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1511
UCHWA£A Nr XXXIII/273/2001 RADY MIASTA I GMINY WRONKI
z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie okreúlenia wysokoúci stawek podatku od úrodkÛw transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorzπdzie gminnym (tekst
jednolity ñ Dz.U. Nr 13, poz. 74 z 1996 roku ze zmianami w
zwiπzku z art. 10, ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i op≥atach (Dz.U. Nr 9, poz. 31 z pÛüniejszymi
zmianami) Rada Miasta i Gminy Wronki uchwala, co nastÍpuje:

ß1
Okreúla siÍ wysokoúÊ stawek podatku od úrodkÛw transportowych zgodnie z za≥πcznikiem do niniejszej uchwa≥y.
ß2
Traci moc uchwa≥a Nr XXXII/262/2001 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 23 listopada 2001 roku w sprawie
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okreúlenia wysokoúci stawek podatku od úrodkÛw transportowych.
ß3
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta i Gminy
Wronki.

Poz. 1511

ß4
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego i obowiπzuje w roku podatkowym 2002.
Przewodniczπcy
Rady Miasta i Gminy
(ñ) Leszek Bartol

Za≥πcznik
do Uchwa≥y Nr XXXIII/273/2001
Rady Miasta i Gminy Wronki
z dnia 28 grudnia 2001 roku
STAWKI PODATKU OD åRODK”W TRANSPORTOWYCH NA 2002 ROK
Lp.

l.

2.

3.

4.

Wyszczególnienie
SAMOCHODY CIĘŻAROWE
o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t i poniżej 12 t.
a)
od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
b)
powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie
c)
powyżej 9 ton do poniżej 12 ton
SAMOCHODY CIĘŻAROWE
o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12
ton w zależności od liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej
pojazdu i rodzaju zawieszenia Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita w tonach
NIE MNIEJ NIŻ (ton)
MNIEJ NIŻ (ton)
DWIE OSIE
12
13
13
14
14
15
15
18
TRZY OSIE
15
17
17
19
19
21
21
23
23
25
25
26
CZTERY OSIE I WIĘCEJ
23
25
25
27
27
29
29
31
31
32
CIĄGNIKI SIODŁOWE I BALASTOWE
przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a)
od 3,5 tony i poniżej 12 ton
CIĄGNIKI SIODŁOWE I BALASTOWE
przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazd. równej lub
wyższej niż 12 ton w zależności od liczy osi, dopuszczalnej
masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia.
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
NIE MNIEJ NIŻ (ton)
MNIEJ NIŻ (ton)
DWIE OSIE
12
18
18
25
25
31
31
40

Stawka zł.
Rok prod. od
1991 r.

Stawka zł
Rok produkcji
do 1990 r.

Stawka zł
Pojazd z
katalizatorem

500 zł
700 zł
800 zł

525 zł
735 zł
840 zł

475 zł
665 zł
760 zł

oś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równoważne

500
550
650
800

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

zł
zł
zł
zł

570 zł
650 zł
800 zł
l.084 zł

550 zł
620 zł
700 zł
850 zł
l.200 zł
l.630 zł

650 zł
750 zł
850 zł
l.300 zł
l.800 zł
2.175 zł

850 zł
900 zł
l.150 zł
l.600 zł
l.800 zł

900 zł
l.100 zł
l.500 zł
2.130 zł
2.175 zł

l.000 zł

l.050 zł

oś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równoważne

800 zł
l.080 zł
l.300 zł
l.600 zł

950 zł

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

850 zł
l.250 zł
l.530 zł
l.678 zł
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TRZY OSIE
36
40
40
44
PRZYCZEPY I NACZEPY
które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego.
PRZYCZEPY I NACZEPY
które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszcz. masę
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi,
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia.
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
naczepa (przyczepa + pojazd silnikowy) w tonach
NIE MNIEJ NIŻ (ton)
MNIEJ NIŻ (ton)
JEDNA OŚ
12
18
18
25
25
28
DWIE OSIE
23
28
28
33
33
38
38
44
TRZY OSIE
36
38
38
44
AUTOBUSY
w zależności od liczby miejsc do siedzenia
a)
mniej niż 30 miejsc
b)
równej lub wyższej niż 30 miejsc

Poz. 1511, 1512

l.400 zł
l.900 zł
Rok produkcji od 1991 roku
300 zł

315 zł

oś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równoważne

700 zł
l.500 zł

l.770 zł
2.207 zł
Rok produkcji do
1990 roku

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

300 zł
500 zł
600 zł

300 zł
550 zł
650 zł

750 zł
850 zł
910 zł
l.400 zł

760 zł
890 zł
l.300 zł
l.670 zł

900 zł
l.300 zł

990 zł
l.400 zł

735 zł
l.575 zł

665 zł
l.425 zł

1512
UCHWA£A Nr XXXIII/275/2001 RADY MIASTA I GMINY WRONKI
z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia budøetu gminy na 2002 r.
Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13
poz. 74 ze zm.), art. 116 ust. 1, art. 124, art. 128 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 155 poz. 1014 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Wronki
uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Uchwala siÍ dochody budøetu gminy w wysokoúci 24.876.000 z≥
w tym:
a) dotacje celowe otrzymane z budøetu paÒstwa na realizacjÍ
zadaÒ bieøπcych z zakresu administracji rzπdowej oraz innych zadaÒ zleconych gminie w kwocie
2.147.212 z≥
zgodnie z Za≥. Nr 1 i 1a do uchwa≥y,
b) dotacje celowe otrzymane z budøetu paÒstwa na realizacjÍ
w≥asnych zadaÒ bieøπcych w kwocie
34.336 z≥

ß2
1. Uchwala siÍ wydatki budøetu gminy w kwocie 28.322.000 z≥
w tym:
a) wydatki na realizacjÍ zleconych zadaÒ bieøπcych z zakresu administracji rzπdowej w kwocie
2.147.212 z≥
b) wydatki celowe z budøetu paÒstwa na realizacjÍ w≥asnych zadaÒ bieøπcych w kwocie
34.336 z≥
2. W wydatkach, o ktÛrych mowa w ust. 1 wyodrÍbnia siÍ:
1) wydatki bieøπce
23.667.000 z≥
w tym na:
a) wynagrodzenia
9.018.155 z≥
b) pochodne od wynagrodzeÒ
1.962.940 z≥
c) dotacja podmiotowa z budøetu dla instytucji kultury
874.000 z≥
2) wydatki majπtkowe
4.055.000 z≥
3) wydatki majπtkowe dla instytucji kultury
500.000 z≥
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4) wydatki na pomoc finansowπ udzielanπ miÍdzy jedn. sam.
teryt. na dofinansowanie w≥asnych zadaÒ bieøπcych 100.000 z≥
zgodnie z Za≥. Nr 2 i 2a do uchwa≥y.

ß10
Ustala siÍ wydatki jednostek pomocniczych gminy, zgodnie
z Za≥. Nr 8 i 8a.

ß3
W budøecie tworzy siÍ rezerwÍ ogÛlnπ w kwocie 283.220 z≥.

ß11
Upowaønia siÍ Zarzπd Miasta i Gminy do:
1. Zaciπgania w roku budøetowym kredytÛw i poøyczek krÛtkoterminowych do wysokoúci 500.000 z≥ na pokrycie wystÍpujπcego w ciπgu roku deficytu budøetu.
2. Ustala siÍ kwotÍ 500.000 z≥, do wysokoúci ktÛrej Zarzπd
moøe samodzielnie zaciπgaÊ zobowiπzania.
3. Zaciπgania d≥ugu i sp≥aty zobowiπzaÒ gminy.

ß4
èrÛd≥em pokrycia deficytu budøetu jest kredyt i poøyczka zgodnie z Za≥. Nr 3 i 3a do uchwa≥y.
ß5
Ustala siÍ wykaz inwestycji realizowanych przez gminÍ w roku
budøetowym oraz wysokoúÊ zadaÒ inwestycyjnych zgodnie
z Za≥. Nr 4 do uchwa≥y.
ß6
Ustala siÍ dochody z tytu≥u wydawania zezwoleÒ na sprzedaø
napojÛw alkoholowych i wydatki na realizacjÍ gminnego programu profilaktyki i rozwiπzywania problemÛw alkoholowych w kwocie 230.000 z≥.
ß7
Okreúla siÍ zestawienie przychodÛw i wydatkÛw funduszy celowych:
ñ Gminnego Funduszu Ochrony årodowiska i Gospodarki
Wodnej, zgodnie z Za≥. Nr 5 do uchwa≥y.
ß8
Okreúla siÍ plan przychodÛw i wydatkÛw úrodkÛw specjalnych,
zgodnie z Za≥. Nr 6 do uchwa≥y.

ß12
Upowaønia siÍ Zarzπd Miasta i Gminy do dokonywania zmian
w planie wydatkÛw, polegajπcych na przenoszeniu planowanych
wydatkÛw w zakresie wynagrodzeÒ osobowych, dodatkowych
wynagrodzeÒ rocznych, sk≥adek na ubezpieczenia spo≥eczne
i Funduszu Pracy oraz pozosta≥ych wydatkÛw bieøπcych, miÍdzy
rozdzia≥ami i paragrafami w ramach dzia≥u klasyfikacji budøetowej.
ß13
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta i Gminy
Wronki.
ß14
Uchwa≥a wchodzi w øycie z dniem 1 stycznia 2002 roku i
podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa
Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Miasta i Gminy
(ñ) Leszek Bartol

ß9
Ustala siÍ kwoty dotacji dla Oúrodka Kultury i bibliotek w kwocie
1.374.000 z≥ w tym wydatki majπtkowe 500.000 z≥, zgodnie
z Za≥. Nr 7 do uchwa≥y.

Za≥πcznik Nr 1
do Uchwa≥y Nr XXXIII/275/2001
Rady Miasta i Gminy Wronki
z dnia 28 grudnia 2001 roku

DOCHODY BUDØETOWE
Dochody budżetowe ogółem:
Dział
010

Rozdział

§

01095
083
700
70005
047

075

24.876.000
Wyszczególnienie
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
Wpływy z usług
Gospodarka mieszkaniowa
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

Plan (zł)
6.000
6.000
6.000
775.000
775.000
40.000

335.000
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076
077
750
75011
201
75023
059
069
751
75101
201
754
75414
201
75416
057
756
75601
035
091
75615
031
032
033
034
050
091
75616
031
032
033
034
036
037
043
044
050
091
75618
041
091
75621
001
002
758
75801
292
75802
292
75805
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Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytk. wieczystego przysł.
osobom fiz. w prawo własności
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności
nieruchomości
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych w gminie (związkom gmin) ustawami
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wpływy z opłat za koncesje i licencje
Wpływy z różnych opłat
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 w 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 w gminie (związkom gmin) ustawami
Straż Miejska
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności
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
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
Podatek od posiadania psów
Wpływy z opłaty targowej
Wpływy z opłaty cywilnoprawnych
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłaty skarbowej
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

Poz. 1512

50.000
350.000
133.297
114.100
114.100
19.197
2.000
17.197
2.712
2.712
2.712
12.900
900
900
12.000
12.000
13.850.971
104.000
100.000
4.000
5.536.000
5.216..000
43.000
230.000
22.000
3.000
22.000
2.055.000
1.392.000
269.000
6.000
122.000
12.000
9.000
96.000
2.000
120.000
27.000
156.000
155.000
1.000
5.999.971
5.833.511
166.460
7.645.284
6.584.467
6.584.467
8.589
8.589
987.228

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 52

292
75814
092
801
80101
075
80114
075
80195
203
851
85154
048
853
85313
201
85314
201
85316
201
85319
201
85328
083
854
85404
083

ó 5907 ó

Poz. 1512

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
Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół
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
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Opieka społeczna
Składki na ubezpieczenia 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)
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
społeczne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin)
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)
Ośrodki pomocy społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin)
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Wpływy z usług
Edukacyjna opieka wychowawcza
Przedszkola
Wpływy z usług

987.228
65.000
65.000
39.336
3.000
3.000
2.000
2.000
34.336
34.336
230.000
230.000
230.000
2.040.500
101.400
101.400
1.565.200
1.565.200
111.000
111.000
251.900
251.900
11.000
11.000
140.000
140.000
140.000

Za≥πcznik 1a
do Uchwa≥y Nr XXXIII/275/2001
Rady Miasta i Gminy Wronki
z dnia 28 grudnia 2001 roku

DOCHODY
Dotacje celowe przekazane z budøetu paÒstwa na realizacjÍ zadaÒ bieøπcych z zakresu administracji rzπdowej na 2002 rok
Dział
750

Rozdział

§

75011
201
751

Wyszczególnienie
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych w gminie (związkom gmin) ustawami
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan (zł)
114.100
114.100
114.100
2.712

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 52

75101
201
754
75414
201
853
85313
201
85314
201
85316
201
85319
201

ó 5908 ó

Poz. 1512

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 w 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 w gminie (związkom gmin) ustawami
Opieka społeczna
Składki na ubezpieczenia 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)
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
społeczne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin)
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)
Ośrodki pomocy społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin)

Razem

2.712
2.712
900
900
900
2.029.500
101.400
101.400
1.565.200
1.565.200
111.000
111.000
251.900
251.900
2.147.212

Za≥πcznik 2
do Uchwa≥y Nr XXXIII/275/2001
Rady Miasta i Gminy Wronki
z dnia 28 grudnia 2001 roku

WYDATKI BUDØETOWE
Wydatki budżetowe ogółem
Dział
010

Rozdział
01008
01030
01095

600
60014
60016
630
63095
700
70005
710
71004
71014

§

28.332.000
Nazwa
Rolnictwo i łowiectwo
Budowa i utrzymanie urządzeń i melioracji wodnych
Pozostałe wydatki bieżące
Izby rolnicze
Pozostałe wydatki bieżące
Pozostała działalność
Pozostałe wydatki bieżące
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jedn. samorządu
teryt. na dofin. własnych zadań bieżących
Drogi publiczne gminne
Pozostałe wydatki bieżące
Turystyka
Pozostała działalność
Pozostałe wydatki bieżące
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Pozostałe wydatki bieżące
Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
Pozostałe wydatki bieżące
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Pozostałe wydatki bieżące

Plan (zł)
94.800
74.000
74.000
8.800
8.800
12.000
12.000
1.806.600
100.000
100.000
1.706.600
1.706.600
73.000
73.000
73.000
1.240.000
1.240.000
1.240.000
200.000
150.000
150.000
50.000
50.000

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 52

750
75011
4010
4040
4110
4120
75022
75023
4010
4040
4110
4120

75047
4100
4110
4120
75095
751
75101
754
75412
75414

75416
4010
4040
4110
4120
758
75818
801
80101
4010
4040
4110
4120

80104
4010
4040
4110
4120
80110
4010
4040
4110
4120

80113

ó 5909 ó

Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
W tym zadania zlecone
114.100
Wynagrodzenia osobowe pracowników
114.100
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na fundusz pracy
Pozostałe wydatki bieżące
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Pozostałe wydatki bieżące
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na fundusz pracy
Wydatki majątkowe
Pozostałe wydatki bieżące
Pobór podatków
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na fundusz pracy
Pozostałe wydatki bieżące
Pozostała działalność
Pozostałe wydatki bieżące
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa
Pozostałe wydatki bieżące
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Wydatki majątkowe
Pozostałe wydatki bieżące
Obrona cywilna
W tym zadania zlecone
900
Pozostałe wydatki bieżące
Straż Miejska
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na fundusz pracy
Pozostałe wydatki bieżące
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
Pozostałe wydatki bieżące
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na fundusz pracy
Wydatki majątkowe
Pozostałe wydatki bieżące
Oddziały klasy „0” w przedszkolach i szkołach podstaw.
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na fundusz pracy
Pozostałe wydatki bieżące
Gimnazja
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na fundusz pracy
Wydatki majątkowe
Pozostałe wydatki bieżące
Dowożenie uczniów do szkół

Poz. 1512

2.962.348
280.700
200.400
16.000
38.650
5.300
20.350
332.000
332.000
2.119.648
1.318.000
94.700
233.000
32.000
60.000
381.948
60.000
40.000
1.160
160
18.680
170.000
170.000
2.712
2.712
2.712
475.600
281.700
50.000
231.700
900
900
193.000
114.000
9.000
22.000
3.000
45.000
283.220
283.220
283.220
12.101.260
6.685.731
3.238.055
284.800
614.210
89.560
1.195.000
1.264.106
178.450
108.400
9.600
22.300
3.300
34.850
4.162.043
1.652.400
67.000
297.200
42.800
1.500.000
602.643
436.700

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 52

4110
4120
80114
4010
4040
4110
4120
80146
80195
851
85154
85195
853
85313

85314
4110
85315
85316

85319
4010
4040
4110
4120
85395
854
85401
4010
4040
4110
4120
85404
4010
4040
4110
4120
900
90003
90004
90013
90015
90095

ó 5910 ó

Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na fundusz pracy
Pozostałe wydatki bieżące
Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na fundusz pracy
Pozostałe wydatki bieżące
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Pozostałe wydatki bieżące
Pozostała działalność
Pozostałe wydatki bieżące
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Pozostałe wydatki bieżące
Pozostała działalność
Pozostałe wydatki bieżące
Opieka społeczna
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
W tym zadania zlecone
Pozostałe wydatki bieżące
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie
społeczne
W tym zadania zlecone
Składki na ubezpieczenia społeczne – zlecone
Pozostałe wydatki bieżące
Dodatki mieszkaniowe
Pozostałe wydatki bieżące
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
W tym zadania zlecone
Pozostałe wydatki bieżące
Ośrodki pomocy społecznej
W tym zadania zlecone
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na fundusz pracy
Pozostałe wydatki bieżące
Pozostała działalność
Pozostałe wydatki bieżące
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na fundusz pracy
Pozostałe wydatki bieżące
Przedszkola
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na fundusz pracy
Pozostałe wydatki bieżące
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oczyszczanie miast i wsi
Pozostałe wydatki bieżące
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Pozostałe wydatki bieżące
Schroniska dla zwierząt
Pozostałe wydatki bieżące
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Pozostałe wydatki bieżące
Pozostała działalność
Wydatki majątkowe
Pozostałe wydatki bieżące

Poz. 1512

10.200
1.500
425.000
559.000
323.000
28.000
59.600
8.600
139.800
45.000
45.000
34.336
34.336
240.000
230.000
230.000
10.000
10.000
2.980.700
101.400
101.400
101.400
1.949.700
1.565.200
180.000
1.769.700
140.000
140.000
111.000
111.000
111.000
537.000
251.900
175.000
14.700
33.900
4.600
23.700

363.500
29.500
70.000
9.600
64.400
141.600
141.600
1.690.460
336.600
218.100
18.400
40.800
5.900
53.400
1.353.860
826.300
59.000
150.400
21.700
296.460
2.476.000
280.000
280.000
126.000
126.000
20.000
20.000
670.000
670.000
1.380.000
1.250.000
130.000

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 52

921
92109
2550

92116
2550
92195
926
92695

ó 5911 ó

Poz. 1512

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji i kultury
Wydatki majątkowe
Pozostałe wydatki bieżące
biblioteki
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji i kultury
Pozostała działalność
Pozostałe wydatki bieżące
Kultura fizyczna i sport
Pozostała działalność
Pozostałe wydatki bieżące

1.540.800
1.148.800
527.000
500.000
121.800
347.000
347.000
45.000
45.000
154.500
154.500
154.500

Za≥πcznik Nr 2a
do Uchwa≥y Nr XXXIII/275/2001
Rady Miasta i Gminy Wronki
z dnia 28 grudnia 2001 roku

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE NA REALIZACJE ZADA— BIEØ•CYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZ•DOWEJ NA 2002 ROK
Dział
750

Rozdział

§

75011
4010
751
75101
754
75414
853
85313

85314
4110
85316

Nazwa
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa
Pozostałe wydatki bieżące
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Obrona cywilna
Pozostałe wydatki bieżące
Opieka społeczna
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej
Pozostałe wydatki bieżące
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Pozostałe wydatki bieżące
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
Pozostałe wydatki bieżące

85319
4010
4040
4110
4120
Razem

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na fundusz pracy
Pozostałe wydatki bieżące

Plan (zł)
114.100
114.100
114.100
2.712
2.712
2.712
900
900
900
2.029.500
101.400
101.400
1.565.200
180.000
1.385.200
111.000
111.000
251.900
175.000
14.700
33.900
4.600
23.700
2.147.212

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 52

ó 5912 ó

Poz. 1512

Za≥πcznik Nr 3
do Uchwa≥y Nr XXXIII/275/2001
Rady Miasta i Gminy Wronki
z dnia 28 grudnia 2001 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWI•ZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM
NADWYØKI BUDØETOWEJ

Przychody
Lp.

§

1.

952

Nazwa
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku
krajowym

Kwota
4.200.000

Razem

4.200.000

Rozchody
Lp.
1.
Razem

§
992

Nazwa
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Kwota
754.000
754.000

Ogółem: 3.446.000

Za≥πcznik Nr 3a
do Uchwa≥y Nr XXXIII/275/2001
Rady Miasta i Gminy Wronki
z dnia 28 grudnia 2001 roku

PROGNOZA SP£ATY D£UGU W 2002 ROKU I NAST PNYCH LATACH

Rok

A
2002
2003
2004
2005
2006
Razem

Pożyczka
Kredyt
Raty
B
754.000
1.600.000
1.500.000
1.400.000
1.356.000
6.610.000

Odsetki

C
377.000
800.000
750.000
700.000
678.000
3.305.000

Pozostałe do spłaty
raty wraz z odsetkami
od kredytów i
pożyczek
zaciągniętych w latach
poprzednich
D
8.784.000
6.384.000
4.134.000
2.034.000
-

Razem
kolumna A +
B+C

Prognoza
dochodów

E
9.915.000
8.784.000
6.384.000
4.134.000
2.034.000

F
25.002.000
26.300.000
27.600.000
29.000.000
30.500.000

Stosunek%
zobowiązań do
dochodów

39,7
33,4
23,1
14,3
6,7
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Za≥πcznik Nr 4
do Uchwa≥y Nr XXXIII/275/2001
Rady Miasta i Gminy Wronki
z dnia 28 grudnia 2001 roku

WYKAZ REALIZOWANYCH INWESTYCJI W GMINIE W 2002 ROKU

Lp.

Zadania inwestycyjne

Kanalizacja sanitarna i deszczowa Os.
Zamość
Oczyszczalnia ścieków
2. Rekultywacja wysypiska w Samołężu
Kanalizacja sanitarna wraz z
3. oczyszczalniami i przepompowniami
ścieków w mieście i gminie Wronki
4. Remont budynku WOK
Budowa sali gimnastycznej z
5. zapleczem dydaktycznym przy
Gimnazjum we Wronkach
Budowa sali gimnastycznej wraz z
6.
zapleczem w Biezdrowie
7. Zakupy inwestycyjne
Razem
1.

Końcowa
wartość
inwestycji

Data
rozpoczęcia
inwestycji

Stan
zaawansowania inwestycji
na
31.12.2001 r.

Przewidywana data
zakończenia
inwestycji

Wydatki
2002 r.

6.500.000

1989

5.100.000

200.000

2005

2.000.000

1998

1.008.000

650.000

2005

30.000.000

2002

-

400.000

2010

1.200.000

2001

300.000

500.000

2003

4.500.0000

2001

80.000 1.500.000

2003

3.200.000

2001

1.500.000 1.150.000

2003

155.000
47.555.000

2002

155.000
7.988.000 4.555.000

2002

Za≥πcznik Nr 5
do Uchwa≥y Nr XXXIII/275/2001
Rady Miasta i Gminy Wronki
z dnia 28 grudnia 2001 roku

ZESTAWIENIE PRZYCHOD”W I WYDATK”W GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY åRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2002 ROK

Przychody
1.
Wpływy z kar i opłat naliczonych i pobieranych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Razem: 60.000
Wydatki
1.
2.
Razem:

Edukacja ekologiczna oraz programowanie działań proekologicznych
Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich
kontynuacja porządkowania parku w Ćmachowie
60.000

60.000

5.000
55.000

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 52

ó 5914 ó

Poz. 1512

Za≥πcznik Nr 6
do Uchwa≥y Nr XXXIII/275/2001
Rady Miasta i Gminy Wronki
z dnia 28 grudnia 2001 roku

PLAN PRZYCHOD”W I WYDATK”W åRODK”W SPECJALNYCH NA 2002 ROK
Przychody
Dział
600

Rozdział

§

60016
049
801
80101
083
854
85401
083
85404
083

Nazwa
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam.
teryt. na podstawie odrębnych ustaw
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wpływy z usług
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
Wpływy z usług
Przedszkola
Wpływy z usług

Plan (zł)

Nazwa
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Zakup usług pozostałych
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup usług pozostałych
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup usług pozostałych
Przedszkola
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup usług pozostałych

Plan (zł)

3.000
3.000
3.000
63.000
63.000
63.000
315.000
168.000
168.000
147.000
147.000
381.000

Razem
Wydatki
Dział
600

Rozdział

§

60016
4300
801
80101
4210
4220
4300
854
85401
4210
4220
4300
85404
4210
4220
4300

3.000
3.000
3.000
63.000
63.000
300
62.500
200
315.000
168.000
300
166.900
800
147.000
200
146.600
200
381.000

Razem

Za≥πcznik Nr 7
do Uchwa≥y Nr XXXIII/275/2001
Rady Miasta i Gminy Wronki
z dnia 28 grudnia 2001 roku

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWEJ Z BUDØETU DLA INSTYTUCJI KULTURY
Lp.
1.
2.
Razem

Nazwa
Wroniecki Ośrodek Kultury
W tym
Wydatki majątkowe
Biblioteki

Kwota
1.027.000
500.000
347.000
1.377.000
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Za≥πcznik Nr 8
do Uchwa≥y Nr XXXIII/275/2001
Rady Miasta i Gminy Wronki
z dnia 28 grudnia 2001 roku

åRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH, WYODR BNIONE W BUDØECIE GMINY NA 2002 ROK
Dział

600

754

801

921

926

Sołectwo
Transport i łączność
Chojno Błota
Chojno Młyn
Pakawie
Pożarowo
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ćmachowo
Jasionna
Marianowo
Nowa Wieś
Wartosław
Wróblewo
Oświata i wychowanie
Chojno Błota
Wróblewo
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Biezdrowo
Chojno Błota
Chojno Wieś
Ćmachowo
Głuchowo
Jasionna
Kłodzisko
Lubowo
Marianowo
Nowa Wieś
Obelzanki
Popowo
Rzecin
Samołęż
Stare Miasto
Stróżki
Wartosław
Wróblewo
Kultura fizyczna i sport
Biezdrowo
Ćmachowo
Chojno Wieś
Jasionna
Nowa Wieś
Stróżki
Wartosław
Wierzchocin
Wróblewo
Razem:

Kwota
6.600
800
2.600
1.500
1.700
6.700
800
300
200
4.500
400
500
700
200
500
41.800
3.800
500
3.000
1.500
1.900
1.400
3.100
1.500
2.700
4.300
2.100
2.300
1.500
4.800
2.000
3.000
300
2.100
17.100
500
3.900
1.900
500
4.500
400
1.800
3.100
500
72.900

zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
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Za≥πcznik Nr 8a
do Uchwa≥y Nr XXXIII/275/2001
Rady Miasta i Gminy Wronki
z dnia 28 grudnia 2001 roku

åRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH, WYODR BNIONE W BUDØECIE GMINY NA 2002 ROK
Dział
600

Rozdział
60011

754
75412
801
80101
921
92109
926
92695

Nazwa
Transport i łączność
Drogi publiczne krajowe
- pozostałe wydatki bieżące
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
- pozostałe wydatki bieżące
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
- pozostałe wydatki bieżące
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
- pozostałe wydatki bieżące
Kultura fizyczna i sport
Pozostała działalność
- pozostałe wydatki bieżące

Ogółem

Kwota
6.600 zł

6.700 zł

700 zł

41.800 zł

17.100 zł
72.900 zł

1513
UCHWA£A Nr 340/XXXVIII/02 RADY MIEJSKIEJ W WIELENIU
z dnia 21 stycznia 2002 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy WieleÒ w Rosku przy linii kolejowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz.
1591), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z 1999 r. Dz.U. Nr 15, poz. 139 ze
zmianami) Rada Miejska w Wieleniu uchwala, co nastÍpuje:
ß1
1. Uchwala siÍ zmianÍ miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy WieleÒ zwanπ dalej zmianπ
planu.
2. Zmiana planu obejmuje obszar dzia≥ek o nr ewidencyjnym:
379, 383, 385, 386, 1501, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723,
1724, 1786, 1919/7 i 1919/8 oznaczony na rysunku
zmiany planu w skali 1:2.000, zwanym dalej rysunkiem,
stanowiπcym za≥πcznik do uchwa≥y.
ß2
Na obszarze objÍtym zmianπ planu ustala siÍ teren eksploatacji
powierzchniowej oznaczony na rysunku planu PE.
ß3
Eksploatacja kruszywa moøe byÊ prowadzona na podstawie
uzyskanej koncesji na wydobywanie kopaliny, ktÛra okreúli:

granice obszaru gÛrniczego, granice terenu gÛrniczego i granice
filarÛw ochronnych.
ß4
Na obszarze objÍtym zmianπ planu dopuszcza siÍ lokalizacje
budynkÛw biurowych i socjalnych o wysokoúci 1 kondygnacji,
najlepiej kontenerÛw wyposaøonych w niezbÍdne urzπdzenia
infrastruktury technicznej.
ß5
W zakresie infrastruktury technicznej dopuszcza siÍ:
1) doprowadzenie energii elektrycznej z istniejπcej sieci wiejskiej,
2) doprowadzenie wody z sieci wiejskiej lub w≥asnego ujÍcia
(studni),
3) odbiÛr úciekÛw do zbiornikÛw bezodp≥ywowych z moøliwoúciπ zastosowania gotowych ekologicznych sanitariatÛw,
4) budowÍ drÛg i placÛw wewnÍtrznych.
ß6
1. Ustala siÍ obowiπzek rekultywacji terenu po zakoÒczeniu
eksploatacji kruszywa z zakazem pozostawienia zwa≥owisk
o wysokoúci przekraczajπcej naturalnπ powierzchniÍ terenu
przed eksploatacjπ.
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2. Podstawowy kierunek rekultywacji to zalesienie terenu z moøliwoúciπ utworzenia zbiornikÛw wodnych.
3. Inne niø ustalone w punkcie 2 przeznaczenie terenu po
zakoÒczeniu eksploatacji powierzchniowej wymaga opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
ß7
Zgodnie z artyku≥em 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siÍ stawkÍ 20% s≥uøπcπ naliczeniu op≥aty z tytu≥u wzrostu wartoúci nieruchomoúci.

Poz. 1513, 1514

w sprawie uchwalenia miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy WieleÒ.
ß9
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu w Wieleniu.
ß10
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie czternastu dni od daty
og≥oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

ß8
Na obszarze objÍtym zmianπ planu tracπ moc ustalenia uchwa≥y
nr 191/XXVIII/92 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 26.06.1992 r.

Przewodniczπcy Rady
(ñ) mgr inø. Jan Palacz

Za≥πcznik Nr 1
do Uchwa≥y Nr 340/XXXVIII/02
Rady Miejskiej w Wieleniu
z dnia 21 stycznia 2002 roku

1514
UCHWA£A Nr 344/XXXVIII/2002 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOåLINIE
z dnia 25 lutego 2002 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goúlina w miejscowoúci
D≥uga Goúlina na dzia≥ce nr 19/5 z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej ñ rezydencjalnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591), 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 Nr 252/XXIX/
2001 z dnia 9 kwietnia 2001 r. Rady Miejskiej w Murowanej
Goúlinie, Rada Miejska w Murowanej Goúlinie uchwala co
nastÍpuje:
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ß1
1. Uchwala siÍ zmianÍ miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goúlina
w miejscowoúci D≥uga Goúlina na dzia≥ce nr 19/5 z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej ñ rezydencjalnej, zwanπ dalej zmianπ planu.
2. Zmiana planu obejmuje obszar oznaczony na rysunku zmiany
planu w skali 1:1.000, zwanym dalej rysunkiem, ktÛry
stanowi za≥πcznik do uchwa≥y.

8) obowiπzek jednego wjazdu na kaødπ dzia≥kÍ, z przyleg≥ej
ulicy,
9) prawo do grodzenia terenu w liniach rozgraniczajπcych
dzia≥kÍ do wysokoúci 1,5 m, z zakazem stosowania
elementÛw prefabrykowanych, pe≥nego muru oraz zadaszeÒ bram, furtek i úmietnikÛw zlokalizowanych poza
strefπ ograniczonπ liniπ zabudowy,
10)obowiπzek przeznaczenia 40% powierzchni dzia≥ki na
zieleÒ z dopuszczeniem elementÛw ma≥ej architektury,
11)zakaz dalszych podzia≥Ûw wydzielonych dzia≥ek.

ROZDZIA£ I
ß2
1. Przedmiotem ustaleÒ planu sπ:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej ñ rezydencjalnej, oznaczone na rysunku symbolem M,
2) tereny komunikacji, oznaczone na rysunku symbolem
K,
3) teren przejúcia pieszego, oznaczony na rysunku symbolem Kx,
4) linie rozgraniczajπce tereny o rÛønym przeznaczeniu,
5) lokalne warunki, zasady i standardy kszta≥towania zabudowy, linie zabudowy, gabaryty obiektÛw, itp.,
6) zasady obs≥ugi w zakresie infrastruktury technicznej.
2. Ustala siÍ nastÍpujπce, ogÛlne zasady zagospodarowania
terenÛw objÍtych planem:
1) zakaz lokalizacji obiektÛw tymczasowych,
2) zakaz lokalizowania inwestycji mogπcych znaczπco oddzia≥ywaÊ na úrodowisko.
ROZDZIA£ II
ß3
1. Na terenie projektowanej zabudowy mieszkaniowej ñ rezydencjalnej, oznaczonej na rysunku symbolem M, ustala
siÍ:
1) prawo do lokalizowania jednego budynku mieszkalnego
wolno stojπcego na kaødej dzia≥ce, z zachowaniem obowiπzujπcej i nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie
z znaczeniem na rysunku,
2) budynki, o ktÛrych mowa w pkt 1, mogπ mieÊ maksymalnπ wysokoúÊ II kondygnacji, w tym poddasze uøytkowe
oraz dach min. dwuspadowy, o nachyleniu po≥aci dachowych 45∞,
3) usytuowanie przewaøajπcej kalenicy zgodnie z oznaczeniem
na rysunku i 9 m od poziomu gruntu przylegajπcej ulicy,
4) poziom posadowienia parteru budynku na wysokoúci
max. 0,4 m, a wysokoúÊ okapu 3,20 m od poziomu
gruntu przylegajπcej ulicy,
5) prawo do lokalizacji jednokondygnacyjnego budynku
garaøowego, o wysokoúci kalenicy max. 5 m, z moøliwoúciπ ≥πczenia dwÛch sπsiednich budynkÛw w odleg≥oúci min. 18 m od frontowej linii rozgraniczajπcej
teren dzia≥ki,
6) max. powierzchniÍ zabudowy dla budynku mieszkalnego
i garaøowego na 20% powierzchni dzia≥ki,
7) zakaz lokalizacji wolnostojπcych budynkÛw gospodarczych,

Poz. 1514

ß4
Teren komunikacji tworzπ:
1) ulica wewnÍtrzna pieszo-jezdna, oznaczona symbolem K2,
o szerokoúci w liniach rozgraniczajπcych 10 m, z prawem do
realizacji urzπdzeÒ infrastruktury technicznej,
2) droga przeciwpoøarowa wzd≥uø krawÍdzi lasu, oznaczona
symbolem K3 o szerokoúci w liniach rozgraniczajπcych
5 m,
3) ciπg pieszy, oznaczony na rysunku Kx, o szerokoúci w liniach
rozgraniczajπcych min. 4 m.
ß5
W zakresie infrastruktury technicznej ustala siÍ:
1) zasilanie w energiÍ elektrycznπ z planowanej na przyleg≥ym
terenie stacji elektroenergetycznej, na warunkach dostawcy,
2) odprowadzenie úciekÛw do bezodp≥ywowych zbiornikÛw
z wywozem do oczyszczalni,
3) zaopatrzenie w wodÍ z wodociπgu wiejskiego alternatywnie
z ujÍÊ w≥asnych,
4) ogrzewanie budynkÛw w oparciu o paliwa ekologiczne,
z zakazem kot≥owni wÍglowych.
ß6
Na ca≥ym terenie ustala siÍ obowiπzek uzgadniania z WojewÛdzkim Konserwatorem ZabytkÛw prac ziemnych celem objÍcia ich
nadzorem archeologicznym.
ß7
Obowiπzujπ oznaczenia graficzne na rysunku:
1)
2)
3)
4)
5)

linie rozgraniczajπce tereny o rÛønym przeznaczeniu,
obowiπzujπce linie zabudowy,
nieprzekraczalne linie zabudowy,
podzia≥ na dzia≥ki budowlane,
usytuowanie kalenicy.

ß8
Zgodnie z artyku≥em 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. o zagospodarowaniu przestrzennym dla terenu mieszkaniowego oznaczonego symbolem M, ustala siÍ 30% stawkÍ
s≥uøπcπ naliczeniu op≥aty z tytu≥u wzrostu wartoúci nieruchomoúci.
ß9
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta i Gminy
Murowana Goúlina.
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ß10
Tracπ moc ustalenia uchwa≥y Nr 27/VI/90 Rady Miasta i Gminy
w Murowanej Goúlinie z dnia 1 paüdziernika 1990 r., w sprawie
uchwalenia miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Murowana Goúlina, na obszarze objÍtym
niniejszπ uchwa≥π.

Poz. 1514

ß11
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) mgr inø. Zbyszek Krugie≥ka

Za≥πcznik Nr 1
do Uchwa≥y Nr 344/XXXVIII/2002
Rady Miejskiej w Murowanej Goúlinie
z dnia 25 lutego 2002
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1515
UCHWA£A Nr XL/359/02 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTU£Y
z dnia 25 lutego 2002 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenÛw zabudowy mieszkaniowej przy ul. £πkowej
w Otorowie ze zmianπ miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy Szamotu≥y
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
o zagospodarowaniu Przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz.
139 z pÛün. zmianami) oraz 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 pÛün. zmianami) Rada Miasta
i Gminy Szamotu≥y uchwala, co nastÍpuje:

2.
3.

4.
ß1
1. Uchwala siÍ zmianÍ w miejscowym planie ogÛlnym zagospodarowania przestrzennego gminy Szamotu≥y zatwierdzonym
Uchwa≥π Nr IV/35/94 Rady Miasta i Gminy Szamotu≥y z dnia
29 listopada 1994 r. (Dz. UrzÍdowy Wojew. PoznaÒskiego
Nr 22, poz. 2).
2. ZmianÍ planu przedstawiono w postaci nastÍpujπcych materia≥Ûw:
a) ustaleÒ zawartych w ßß2, 3 i 4 niniejszej uchwa≥y,
b) rysunku zmiany planu sporzπdzonego na planszy w skali
1:10.000, stanowiπcego za≥πcznik nr 1 do uchwa≥y.
3. Uchwala siÍ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenÛw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przedstawiony w postaci nastÍpujπcych materia≥Ûw:
a) ustaleÒ zawartych w ß4 niniejszej uchwa≥y,
b) rysunku planu sporzπdzonego na planszy w skali 1:500
stanowiπcego za≥πcznik nr 2 do uchwa≥y.

5.

ß2
Przedmiotem zmiany fragmentu planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy Szamotu≥y jest przeznaczenie uøytkowanej dotychczas rolniczo dzia≥ki nr 590/18 po≥oøonej w rejonie ulic £πkowej i Szkolnej w Otorowie na teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z drogπ osiedlowπ.
ß3
Oznaczenia graficzne zawarte w legendzie miejscowego planu
ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy Szamotu≥y ñ
plansza podstawowa w skali 1:10.000, sπ obowiπzujπcymi
ustaleniami dla rysunku zmiany planu.
ß4
I. USTALENIA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNE
A. Dla planu ogÛlnego gminy:
1. Ustala siÍ nowe linie rozgraniczajπce po granicach dzia≥ki
nr 590/18.
2. Nadaje siÍ obszarowi okreúlonemu w punkcie 1 symbol
3.29. MN.
B. Dla planu miejscowego:
1. Okreúla siÍ granice opracowania planu po granicach
dzia≥ki nr 590/18 wraz z fragmentem dzia≥ki nr 554 tj.

6.

pasa drogowego ul. £πkowej i dzia≥ki nr 590/14 tj. pasa
drogowego ul. Szkolnej.
Ustala siÍ linie rozgraniczajπce jak w rysunku planu.
Ustala siÍ oznaczenia dla obszarÛw o rÛønych sposobach
uøytkowania i przeznaczenia 1 MN, 2 MN, 3 MN/UH, 4 L,
5 L i 6 D.
Dla obszaru 1 MN ustala siÍ:
a) w obszarze 1 MN projektuje siÍ wydzielenie 11
dzia≥ek budowlanych o powierzchni ok. 990-1.100 m2
w sposÛb zgodny z rysunkiem planu,
b) pola zabudowy, ograniczone od projektowanej drogi
wewnÍtrznej nieprzekraczalnπ liniπ zabudowy w odleg≥oúci 5,00 i 8,00 m, 10,0 m od tylnych granic dzia≥ek
oraz 8,00 od drogi 4 L i 10,00 m od drogi 5 L,
c) w polu zabudowy dopuszcza siÍ lokalizacjÍ budynku
mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojπcego oraz
budynku gospodarczo-garaøowego o wielkoúci max.
2 boksÛw garaøowych,
d) dopuszcza siÍ zabudowÍ kubaturowπ o powierzchni
do 50% pola zabudowy,
e) budynki 1-2 kondygnacyjne z dachem stromym wielospadowym, obiekty gospodarcze parterowe z dachem stromym.
Dla obszaru 2 MN ustala siÍ:
a) w obszarze 2 MN projektuje siÍ wydzielenie 12
dzia≥ek budowlanych o powierzchni ok. 1.000 m2
oraz 1 dzia≥ki o pow. ok. 2.500 m2 w sposÛb zgodny
z rysunkiem planu,
b) pola zabudowy, ograniczone od projektowanej drogi
wewnÍtrznej nieprzekraczalnπ liniπ zabudowy w odleg≥oúci 10,00 i 8,00 m, 10,0 m od tylnych granic
dzia≥ek oraz 8,00 m od drogi 4 L i 9,00 m od drogi
5 L,
c) w polu zabudowy dopuszcza siÍ lokalizacjÍ budynku
mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojπcego oraz
budynku gospodarczo-garaøowego o wielkoúci max.
2 boksÛw garaøowych,
d) dopuszcza siÍ zabudowÍ kubaturowπ o powierzchni
do 50% pola zabudowy,
e) budynki 1-2 kondygnacyjne z dachem stromym wielospadowym, obiekty gospodarcze parterowe z dachem stromym.
Dla obszaru 3 MN/UH ustala siÍ:
a) pole zabudowy, ograniczone od projektowanej drogi
wewnÍtrznej nieprzekraczalnπ liniπ zabudowy w odleg≥oúci 12,0 m, 10,0 m od tylnej granicy dzia≥ki
i 8,00 m od drogi 4 L,
b) w polu zabudowy dopuszcza siÍ lokalizacjÍ budynku
mieszkalnego wolnostojπcego 2 kondygnacyjnego
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z dachem stromym wielospadowym z funkcjπ handlowπ w zakresie us≥ug podstawowych w parterze i lokalem mieszkalnym na piÍtrze,
c) dopuszcza siÍ zabudowÍ kubaturowπ o powierzchni
do 75% pola zabudowy,
d) pomieszczenia gospodarcze i garaøowe naleøy projektowaÊ jako wbudowane lub dobudowane do budynku
mieszkalno-us≥ugowego.
7. Dla obszaru 4 L (ul. Szkolnej) ustala siÍ:
a) szerokoúÊ pasa drogowego w liniach rozgraniczajπcych 9,00 m,
b) w pasie drogowym projektuje siÍ jezdniÍ o szerokoúci
6,00 m, dwustronne chodniki o szerokoúci 1,00 m
i skrajnie drogowe o szerokoúci 2 x 0,50 m,
c) na terenie skrajnych dzia≥ek z obszarÛw 1 MN, 2 MN
i 3 MN/UH rezerwuje siÍ pasy o szerokoúci 3,00 m
na ewentualne poszerzenie ul. Szkolnej.
8. Dla obszaru 5 L (ul. £πkowej) ustala siÍ:
a) szerokoúÊ pasa drogowego w liniach rozgraniczajπcych 12,0 i 7,00 m,
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b) w pasie drogowym projektuje siÍ jezdniÍ o szerokoúci
6,0 m, jednostronny chodnik ze skrajniπ i poboczem
o ≥πcznej szerokoúci 3,00 m i przeciwleg≥e pobocze
o szerokoúci 3,00 m,
c) na terenie skrajnej dzia≥ki obszaru 2 MN rezerwuje siÍ
pas o szerokoúci 5,00 m na ewentualne poszerzenie
ul. £πkowej w przypadku dalszego inwestowania
w tym kierunku wsi.
9. Dla obszaru 6D (droga osiedlowa wewnÍtrzna) ustala siÍ:
a) szerokoúÊ pasa drogowego w liniach rozgraniczajπcych 10,0 m,
b) w pasie drogowym projektuje siÍ jezdniÍ o szerokoúci
6,0 m, dwustronne chodniki ze skrajniπ i poboczem
o ≥πcznej szerokoúci 2 x 2,00 m.
II. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej
1. Zaopatrzenie w wodÍ z wodociπgu wiejskiego. Sieci zewnÍtrzne w ulicach 4 L i 5 L naleøy po≥πczyÊ odcinkiem sieci

Za≥πcznik Nr 1
do Uchwa≥y
Nr XL/359/02
Rady Miasta
i Gminy Szamotu≥y
z dnia 25 lutego 2002 r.
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w wewnÍtrznej drodze osiedlowej 6 D zapewniajπc dwustronne zasilanie osiedla.
2. Odprowadzenie úciekÛw sanitarnych do czasu realizacji kanalizacji publicznej ñ do szczelnych zbiornikÛw bezodp≥ywowych.
3. Zaopatrzenie w energiÍ elektrycznπ z istniejπcej sieci NN.
Nas≥upowa stacja transformatorowa projektowana jest na
wewnÍtrznym ≥uku drogi osiedlowej 6 D.
ß5
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku
o ochronie gruntÛw rolnych i leúnych (Dz.U. Nr 16, poz. 78),
zgoda na wy≥πczenie gruntÛw klasy IVa z uøytkÛw rolnych
uzyskana zosta≥a decyzjπ Wojewody Wielkopolskiego Nr GN
I-77110/Sz/18/2001 z dnia 2 listopada 2001 roku.
ß6
Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siÍ jednorazowπ op≥atÍ z tytu≥u
wzrostu wartoúci nieruchomoúci naliczanπ w wysokoúci 30,0%
od rÛønicy wartoúci gruntÛw przed i po zmianie planu.
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ß7
Traci moc miejscowy plan ogÛlny zagospodarowania przestrzennego gminy Szamotu≥y zatwierdzony Uchwa≥π Nr IV/34/94
Rady Miasta i Gminy Szamotu≥y z dnia 29 listopada 1994 r. (Dz.
UrzÍdowy Wojew. PoznaÒskiego Nr 22, poz. 2) w czÍúciach
sprzecznych z ustaleniami niniejszej uchwa≥y.
ß8
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta i Gminy
Szamotu≥y.
ß9
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy Rady
Miasta i Gminy
(ñ) mgr Bohdan ZieliÒski

Za≥πcznik Nr 2
do Uchwa≥y Nr XL/359/02
Rady Miasta i Gminy Szamotu≥y
z dnia 25 lutego 2002 r.
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1516
UCHWA£A Nr XL/360/02 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTU£Y
z dnia 25 lutego 2002 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenÛw zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. S≥onecznej
wraz ze zmianπ miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szamotu≥y
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz.
139 z pÛün. zmianami) oraz 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 pÛün. zmianami) Rada Miasta
i Gminy Szamotu≥y uchwala, co nastÍpuje:
ß1
1. Uchwala siÍ zmianÍ w miejscowym planie ogÛlnym zagospodarowania przestrzennego miasta Szamotu≥y zatwierdzonym
Uchwa≥π Nr 1/93 Rady Miasta i Gminy Szamotu≥y z dnia
7 stycznia 1993 r. (Dz. UrzÍdowy Wojew. PoznaÒskiego
Nr 16, poz. 186).
2. ZmianÍ planu przedstawiono w postaci nastÍpujπcych materia≥Ûw:
a) ustaleÒ zawartych w ßß2, 3 i 4 niniejszej uchwa≥y,
b) rysunku zmiany planu sporzπdzonego na planszy w skali
1:5.000, stanowiπcego za≥πcznik nr 1 do uchwa≥y.
3. Uchwala siÍ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenÛw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przedstawiony w postaci nastÍpujπcych materia≥Ûw:
a) ustaleÒ zawartych w ß4 niniejszej uchwa≥y,
b) rysunku planu sporzπdzonego na planszy w skali 1:500
stanowiπcego za≥πcznik nr 2 do uchwa≥y.
ß2
Przedmiotem zmiany fragmentu planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szamotu≥y jest przeznaczenie
uøytkowanych dotychczas rolniczo:
a) po≥oøonych w rejonie ul. S≥onecznej w Szamotu≥ach dzia≥ek
o numerach ewidencyjnych 3253, 3254, 3255/5, 3255/6,
3255/7, 3255/9, 3255/10, 3255/11, 3255/12, 3255/
13, 3255/14, 3255/15, 3255/16, 3255/19, 3255/21,
3257/1 i czÍúci dzia≥ki nr 3257/2 oraz,
b) po≥oøonych na gruntach wsi Gπsawy dzia≥ek o numerach
ewidencyjnych 106/4 i 106/6 na obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
ß3
Oznaczenia graficzne zawarte w legendzie miejscowego planu
ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szamotu≥y
ñ plansza podstawowa w skali 1:5.000, sπ obowiπzujπcymi
ustaleniami dla rysunku zmiany planu.
ß4
I. USTALENIA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNE
A. Dla planu ogÛlnego miasta:
1. Ustala siÍ nowe linie rozgraniczajπce po granicach miÍdzy
dzia≥kπ nr 106/4 a dzia≥kπ nr 106/5, dzia≥kπ nr 106/6

a dzia≥kami nr nr 106/7 i 106/8 na gruntach wsi Gπsawy
oraz na gruntach miasta Szamotu≥y miÍdzy dzia≥kπ nr 3255/21
a dzia≥kπ nr 3255/24, dzia≥kami nr nr 3255/5, 3255/12
i 3255/6 a dzia≥kπ nr 3255/23 z przed≥uøeniem po dzia≥ce
nr 3257/2 do pasa drogowego ul. Gπsawskiej.
2. Nadaje siÍ obszarowi okreúlonemu w punkcie 1 symbol C
112 MN.
B. Dla planu miejscowego:
1. Okreúla siÍ granice opracowania planu po zewnÍtrznych
liniach rozgraniczajπcych obszaru C 112 MN z fragmentem
pasa drogowego ul. Gπsawskiej, pasa drogowego ul. S≥onecznej wraz z dojazdem do zabudowy mieszkaniowej szeregowej oraz skrzyøowaniem z ulicπ I. Krasickiego.
2. Ustala siÍ linie rozgraniczajπce dla terenÛw: zbiornika wodnego, zabudowy mieszkaniowej i komunikacji ñ jak w rysunku planu.
3. Ustala siÍ oznaczenia dla obszarÛw o rÛønych sposobach
uøytkowania i przeznaczenia:
1 W, 2 MN, 3 MN/MW, 4 MN/MR, 5 MN, 01/0 64 Zo, DW1,
DW2 i DW3.
4. Obszar 1 W pozostawia siÍ jako ma≥y zbiornik wodny w
zabudowie mieszkaniowej rezydencjonalnej. Dopuszcza siÍ
moøliwoúÊ jego powiÍkszenia i uregulowania w oparciu o
pozwolenie wodnoprawne.
5. Dla obszaru 2 MN ustala siÍ:
5.1.1. W czÍúci obszaru 2 MN od strony gruntÛw wsi
Gπsawy (dzia≥ki nr nr 106/4, 106/6, 3253, 3254,
3255/19 i 3255/21) istnieje moøliwoúÊ wydzielenia
3 dzia≥ek budowlanych pod zabudowÍ typu rezydencjonalnego:
ñ dwÛch, o powierzchni ok. 1.500 i 2.500 m2,
ñ jednej o powierzchni ok. 7500 m2 (ze zbiornikiem
wodnym 1 W).
5.1.2 Dla w/w dzia≥ek ustala siÍ nieprzekraczalne linie
zabudowy w odleg≥oúci 7,0 m od linii rozgraniczajπcej
z pasem drogowym ul. S≥onecznej.
5.2.1. W pozosta≥ej czÍúci obszaru 2 MN (dzia≥ki nr nr
3255/5 i 3255/9 do 3255/16) projektuje siÍ wydzielenie 5 dzia≥ek budowlanych o powierzchni od ok.
900 do 1.800 m2 w sposÛb zgodny z rysunkiem
planu.
5.2.2 Dla w/w dzia≥ek ustala siÍ nieprzekraczalne linie
zabudowy w odleg≥oúci 5,00 m od linii rozgraniczajπcych z pasem drogowym ul. S≥onecznej oraz dojazdÛw wewnÍtrznych DW1 i DW2.
5.2.3. Dopuszcza siÍ dodatkowy podzia≥ dzia≥ek wym. w ppkt
c) w sposÛb przedstawiony w rysunku planu pod
warunkiem, øe usytuowanie obiektÛw budowlanych

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 52

6.

7.

8.

9.

ó 5924 ó

w I-szym projekcie zagospodarowania dzia≥ki umoøliwi
taki podzia≥.
5.3. W polu zabudowy kaødej dzia≥ki dopuszcza siÍ lokalizacjÍ budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojπcego 1-2 kondygnacyjnego z dachem stromym wielospadowym oraz parterowego budynku
garaøowego o wielkoúci max. 2 boksÛw garaøowych
z dachem stromym.
Dla obszaru 3 MN/MW ustala siÍ:
6.1. Utrzymuje siÍ istniejπcπ zabudowÍ wielorodzinnπ do
czasu jej naturalnego zuøycia.
6.2. Zakazuje siÍ dalszego inwestowania w wym. obszarze.
6.3. Docelowo teren 3 MN/MW przeznacza siÍ pod zabudowÍ mieszkaniowπ jednorodzinnπ.
Dla obszaru 4 MN/MR ustala siÍ:
7.1. Obszar 4 MN/MR do czasu naturalnego zuøycia istniejπcych obiektÛw pozostawia siÍ jako zaplecze gospodarcze dla terenÛw upraw rolnych polowych.
7.2. W obszarze jw. zakazuje siÍ wszelkiej hodowli zwierzπt.
7.3. Nie dopuszcza siÍ rozbudowy istniejπcych budynkÛw.
7.4. Docelowo teren 4 MN/MR przeznacza siÍ pod zabudowÍ mieszkaniowπ jednorodzinnπ.
Dla obszaru 5 MN ustala siÍ:
8.1. W obszarze 5 MN projektuje siÍ wydzielenie 8 dzia≥ek
budowlanych o powierzchni od ok. 950 do 1.300 m2
w sposÛb zgodny z rysunkiem planu.
8.2. Ustala siÍ nieprzekraczalne linie zabudowy w odleg≥oúci
od 4,00 do 13,0 m od linii rozgraniczajπcej z pasem
drogowym ul. S≥onecznej, zgodnie z rysunkiem planu
oraz w odleg≥oúci 6,00 m od linii rozgraniczajπcej pasa
drogowego ul. Gπsawskiej.
8.3. W polu zabudowy dopuszcza siÍ lokalizacjÍ budynku
mieszkalnego wolnostojπcego 1-2 kondygnacyjnego
z dachem stromym wielospadowym oraz parterowego
budynku garaøowego o wielkoúci do 2 boksÛw garaøowych, z dachem stromym.
Dla obszaru 01/0 64 Zo (ul. S≥onecznej) przyjmuje siÍ
parametry zgodnie z projektem technicznym opracowanym
w oparciu o ustalenia miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szamotu≥y:
9.1. SzerokoúÊ pasa drogowego w liniach rozgraniczajπcych
20,00 z przewÍøeniem na d≥ugoúci budynkÛw mieszkalnych w obszarze 3 MN/MW.
9.2. W pasie drogowym projektuje siÍ jezdniÍ o szerokoúci
7,00 m, dwustronne chodniki o szerokoúci 2,00 m
i skrajniÍ drogowπ od strony nowoprojektowanych terenÛw MN o szerokoúci 3,00 m.
9.3. Pozostawia siÍ w dotychczasowym przebiegu ul. S≥onecznej dojazd do terenu MN w zabudowie szeregowej
z wjazdem w ul. Gπsawskπ.
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10. Dla obszarÛw dojazdÛw wewnÍtrznych DW1, DW2 i DW3
ustala siÍ:
10.1.SzerokoúÊ w liniach rozgraniczajπcych 6,00 m.
10.2.Jezdnia o szerokoúci 5,0 m, obs≥ugujπcπ rÛwnieø ruch
pieszy i pobocza o szerokoúci po 0,50 m.
II. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej
1. Zaopatrzenie w wodÍ z wodociπgu miejskiego. Sieci zewnÍtrzne w dojazdach wewnÍtrznych DW1, DW2 i DW3
oraz w pasach drogowych ul. S≥onecznej i Gπsawskiej.
2. Odprowadzenie úciekÛw sanitarnych do kanalizacji publicznej ñ lokalizacja j.w.
3. Zaopatrzenie w energiÍ elektrycznπ z istniejπcej sieci NN
oraz z projektowanej stacji transformatorowej przy ul. Promienistej,
4. Zaleca siÍ ogrzewanie budynkÛw ekologicznymi noúnikami
energii ñ gazem, olejem opa≥owym, prπdem elektrycznym.
ß5
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku
o ochronie gruntÛw rolnych i leúnych (Dz.U. Nr 16, poz. 78),
zgoda na wy≥πczenie gruntÛw klasy III a z uøytkÛw rolnych
uzyskana zosta≥a decyzjπ Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Nr GZ.tr. 051/602-520/01 z dnia 11 stycznia 2002 roku.
ß6
Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siÍ jednorazowπ op≥atÍ z tytu≥u
wzrostu wartoúci nieruchomoúci naliczanπ w wysokoúci 30% od
rÛønicy wartoúci gruntÛw przed i po zmianie planu.
ß7
Traci moc miejscowy plan ogÛlny zagospodarowania przestrzennego miasta Szamotu≥y zatwierdzony Uchwa≥π Nr 1/93 Rady
Miasta i Gminy Szamotu≥y z dnia 7 stycznia 1993 r. (Dz.
UrzÍdowy Wojew. PoznaÒskiego Nr 16, poz. 186) w czÍúciach
sprzecznych z ustaleniami niniejszej uchwa≥y.
ß8
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta i Gminy
Szamotu≥y.
ß9
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Miasta i Gminy Szamotu≥y
(ñ) mgr Bohdan ZieliÒski
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Za≥πcznik Nr 1
do Uchwa≥y Nr XL/360/02
Rady Miasta i Gminy Szamotu≥y
z dnia 25 lutego 2002 r.
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Za≥πcznik Nr 2
do Uchwa≥y Nr XL/360/02
Rady Miasta i Gminy Szamotu≥y
z dnia 25 lutego 2002 r.
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1517
UCHWA£A Nr XXIX/185/2002 RADY GMINY ZANIEMYåL
z dnia 25 lutego 2002 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej we wsi Jeziory Ma≥e, gm.
Zaniemyúl
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
Nr 142 z 2001 r., poz. 1591) oraz art. 10, ust. 3 i art. 26 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(jednolity tekst z 1999 r. Dz.U. Nr 15, poz. 139 z pÛün. zm.) Rada
Gminy Zaniemyúl uchwala, co nastÍpuje;
ß1
1. Uchwala siÍ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej we wsi Jeziory Ma≥e,
gm. Zaniemyúl.
2. Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o
ktÛrym mowa w ust. 1, sπ ustalenia bÍdπce treúciπ niniejszej
uchwa≥y.
3. Integralnπ czÍúciπ planu jest rysunek, stanowiπcy za≥πcznik
Nr 1 do niniejszej uchwa≥y.
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogÛlne
ß2
IlekroÊ w dalszych przepisach niniejszej uchwa≥y jest mowa o:
1) planie ñ naleøy przez to rozumieÊ ustalenia planu, o ktÛrych
mowa w ß1, ust. 2 uchwa≥y, o ile z treúci przepisu nie wynika
inaczej,
2) uchwale ñ naleøy przez to rozumieÊ niniejszπ uchwa≥Í Rady
Gminy Zaniemyúl, o ile z treúci przepisu nie wynika inaczej,
3) przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych ñ naleøy przez to
rozumieÊ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
4) rysunku ñ naleøy przez to rozumieÊ rysunek planu na mapie
w skali 1:1.000 stanowiπcy za≥πcznik Nr 1 do niniejszej uchwa≥y,
5) przeznaczeniu podstawowym ñ naleøy przez to rozumieÊ
takie przeznaczenie, ktÛre powinno przewaøaÊ na danym
obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczajπcymi,
6) funkcji terenu ñ synonim przeznaczenia podstawowego,
7) przeznaczeniu dopuszczalnym ñ naleøy przez to rozumieÊ
rodzaje przeznaczenia inne niø podstawowe, ktÛre uzupe≥niajπ lub wzbogacajπ przeznaczenie podstawowe,
8) terenie ñ naleøy przez to rozumieÊ obszar o okreúlonym
rodzaju przeznaczenia, wyznaczonym na rysunku planu liniami rozgraniczajπcymi,
9) linii zabudowy ñ naleøy przez to rozumieÊ liniÍ jakπ tworzπ
lica frontowych úcian budynkÛw,
10)wskaüniku intensywnoúci zabudowy ñ naleøy przez to rozumieÊ stosunek powierzchni zainwestowanej do powierzchni
terenu, wyraøony w procentach,
11)dzia≥alnoúci gospodarczej ñ naleøy przez to rozumieÊ dzia≥alnoúÊ us≥ugowπ i handlowπ, okreúlonπ w przepisach odrÍbnych i szczegÛlnych,

12)uciπøliwoúci dla úrodowiska ñ naleøy przez to rozumieÊ
zjawiska fizyczne lub stany utrudniajπce øycie albo dokuczliwe dla otaczajπcego úrodowiska, a zw≥aszcza ha≥as, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanieczyszczenie odpadami.
ß3
Uøyte w planie okreúlenia i nazewnictwo zosta≥o zdefiniowane
miÍdzy innymi w nastÍpujπcych przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych:
1) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
(jednolity tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838, z pÛün. zm.),
2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (jednolity
tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126),
3) rozporzπdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. w sprawie warunkÛw
technicznych, jakim powinny odpowiadaÊ budynki i ich
usytuowanie. (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140),
4) ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kszta≥towaniu
úrodowiska (jednolity tekst z dnia 21 marca 1994 r. Dz.U.
z 1994 r. Nr 49, poz. 19, z pÛün. zm.),
5) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.
z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z pÛün. zm.),
6) ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntÛw rolnych
i leúnych (Dz. U z 1995 r. Nr 16, poz. 78 z pÛün. zm.),
7) rozporzπdzenie Ministra Ochrony årodowiska, ZasobÛw
Naturalnych i Leúnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie
okreúlenia rodzajÛw inwestycji szczegÛlnie szkodliwych dla
úrodowiska i zdrowia ludzi albo mogπcych pogorszyÊ stan
úrodowiska oraz wymagaÒ, jakim powinny odpowiadaÊ oceny oddzia≥ywania na úrodowisko tych inwestycji (Dz.U.
z 1998 r. Nr 93, poz. 589),
8) rozporzπdzenie Ministra Ochrony årodowiska, ZasobÛw
Naturalnych i Leúnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie
wymagaÒ, jakim powinny odpowiadaÊ oceny oddzia≥ywania
na úrodowisko inwestycji nie zaliczonych do inwestycji
szczegÛlnie szkodliwych dla úrodowiska i zdrowia ludzi albo
mogπcych pogorszyÊ stan úrodowiska, obiektÛw oraz robÛt
zmieniajπcych stosunki wodne (Dz.U. z 1998 r. Nr 93, poz.
590),
9) ustawa 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.),
10)ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz.U.
z 1997 r. Nr 96, poz. 592 z pÛün. zm.),
11)rozporzπdzenie Ministra Spraw WewnÍtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpoøarowej budynkÛw, innych obiektÛw budowlanych i terenÛw (Dz.U. z 1992 r.
Nr 92, poz. 460),
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12)rozporzπdzenie Ministra Spraw WewnÍtrznych z dnia 15 stycznia 1999 r. w sprawie szczegÛ≥owych wymagaÒ w zakresie
przeciwpoøarowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz
warunkÛw, jakim powinny odpowiadaÊ drogi poøarowe (Dz.U.
z 1999 r. Nr 7, poz. 64).
ß4
Przedmiot planu
1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i zasad
zagospodarowania terenu na obszarze objÍtym planem.
2. Zakres planu wynika z uchwa≥y Nr IX/63/99 Rady Gminy
Zaniemyúl z dnia 13 wrzeúnia 1999 r. w sprawie przystπpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Zaniemyúl, we wsi Jeziory Ma≥e, dla
nieruchomoúci oznaczonych ewidencyjnymi numerami 61,
63, 65, 66, 67. Zgodnie z wyøej wymienionπ uchwa≥π,
planem ustala siÍ:
1) Przeznaczenie terenÛw oraz linie rozgraniczajπce tereny
o rÛønych funkcjach lub rÛønych zasadach zagospodarowania.
2) Linie rozgraniczajπce ulice, place wraz z urzπdzeniami
pomocniczymi.
3) Lokalne warunki, zasady i standardy kszta≥towania zabudowy oraz urzπdzenia terenu, w tym rÛwnieø linie zabudowy i gabaryty obiektÛw.
ROZDZIA£ II
Ustalenia szczegÛ≥owe planu
ß5
1. Obszar objÍty planem.
1) Planem objÍto obszar o powierzchni oko≥o 5,80 ha.
2) Obszar, o ktÛrych mowa w pkt 1, po≥oøony jest we wsi
Jeziory Ma≥e, w pobliøu po≥udniowo-wschodniego brzegu
jeziora Wielkie Jeziory oraz oko≥o 350 m od istniejπcej
oczyszczalni úciekÛw.
2. Granice obszaru objÍtego planem.
Granice obszaru objÍtego planem przedstawiono na rysunku
planu, o ktÛrym mowa w ß1 ust. 3.
ß6
1. Przeznaczenia terenÛw oraz linie rozgraniczajπce tereny
o rÛønych funkcjach i rÛønych zasadach zagospodarowania.
1) Na obszarze planu ustala siÍ podstawowe przeznaczenie:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ñ tereny oznaczone na rysunku symbolami: 1 MJ, 2 MJ i 3 MJ;
b) zabudowa mieszkaniowa z aktywizacja gospodarczπ
ñ teren oznaczony na rysunku symbolem M/AG;
c) strefa ograniczonego uøytkowania zwiπzana z liniπ
energetycznπ wysokiego napiÍcia ñ teren oznaczony
na rysunku planu symbolem PO;
d) ulice dojazdowe wewnÍtrzne ñ oznaczone na rysunku
planu symbolem 1 D i 2 D;
e) urzπdzenia elektroenergetyczne ñ tereny oznaczone
na rysunku planu symbolem EE.
2) Na obszarze planu ustala siÍ dzia≥alnoúÊ gospodarczπ,
jako przeznaczenie dopuszczalne, realizowane na terenach
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oznaczonych symbolem MJ, przy zachowaniu uregulowaÒ wynikajπcych z przepisÛw odrÍbnych i szczegÛlnych
oraz postanowieÒ planu.
3) Dopuszcza siÍ zmianÍ sposobu uøytkowania obiektÛw
lub ich czÍúci z funkcji podstawowej na dopuszczalnπ,
przy zachowaniu warunkÛw okreúlonych w uchwale oraz
przepisÛw szczegÛlnych i odrÍbnych.
4) Liniπ ciπg≥π oznaczono na rysunku liniÍ rozgraniczajπcπ
tereny o rÛønych funkcjach i rÛønych zasadach zagospodarowania okreúlonych w niniejszej uchwale.
2. Linie rozgraniczajπce ulice, place wraz z urzπdzeniami pomocniczymi.
1) Linie rozgraniczajπce ulic przedstawiono na rysunku planu.
2) Obs≥ugÍ komunikacyjnπ terenÛw zabudowy mieszkaniowej ustala siÍ z drogi powiatowej nr 508 poprzez ulicÍ
lokalnπ prowadzπcπ do oczyszczalni úciekÛw, ulice dojazdowe 1 D i 2 D, przy czym ustala siÍ poszerzenie
istniejπcej ulicy lokalnej ñ zgodnie z rysunkiem planu ñ
do szerokoúci 15 m, a u zbiegu z ulicπ 1 D i drogπ
powiatowπ do szerokoúci 20 m w liniach rozgraniczajπcych. Ponadto ustala siÍ:
a) w≥πczenie zjazdÛw z ulic pod kπtem prostym lub
zbliøonym do prostego;
b) zachowanie minimalnej, zgodnej z przepisami, szerokoúci utwardzonego zjazdu;
c) zapewnienie ciπg≥oúci odwodnienia zjazdÛw wzd≥uø
ulicy.
3) Na obszarze objÍtym planem wyznacza siÍ:
a) ulicÍ dojazdowπ wewnÍtrznπ, oznaczonπ na rysunku
planu symbolem 1 D, dla ktÛrej ustala siÍ:
ñ szerokoúÊ w liniach rozgraniczajπcych: 25 m;
ñ min. szerokoúÊ jezdni: 6 m;
ñ przy projektowaniu oraz realizacji zachowaÊ spadki pod≥uøne i poprzeczne w oparciu o przepisy
szczegÛlne i odrÍbne, a takøe Polskie Normy;
ñ przy zjazdach publicznych oraz indywidualnych na
poszczegÛlne posesje zachowaÊ odpowiednie,
wynikajπce z przepisÛw szczegÛlnych i odrÍbnych, pola widocznoúci;
ñ w≥πczenie zjazdÛw, o ktÛrych mowa wyøej, do
ulicy musi byÊ prowadzone pod kπtem prostym
lub zbliøonym do prostego;
ñ utwardzone zjazdy realizowaÊ przy zachowaniu
przepisÛw szczegÛlnych i odrÍbnych;
ñ zapewnienie ciπg≥oúci odwodnienia zjazdu wzd≥uø
ulicy;
ñ dopuszcza siÍ realizacjÍ chodnikÛw o szerokoúci
minimum 2,0 m;
ñ dopuszcza siÍ wyznaczenie, w liniach rozgraniczajπcych ulicy, úcieøki rowerowej.
b) ulicÍ dojazdowπ wewnÍtrznπ, oznaczonπ na rysunku
planu symbolem 2 D, dla ktÛrej ustala siÍ:
ñ szerokoúÊ w liniach rozgraniczajπcych: 10 m;
ñ min. szerokoúÊ jezdni: 6 m;
ñ przy projektowaniu oraz realizacji zachowaÊ spadki
pod≥uøne i poprzeczne w oparciu o przepisy szczegÛlne i odrÍbne, a takøe Polskie Normy;
ñ przy zjazdach publicznych oraz indywidualnych na
poszczegÛlne posesje zachowaÊ odpowiednie,
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wynikajπce z przepisÛw szczegÛlnych i odrÍbnych, pola widocznoúci;
ñ w≥πczenie zjazdÛw, o ktÛrych mowa wyøej, do
ulicy musi byÊ prowadzone pod kπtem prostym
lub zbliøonym do prostego;
ñ utwardzone zjazdy realizowaÊ przy zachowaniu
przepisÛw szczegÛlnych i odrÍbnych;
ñ zapewnienie ciπg≥oúci odwodnienia zjazdu wzd≥uø
ulicy;
ñ dopuszcza siÍ realizacjÍ chodnikÛw o szerokoúci
minimum 2,0 m;
ñ dopuszcza siÍ wyznaczenie, w liniach rozgraniczajπcych ulicy, úcieøki rowerowej.
4) W ciπgu drogi powiatowej, u zbiegu ulic 1 D oraz ulicy
lokalnej oznaczonej nr ewid. 60, tworzy siÍ rezerwÍ
terenowπ dla skrzyøowania typu rondo, ktÛre lokalizowane jest poza obszarem objÍtym planem.
5) Dopuszcza siÍ, w liniach rozgraniczajπcych drogi powiatowej nr 508, wyznaczenie úcieøki rowerowej, przy zachowaniu przepisÛw szczegÛlnych i odrÍbnych oraz
Polskich Norm.
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta≥towania zabudowy oraz urzπdzenia terenu, w tym rÛwnieø linie zabudowy
i gabaryty obiektÛw.
1) Na terenach zabudowy mieszkaniowej, 1 MJ, 2 MJ,
3 MJ, zabudowÍ naleøy kszta≥towaÊ w sposÛb zapewniajπcy zachowanie przepisÛw szczegÛlnych i odrÍbnych
oraz nastÍpujπcych warunkÛw:
a) budynki mieszkalne wolno stojπce, do II kondygnacji,
realizowane jako budynki parterowe z poddaszem
uøytkowym;
b) dach spadzisty, o nachyleniu od 20∞, pokrycie z dachÛwki lub materia≥Ûw dachÛwko-podobnych;
c) ustala siÍ nieprzekraczalne linie zabudowy: zgodnie
z rysunkiem planu, przy czym:
ñ 10 m od linii rozgraniczajπcych istniejπcej drogi
gminnej oraz ulicy dojazdowej 1D,
ñ 6 m od linii rozgraniczajπcych ulicy dojazdowej
20,
ñ 20 m od krawÍdzi jezdni istniejπcej drogi powiatowej,
d) wskaünik intensywnoúci zabudowy: do 30% powierzchni dzia≥ki;
e) budynki garaøowe wbudowane w bry≥Í budynku
mieszkalnego lub dobudowane, dopuszcza siÍ realizacjÍ wolno stojπcych budynkÛw garaøowych;
f) dopuszcza siÍ wbudowanie us≥ug w budynek mieszkalny lub dobudowanie do budynku mieszkalnego
obiektu us≥ugowego lub handlowego, pod warunkiem zachowania ustaleÒ planu;
g) dopuszcza siÍ realizacjÍ wolno stojπcych budynkÛw
gospodarczych;
h) na terenie 3 MJ ustala siÍ obudowÍ biologicznπ
istniejπcego rowu, leøπcego poza granicami opracowania, poprzez realizacjÍ nasadzeÒ w trzech piÍtrach.
2) Na terenie zabudowy mieszkaniowej z aktywizacjπ gospodarczπ, M/AG, zabudowÍ naleøy kszta≥towaÊ w sposÛb zapewniajπcy zachowanie przepisÛw szczegÛlnych
i odrÍbnych oraz nastÍpujπcych warunkÛw:
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a) budynki mieszkalne wolno stojπce, do III kondygnacji;
b) dach spadzisty, o nachyleniu od 20∞, pokrycie z dachÛwki lub materia≥Ûw dachÛwko-podobnych;
c) ustala siÍ nieprzekraczalnπ liniÍ zabudowy: 20 m od
linii rozgraniczajπcych drogi powiatowej, zgodnie z rysunkiem planu;
d) wskaünik intensywnoúci zabudowy: do 40% powierzchni dzia≥ki;
e) dopuszcza siÍ moøliwoúÊ ca≥kowitej zmiany funkcji
na aktywizacjÍ gospodarczπ, us≥ugowπ lub wbudowanie us≥ug w budynek mieszkalny, dobudowanie do
budynku mieszkalnego obiektu us≥ugowego lub handlowego, pod warunkiem zachowania ustaleÒ planu;
f) dopuszcza siÍ podzia≥ terenu i realizacjÍ zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.
3) Na obszarze objÍtym planem ustala siÍ nastÍpujπce
warunki podzia≥u nieruchomoúci:
a) wydzielenie dzia≥ek zgodnie z rysunkiem planu;
b) dopuszcza siÍ zmiany powierzchni i uk≥adu granic,
ktÛre majπ charakter postulowany, jednak powsta≥e
po podziale nieruchomoúci:
ñ nie mogπ byÊ mniejsze niø 800 m2,
ñ muszπ mieÊ zapewniony dostÍp do ulicy,
ñ granice bÍdπ poprowadzone pod kπtem prostym
lub zbliøonym do prostego w stosunku do linii
rozgraniczajπcych ulic;
c) dopuszcza siÍ, o ile zajdzie taka potrzeba, ≥πczenie
dzia≥ek i realizacjÍ na nich jednego budynku, pod warunkiem zachowania warunkÛw okreúlonych w przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych oraz ustaleÒ planu.
ß7
1. Zasady obs≥ugi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linii
rozgraniczajπcych tereny tej infrastruktury.
Ustala siÍ realizacjÍ infrastruktury technicznej w liniach
rozgraniczajπcych ulic okreúlonych w ust. 2, przy zachowaniu
przepisÛw szczegÛlnych i odrÍbnych, Polskich Norm oraz
nastÍpujπcych warunkÛw:
a) kanalizacja sanitarna: z odpowiednim w≥πczeniem do
sieci komunalnej, do czasu realizacji sieci dopuszcza siÍ
korzystanie ze szczelnych zbiornikÛw bezodp≥ywowych;
b) kanalizacja deszczowa: zakazuje siÍ powierzchniowego
odprowadzania wÛd deszczowych poza granice nieruchomoúci;
c) zaopatrzenie w wodÍ, w tym do celÛw przeciwpoøarowych: z sieci wodociπgowej z wykorzystaniem komunalnych urzπdzeÒ zaopatrzenia w wodÍ, do czasu realizacji
sieci dopuszcza siÍ korzystanie z w≥asnych ujÍÊ wody;
d) urzπdzenia elektroenergetyczne: ze stacji energetycznych
zlokalizowanych na terenach oznaczonych EE, plan dopuszcza rÛwnieø moøliwoúÊ skablowania linii wysokiego
napiÍcia, jednak przeprowadzenie kabla powinno nastπpiÊ w liniach rozgraniczajπcy ulicy dojazdowej 1 D;
e) inne elementy uzbrojenia: na warunkach okreúlonych
w przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych.
2. SzczegÛlne warunki zagospodarowania terenÛw, w tym
zakaz zabudowy, wynikajπcy z potrzeb ochrony úrodowiska
przyrodniczego i kulturowego, prawid≥owego gospodarowania
zasobami przyrody oraz ochrony gruntÛw rolnych i leúnych.
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1) Ustala siÍ wyposaøanie nieruchomoúci w urzπdzenia
s≥uøπce do gromadzenia odpadÛw komunalnych; unieszkodliwianie lub usuwanie wszelkiego rodzaju odpadÛw
z terenu nieruchomoúci winno odbywaÊ siÍ na zasadach
okreúlonych w przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych.
2) Dla funkcji dopuszczalnej ustala siÍ, øe w ramach nieruchomoúci naleøy przewidzieÊ miejsca postojowe dla przyjezdnych.
3) Naleøy zapobiegaÊ i przeciwdzia≥aÊ zmianom powierzchni ziemi. W tym celu naleøy nie dopuszczaÊ do niszczenia
lub uszkadzania powierzchni ziemi, gleby i rzeüby terenu,
przez niekorzystne przekszta≥canie ich budowy oraz niew≥aúciwe sk≥adowanie odpadÛw i odprowadzanie úciekÛw.
4) Zakazuje siÍ:
a) prowadzenia prac naruszajπcych panujπce na obszarze objÍtym planem i w jego sπsiedztwie stosunki
gruntowo-wodne;
b) podejmowania jakichkolwiek dzia≥aÒ i inwestycji zanieczyszczajπcych istniejπcy rÛw, znajdujπcy siÍ poza
obszarem objÍtym planem;
c) lokalizacji inwestycji i obiektÛw szkodliwych dla úrodowiska oraz inwestycji zaliczanych do mogπcych
pogorszyÊ stan úrodowiska, wymienianych w przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych.
5) Uciπøliwoúci dla úrodowiska zwiπzane z prowadzonπ na
terenie poszczegÛlnych nieruchomoúci dzia≥alnoúciπ gospodarczπ, us≥ugowπ lub handlowπ, a powodowane przez
ha≥as, wibracje, zak≥Ûcenia elektroenergetyczne i promieniowanie, nie mogπ wykraczaÊ poza granice nieruchomoúci zajmowanej przez inwestycje je wywo≥ujπce.
ROZDZIA£ III
Przepisy koÒcowe
ß8
Plan zachowuje waønoúÊ, jeúli:
1. Nastπpi zmiana lub nowelizacja ktÛregokolwiek z wymienionych w ß3 przepisÛw odrÍbnych lub szczegÛlnych chyba, øe
z ich treúci bÍdzie wynika≥ obowiπzek dokonania zmiany
planu.
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2. Nastπpi zmiana wymienionych w planie numerÛw ewidencyjnych dzia≥ek.
ß9
Z dniem wejúcia w øycie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej we wsi Jeziory Ma≥e, gm. Zaniemyúl, traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Zaniemyúl, uchwalony przez
Gminnπ RadÍ Narodowπ w Zaniemyúlu uchwa≥π Nr XVIII/66/87
z dnia 14 kwietnia 1987 r. (Dz. Urz. Woj. Pozn. Nr 4/87, poz.
65), w granicach obszaru objÍtego planem, o ktÛrym mowa
w ß5.
ß10
Na podstawie art. 10 ust. 3 ustala siÍ stawkÍ procentowπ,
s≥uøπcπ naliczeniu jednorazowej op≥aty od wzrostu wartoúci
nieruchomoúci, o ktÛrej mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokoúci 10%.
ß11
Zgodnie z art. 7 ustawy, o ktÛrej mowa w ß3 pkt 7, niniejszym
planem zmienia siÍ przeznaczenie gruntÛw rolnych:
ñ rola kl. IV a ñ pow. 0,6962 ha,
ñ rola kl. IV b ñ pow. 2,2328 ha,
ñ rola kl. V ñ pow. 1,6584 ha,
ñ rola kl. VI ñ pow. 1,1898 ha, na cele okreúlone w uchwale.
ß12
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Zaniemyúl.
ß13
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) dr Stanis≥aw Stanis≥awski
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Za≥πcznik Nr 1
do Uchwa≥y Nr XXIX/185/2002
Rady Gminy Zaniemyúl
z dnia 25 lutego 2002 r.
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1518
UCHWA£A Nr 698 RADY MIASTA KONINA
z dnia 27 lutego 2002 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Konin-WilkÛw
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (t.j Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591) oraz art. 10 ust. 3, w zwiπzku z art. 36 ust. 3
i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z pÛün.zm.),
art. 13 pkt 2 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o og≥aszaniu aktÛw normatywnych i niektÛrych aktÛw prawnych
(Dz.U. Nr 62, poz.718) Rada Miasta Konina uchwala co nastÍpuje:
ß1
Uchwala siÍ zmianÍ miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Konin-WilkÛw, obejmujπcego dzia≥kÍ nr 382.
Przedmiotem zmiany planu jest ustalenie funkcji us≥ugowomieszkaniowej.
Granica terenu objÍtego zmianπ planu przedstawiona jest na
rysunku planu pt. m. Konin-WilkÛw zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Kamiennej
stanowiπcego za≥πcznik do niniejszej uchwa≥y.
ß2
1. Przedmiotem planu sπ poniøsze ustalenia:
ñ na terenie oznaczonym na rysunku planu, stanowiπcym
za≥πcznik do uchwa≥y, symbolem U/MN ustala siÍ funkcjÍ us≥ugowo-mieszkaniowπ.
Budynek o wysokoúci do 2-ch kondygnacji usytuowany
w linii zabudowy 5,0 m od linii rozgraniczajπcej.
Ustala siÍ moøliwoúÊ pod≥πczenia dzia≥ki do nastÍpujπcych
sieci komunalnych:
ñ wodociπgowej,
ñ energetycznej,
ñ kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Do czasu realizacji komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej
i deszczowej, dopuszcza siÍ moøliwoúÊ odprowadzenia úcie-

kÛw do indywidualnych urzπdzeÒ do gromadzenia úciekÛw
z zapewnieniem ich usuwania i oczyszczania zgodnie z odpowiednimi przepisami.
Ogrzewanie indywidualne centralne.
2. Oznaczenia liniowe w rysunku planu, bÍdπcym za≥πcznikiem
do uchwa≥y, stanowiπce obowiπzujπce ustalenia planu:
ñ granica terenu objÍtego planem,
ñ linia rozgraniczajπca tereny o rÛønym sposobie uøytkowania, úciúle okreúlona,
ñ obowiπzujπca linia zabudowy.
ß3
Uchyla siÍ ustalenia planu miejscowego zagospodarowania
przestrzennego Konin-WilkÛw, zatwierdzonego uchwa≥π Rady
Miasta Konina Nr 218 z dnia 19.06.1996 r. (Dz. Urz. Woj.
KoniÒskiego Nr 38, poz. 142 z dnia 23.07.1996 r.), w zakresie
dotyczπcym terenu objÍtego planem.
ß4
Ustala siÍ wartoúÊ stawki procentowej z tytu≥u wzrostu wartoúci
nieruchomoúci w zwiπzku z uchwaleniem planu, w wysokoúci
30%.
ß5
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta Konina.
ß6
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Miasta Konina
(ñ) Tadeusz WojdyÒski
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Za≥πcznik Nr 1
do Uchwa≥y Nr 698/2002
Rady Miasta Konina
z dnia 27 lutego 2002 r.

M. KONIN-WILK”W
ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
W REJONIE ULICY KAMIENNEJ
skala 1:1000

1519
UCHWA£A Nr XXXII/274/2002 RADY MIEJSKIEJ W KRZYØU WIKP.
z dnia 27 lutego 2002 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu szczegÛ≥owego zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Krzyø-£okacz dla terenu
zabudowy jednorodzinnej z us≥ugami
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. Nr 142,
poz. 1591 z 2001 r.), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku

o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. Nr 15
poz. 139 z 1999 r. z pÛüniejszymi zmianami) Rada Miejska
w Krzyøu Wlkp. uchwala, co nastÍpuje:
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Postanowienia ogÛlne
ß1
1. Uchwala siÍ zmianÍ miejscowego planu szczegÛ≥owego
zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Krzyø-£okacz,
zwanπ dalej zmianπ planu.
2. Zmiana planu obejmuje obszar oznaczony na rysunku zmiany
planu w skali 1:500 (dzia≥ki o numerach: 1288 i 1289),
zwanym dalej rysunkiem, stanowiπcym za≥πcznik do uchwa≥y.
ß2
IlekroÊ w uchwale jest mowa o:
funkcjach us≥ugowych ñ naleøy przez to rozumieÊ funkcje
us≥ugowe zwyczajowo lokalizowane w budynku mieszkalnym:
ñ dzia≥alnoúÊ zwiπzanπ z prowadzeniem interesÛw (prawniczπ,
rachunkowoúÊ, doradztwo, projektowanie w zakresie architektury, inøynierii, informatyki itp.);
ñ us≥ugi handlu, ma≥ej gastronomii;
ñ us≥ugi bytowe: fryzjerstwo, zabiegi kosmetyczne, zegarmistrzostwo itp.;
ñ us≥ugi zwiπzane z ochronπ zdrowia.
ß3
1. Na obszarze objÍtym zmianπ planu wyznacza siÍ:
1) teren zabudowy jednorodzinnej ñ oznaczony na rysunku
Mj,
2) teren zabudowy jednorodzinnej z dopuszczeniem lokalizacji us≥ug ñ oznaczony na rysunku MU,
3) teren komunikacji ñ oznaczony na rysunku K, Kx.
2. Teren o ktÛrym mowa w ust. 1 pkt 3 stanowi przestrzeÒ do
realizacji liniowych urzπdzeÒ infrastruktury technicznej.
ß4
Na ca≥ym obszarze objÍtym zmianπ planu ustala siÍ zakaz
prowadzenia przedsiÍwziÍÊ mogπcych znaczπco oddzia≥ywaÊ na
úrodowisko.
Postanowienia szczegÛ≥owe
ß5
Dla terenu zabudowy jednorodzinnej (M) ustala siÍ nastÍpujπce
warunki zabudowy, zagospodarowania i podzia≥u:
1) zabudowa moøe byÊ realizowana na terenie ograniczonym
obowiπzujπcπ i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
2) na dzia≥ce moøe byÊ realizowany jeden budynek,
3) funkcje gospodarczo-garaøowe winne byÊ wbudowane w budynek mieszkalny,
4) wysokoúÊ budynku nie moøe przekroczyÊ 2 kondygnacji
(druga w stromym dachu) i maksymalnej wysokoúci do
10,5 m od poziomu terenu,
5) budynek naleøy realizowaÊ z dachem stromym, symetrycznym, dwu lub czterospadowym o kπcie pochylenia po≥aci
min. 30∞, z okapem wysuniÍtym z lica budynku na min.
60 cm,
6) lokalizacja budynku w obowiπzujπcej linii zabudowy,
7) wymagane usytuowanie kalenicy przy dachu dwuspadowym
oznaczone jest na rysunku,
8) maksymalna powierzchnia zabudowy nie moøe przekroczyÊ
30% powierzchni ca≥kowitej dzia≥ki,
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9) tereny biologicznie czynne ñ trwale pokryte roúlinnoúciπ
winne stanowiÊ min. 30% dzia≥ki,
10)wyznaczono 5 dzia≥ek,
11)dopuszcza siÍ moøliwoúÊ powiÍkszenia istniejπcych dzia≥ek
o numerach: 1291, 1283, 1287; na rysunku pokazano
zmianÍ istniejπcych granic,
12)na kaødej dzia≥ce naleøy wydzieliÊ minimum dwa miejsca
postojowe.
ß6
Dla terenu zabudowy jednorodzinnej z dopuszczeniem lokalizacji
us≥ug (MU) ustala siÍ nastÍpujπce warunki zabudowy, zagospodarowania i podzia≥u:
1) przeznaczeniem podstawowym jest funkcja mieszkalna, przeznaczeniem dopuszczalnym funkcja us≥ugowa,
2) na wyznaczonej dzia≥ce moøe byÊ zrealizowany jeden budynek mieszkalno us≥ugowy, funkcje gospodarczo-garaøowe
winne byÊ wbudowane w budynek mieszkalny,
3) zabudowa moøe byÊ realizowana na terenie ograniczonym
obowiπzujπcπ i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
4) wysokoúÊ budynku nie moøe przekroczyÊ 2 kondygnacji
(druga w stromym dachu) i maksymalnej wysokoúci do
12,0 m od poziomu terenu,
5) budynek naleøy realizowaÊ z dachem stromym, dwu lub
czterospadowym o kπcie pochylenia po≥aci min. 30∞,
6) lokalizacja budynku w obowiπzujπcej linii zabudowy; wymagane usytuowanie kalenicy przy dachu dwuspadowym oznaczone jest na rysunku,
7) maksymalna powierzchnia zabudowy nie moøe przekroczyÊ
25% powierzchni ca≥kowitej dzia≥ki,
8) dopuszcza siÍ lokalizacjÍ w budynku mieszkalnym funkcji
us≥ugowych pod warunkiem, øe powierzchnia zajÍta pod
ww. funkcjÍ nie przekroczy 30% powierzchni ca≥kowitej
budynku,
9) tereny biologicznie czynne ñ trwale pokryte roúlinnoúciπ
winne stanowiÊ min. 30% dzia≥ki,
10)wydziela siÍ jednπ dzia≥kÍ; moøliwoúÊ powiÍkszenia dzia≥ki
numer 1282 pokazano na rysunku,
11)na dzia≥ce naleøy wydzieliÊ minimum dwa miejsca postojowe.
ß7
Obowiπzujπ okreúlone na rysunku:
1) obowiπzujπce linie zabudowy,
2) nieprzekraczalne linie zabudowy,
3) wymagane usytuowanie kalenicy.
ß8
Ustala siÍ nastÍpujπce zasady funkcjonowania infrastruktury
technicznej:
1) zasilanie w energiÍ elektrycznπ z istniejπcego systemu elektroenergetycznego, na warunkach dostawcy,
2) zaopatrzenie w wodÍ z istniejπcej miejskiej sieci wodociπgowej,
3) odprowadzenie úciekÛw po wybudowaniu kolektorÛw sieci
kanalizacyjnej do istniejπcej oczyszczalni úciekÛw,
4) odprowadzenie wÛd deszczowych do sieci kanalizacji deszczowej i do osadnika wÛd deszczowych,
5) gromadzenie odpadÛw sta≥ych w pojemnikach, wywÛz na
najbliøsze zorganizowane wysypisko úmieci,
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6) dla odpadÛw niebezpiecznych i innych niø niebezpieczne
naleøy uzyskaÊ stosownπ zgodÍ na wytwarzanie i unieszkodliwianie zgodnie z obowiπzujπcymi przepisami w zakresie
gospodarki odpadami,
7) ogrzewanie obiektÛw lokalne paliwem ekologicznym (np.:
paliwem p≥ynnym, gazem lub energiπ elektrycznπ).
ß9
Dla terenu komunikacji ustala siÍ:
1) dla ulicy wewnÍtrznej K o jednej jezdni dwupasowej:
a) szerokoúÊ ulicy w liniach rozgraniczajπcych 8,0 m,
b) szerokoúÊ pasa ruchu 2,5 m,
2) dla przejúcia pieszego Kx szerokoúÊ w liniach rozgraniczajπcych 3,0 m.
Przepisy koÒcowe
ß10
Ustala siÍ dla terenÛw objÍtych zmianπ planu ñ 15% stawkÍ
s≥uøπcπ naliczeniu op≥aty z tytu≥u wzrostu wartoúci nieruchomoúci w zwiπzku z uchwaleniem zmiany planu.
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ß11
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu w Krzyøu Wlkp.
ß12
Na obszarze wsi £okacz Ma≥y, objÍtym niniejszπ uchwa≥π tracπ
moc ustalenia miejscowego planu szczegÛ≥owego zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Krzyø-£okacz zatwierdzonego
uchwa≥π N r IX/37/85 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Krzyøu z dnia 3 paüdziernika 1985 roku, og≥oszonego w Dzienniku
UrzÍdowym WojewÛdztwa Pilskiego Nr 19 z 30 grudnia 1985
roku.
ß13
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπca
Rady Miejskiej
(ñ) mgr Eløbieta Thomas

Za≥πcznik Nr 1
do Uchwa≥y Nr XXXII/274/2002
Rady Miejskiej w Krzyøu Wlkp.
z dnia 27 lutego 2002 r.
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1520
UCHWA£A Nr XLIV/492/2002 RADY MIEJSKIEJ W SWARZ DZU
z dnia 27 lutego 2002 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego miasta SwarzÍdza obejmujπcej
dzia≥kÍ po≥oøonπ w SwarzÍdzu przy ul. Strzeleckiej i oznaczonπ numerem geodezyjnym 1210/12 ñ teren objÍty zmianπ
o powierzchni 0,1187 ha (zmiana przeznaczenia z zieleni na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z wyznaczonym
pasem eksploatacyjnym na potrzeby PoznaÒskiej Energetyki Cieplnej)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591) oraz art. 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz.U. Nr 15 poz. 139 z 1999 r. z pÛüniejszymi
zmianami) w zwiπzku z uchwa≥π Rady Miejskiej SwarzÍdza
z dnia 30 maja 2001 roku nr XXXIV/386/2001 w sprawie
przystπpienia do sporzπdzania zmiany miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego miasta SwarzÍdza obejmujπcej dzia≥kÍ po≥oøonπ w SwarzÍdzu przy ul. Strzeleckiej
i oznaczonπ numerem geodezyjnym 1210/12 (zmiana przeznaczenia z zieleni na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z wyznaczonym pasem eksploatacyjnym na potrzeby PoznaÒskiej Energetyki Cieplnej), Rada Miejska w SwarzÍdzu uchwala
co nastÍpuje:
ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne
ß1
1. Zmiana miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania
przestrzennego miasta SwarzÍdza obejmujπca dzia≥kÍ po≥oøonπ w SwarzÍdzu przy ul. Strzeleckiej, oznaczonπ numerem
geodezyjnym 1210/12 ñ powierzchnia zmiany 0,1187 ha
zwana jest dalej planem.
2. Granice obszaru planu o ktÛrym mowa w ust. 1 okreúla
rysunek planu w skali 1:1.000, stanowiπcy za≥πcznik do
niniejszej uchwa≥y.
ß2
Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
ñ wyznaczenie nowych funkcji dla terenu objÍtego zmianπ
planu, przy jednoczesnej ochronie interesÛw publicznych
i lokalnych,
ñ wyznaczenie zasad podzia≥u terenu,
ñ wyznaczenie warunkÛw zabudowy i zagospodarowania terenu,
ñ ustalenie zasad obs≥ugi komunikacyjnej.
ß3
Przedmiotem ustaleÒ planu sπ:
1. Tereny budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego,
oznaczone na rysunku planu symbolem MJ,
2. Teren urzπdzeÒ infrastrukturalnych, oznaczony na rysunku
planu symbolem EE,
3. Zasady obs≥ugi zabudowy infrastrukturπ technicznπ;
4. Zasady ochrony úrodowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi,
w tym ochrony akustycznej;

ß4
IlekroÊ w dalszych przepisach niniejszej uchwa≥y jest mowa o:
1. Planie ñ naleøy przez to rozumieÊ ustalenia planu, o ktÛrym
mowa w ß1 uchwa≥y, o ile z treúci przepisu nie wynika
inaczej,
2. Uchwale ñ naleøy przez to rozumieÊ niniejszπ uchwa≥Í Rady
Miejskiej w SwarzÍdzu o ile z treúci przepisu nie wynika
inaczej,
3. Rysunku planu ñ naleøy przez to rozumieÊ rysunek planu
w skali 1:1.000 stanowiπcy za≥πcznik do niniejszej uchwa≥y,
4. Przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych ñ naleøy przez to
rozumieÊ przepisy ustaw z aktami wykonawczymi,
5. Inwestycjach mogπcych znaczπco oddzia≥ywaÊ na úrodowisko ñ naleøy przez to rozumieÊ inwestycje wymienione jako:
szczegÛlnie szkodliwe dla úrodowiska i zdrowia ludzi albo
mogπce pogorszyÊ stan úrodowiska w rozporzπdzeniu Ministra Ochrony årodowiska, ZasobÛw Naturalnych i Leúnictwa
z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie okreúlenia rodzajÛw
inwestycji szczegÛlnie szkodliwych dla úrodowiska i zdrowia
ludzi albo mogπcych pogorszyÊ stan úrodowiska oraz wymagaÒ, jakim powinny odpowiadaÊ oceny oddzia≥ywania na
úrodowisko tych inwestycji (Dz.U. Nr 93 poz. 589 z 1998 r.
ze zmianami.).
ß5
1. NastÍpujπce oznaczenia graficzne w rysunku planu sπ obowiπzujπcymi ustaleniami planu:
a) granica opracowania i uchwalenia planu,
b) symbole oznaczajπce przeznaczenie terenÛw,
c) linie rozgraniczajπce tereny o rÛønym przeznaczeniu i rÛønych zasadach zagospodarowania,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy; odleg≥oúÊ linii zabudowy.
2. Symbole liniowe okreúlajπce przebieg projektowanego uzbrojenia sπ okreúlone jako orientacyjne, do uúciúlenia w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
ROZDZIA£ II
Przepisy szczegÛ≥owe
ß6
Na terenie projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w zabudowie wolnostojπcej, oznaczonej na rysunku planu
symbolem MJ, ustala siÍ:
1) projektowana zabudowa musi byÊ sytuowana tylko zgodnie
z wyznaczonymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy ñ
zgodnie z rysunkiem planu;
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2) wysokoúÊ budynku mieszkalnego maksymalnie 10 m do
kalenicy dachu;
3) poziom posadowienia parteru budynkÛw mieszkalnych nie
wyøszy niø 0,5 m nad terenem,
4) w przypadku osobnego budynku garaøowo-gospodarczego
naleøy go lokalizowaÊ w linii budynku mieszkalnego lub
w g≥Íbi dzia≥ki, dopuszczalna wysokoúÊ ñ I kondygnacja;
dopuszcza siÍ lokalizacjÍ na dzia≥ce budynku garaøowego dla
dwÛch samochodÛw,
5) preferowane rozwiπzanie dachÛw jako pochy≥e (dwu- i wielospadowe), nachylenie po≥aci dachowych ñ 18∞ do 35∞;
6) dopuszcza siÍ stosowanie dachÛw p≥askich, lub kombinacji
dachÛw p≥askich i pochy≥ych pod warunkiem zapewnienia
wysokich walorÛw architektonicznych projektowanych obiektÛw;
7) nieprzekraczalny procent zabudowy (kubaturowej) dzia≥ki
w wysokoúci 40%;
8) minimalnπ powierzchniÍ zieleni ñ 10% powierzchni ca≥kowitej dzia≥ki.
9) zakazuje siÍ wtÛrnego podzia≥u dzia≥ki,
10)dzia≥kÍ budowlanπ naleøy zagospodarowaÊ w sposÛb zapewniajπcy zachowanie przepisÛw szczegÛlnych i odrÍbnych
oraz nastÍpujπcych warunkÛw:
a) zakaz budowy jakichkolwiek innych budynkÛw, obiektÛw
i urzπdzeÒ poza budynkiem mieszkalnym, pomieszczeniem gospodarczym, w tym garaøe i niezbÍdnymi urzπdzeniami uzbrojenia i wyposaøenia dzia≥ki a takøe elementami tzw. ma≥ej architektury,
b) budynki winny byÊ sytuowane na dzia≥ce w odleg≥oúci od
linii rozgraniczajπcych ulicy nie mniejszej niø okreúlona na
rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy,
c) ogrodzenie dzia≥ki od strony drogi ñ wy≥πcznie aøurowe
i wysokoúci nie wiÍkszej niø 1,2 m od poziomu terenu,
11)szczegÛlne warunki zagospodarowania dzia≥ki wynikajπce
z potrzeb ochrony úrodowiska przyrodniczego:
a) zakaz lokowania jakiejkolwiek dzia≥alnoúci us≥ugowo-gospodarczej, ktÛra stwarza≥aby uciπøliwoúÊ dla úrodowiska,
b) zakaz odprowadzania nieczystoúci p≥ynnych do gruntu
lub rozlewania na dzia≥ce,
12)nieruchomoúÊ naleøy wyposaøyÊ w urzπdzenia s≥uøπce do
gromadzenia odpadÛw komunalnych,
13)w ramach nieruchomoúci naleøy przewidzieÊ miejsca postojowe dla przyjezdnych,
14)obs≥uga komunikacyjna dzia≥ki z ulicy Strzeleckiej oznaczonej symbolem KD, po≥oøonej poza granicami planu; wjazd na
dzia≥kÍ naleøy usytuowaÊ przy jej zachodniej granicy.
ß7
Dla terenu EE ustala siÍ:
1. Teren przeznacza siÍ na pas eksploatacyjny na potrzeby
PoznaÒskiej Energetyki Cieplnej.
2. Wprowadza siÍ zakaz jakiejkolwiek zabudowy kubaturowej.
ß8
W zakresie obs≥ugi infrastrukturπ technicznπ ustala siÍ:
Pe≥ne pod≥πczenie obszaru objÍtego planem do sieci uzbrojenia
technicznego:
1) Wodociπg ñ zaopatrzenie w wodÍ nastπpi z wodociπgu
miejskiego, poprzez realizacjÍ wodociπgu O 250 mm w ul.
Strzeleckiej.

Poz. 1520

2) Kanalizacja sanitarna ñ pod≥πczenie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.
3) Kanalizacja deszczowañ odprowadzenie wÛd opadowych
przewidzieÊ do istniejπcego w ulicy kana≥u deszczowego ÿ ñ
0,30 m.
4) Energetyka ñ ustala siÍ obs≥ugÍ terenu w energiÍ elektrycznπ
poprzez pobudowanie stacji transformatorowych 15/0,4 kV
wraz z liniami zasilajπcymi SN 15 kV.
5) Ustala siÍ stosowanie do celÛw grzewczych paliw gazowych,
p≥ynnych lub nowoczesnego ogrzewania elektrycznego wraz
z promowaniem nowych niekonwencjonalnych ürÛde≥ energii.
ß9
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
mogπcych znaczπco oddzia≥ywaÊ na úrodowisko lub innych,
odpowiadajπcych im zgodnie z przepisami obowiπzujπcymi
w momencie z≥oøenia wniosku o ustalenie warunkÛw zabudowy i zagospodarowania terenu.
2) Wskazana budowa nawierzchni umoøliwiajπcych infiltracjÍ
wÛd opadowych.
3) Ustala siÍ zasady ochrony akustycznej wg obowiπzujπcych
norm.
ROZDZIA£ III
Przepisy koÒcowe
ß10
Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ustala siÍ
30% stawkÍ, o ktÛrej mowa w art. 36 ust. 3, s≥uøπcπ naliczaniu
op≥aty jednorazowej z tytu≥u wzrostu wartoúci nieruchomoúci,
okreúlonπ przy uwzglÍdnieniu przeznaczenia terenu, w zwiπzku
z uchwaleniem planu.
ß11
Na obszarze okreúlonym w ß1 traci moc Miejscowy Plan OgÛlny
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta SwarzÍdz przyjÍty
Uchwa≥π Nr XLIV/235/94 Rady Miejskiej SwarzÍdza z dnia
21.02.1994 r., og≥oszony w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa PoznaÒskiego nr 4 z 28.03.1994 roku poz. 43.
ß12
Wykonanie niniejszej uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy
w SwarzÍdzu.
ß13
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia jej
og≥oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπca
Rady Miejskiej
(ñ) mgr Anna Tomicka
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Za≥πcznik Nr 1
do Uchwa≥y Nr XLIV/492/2002
Rady Miejskiej w SwarzÍdzu
z dnia 27 lutego 2002 r.
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1521
UCHWA£A Nr XLIV/493/2002 RADY MIEJSKIEJ W SWARZ DZU
z dnia 27 lutego 2002 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz obejmujπcej
dzia≥ki po≥oøone w Kruszewni i oznaczone numerami geodezyjnymi 6, 7/2, 8, 9/2, 10/2, 11, 12/2, 13, 14, 15, 16/2, 17/2,
18, 19/2, 20, 4/4 ñ teren objÍty zmianπ o powierzchni 8,6944 ha (zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej ñ zgodnie z koncepcjπ zagospodarowania terenu)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. Nr 142
z 2001 r. poz. 1591) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 15 poz. 139
z pÛün. zmian.), oraz w zwiπzku z Uchwa≥π Nr XXXV /410/2001
Rady Miejskiej w SwarzÍdzu z dnia 19 czerwca 2001 r.
o przystπpieniu do sporzπdzenia zmiany miejscowego planu
ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz
obejmujπcej dzia≥ki po≥oøone w Kruszewni i oznaczone numerami geodezyjnymi 6, 7/2, 8, 9/2, 10/2, 11, 12/2, 13, 14, 15,
16/2, 17/2, 18, 19/2, 20, 4/4 ñ teren objÍty zmianπ 8,6944 ha
Rada Miejska SwarzÍdza uchwala co nastÍpuje;
ß1
Uchwala siÍ zmianÍ miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz obejmujπcπ dzia≥ki po≥oøone w Kruszewni i oznaczone numerami geodezyjnymi 6, 7/2, 8,
9/2, 10/2, 11, 12/2, 13, 14, 15, 16/2, 17/2, 18, 19/2, 20,
4/4 ñ teren objÍty zmianπ 8,6944 ha (zmiana przeznaczenia
z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej).
ß2
Niniejsza uchwa≥a obowiπzuje w Kruszewni na dzia≥kach o numerach ewidencyjnych 6, 7/2, 8, 9/2, 10/2, 11, 12/2, 13, 14,
15, 16/2, 17/2, 18, 19/2, 20,4/4, ktÛrego granice okreúla
rysunek planu, bÍdπcy jej integralnπ czÍúciπ, zatytu≥owany
ìZmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy SwarzÍdz obejmujπca dzia≥ki po≥oøone w Kruszewni
i oznaczone numerami geodezyjnymi 6, 7/2, 8, 9/2, 10/2, 11,
12/2, 13, 14, 15, 16/2, 17/2, 18, 19/2, 20, 4/4î opracowany
w skali 1:2.000.
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. 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) tereny komunikacji kD,

3) zasady obs≥ugi w zakresie infrastruktury technicznej,
4) 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 ñ 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 25∞
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)zaleca siÍ dostosowanie nowej zabudowy do charakteru
zabudowy istniejπcej w najbliøszej okolicy,
11)poziom posadowienia parteru budynkÛw mieszkalnych nie
wyøszy niø 0,5 metra nad terenem,
12)zapewnia siÍ prawo do realizacji obiektÛw ma≥ej architektury,
13)okreúla siÍ minimalnπ powierzchniÍ dzia≥ek na 750 m2,
14)dopuszcza siÍ moøliwoúÊ scalania dzia≥ek w celu powiÍkszenia powierzchni,
15)nieprzekraczalny procent zabudowy dzia≥ki w wysokoúci
25%,
16)minimalnπ powierzchniÍ zieleni ñ 30% powierzchni ca≥kowitej dzia≥ki,

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 52

ó 5940 ó

17)okreúla siÍ rezerwÍ pod powiÍkszenie dzia≥ek zlokalizowanych wzd≥uø ul. SpÛ≥dzielcÛw ñ nie objÍtych zmianπ planu,
szerokoúÊ pasa okreúla siÍ na 20 m.
ß5
terenie objÍtym zmianπ planu zakazuje siÍ lokalizowania:
obiektÛw szczegÛlnie szkodliwych dla úrodowiska,
obiektÛw mogπcych pogorszyÊ stan úrodowiska,
innych 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) mieszkalnych wielorodzinnych,
5) ferm hodowlanych,
6) wysypisk, wyrobisk, wylewisk, sk≥adowisk odpadÛw technologicznych.
Na
1)
2)
3)

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. Zaleca siÍ stosowanie do celÛw
grzewczych paliw gazowych i p≥ynnych lub nowoczesnego
ogrzewania elektrycznego.
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ß10
Dla nowej zabudowy ustala siÍ zachowanie nieprzekraczalnych
linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu w odleg≥oúci 5 m od
linii rozgraniczajπcych ulic dojazdowych ñ kD (o szerokoúci
10 m) jak rÛwnieø od ciπgÛw pieszo ñ jezdnych (o szerokoúci
5 m), 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
Na obszarze okreúlonym w ß1 traci moc Miejscowy Plan OgÛlny
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy SwarzÍdz przyjÍty
uchwa≥π nr XLIV/234/94 Rady Miejskiej SwarzÍdza z dnia
21.02.1994 roku (Dz. Urz. Woj. PoznaÒskiego nr 4 z 28.03.1994
roku poz. 43).
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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Za≥πcznik Nr 1
do Uchwa≥y Nr XLIV/493/2002
Rady Miejskiej w SwarzÍdzu
z dnia 27 lutego 2002 r.

1522
UCHWA£A Nr XLIV/494/2002 RADY MIEJSKIEJ W SWARZ DZU
z dnia 27 lutego 2002 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz obejmujπcej dzia≥ki
po≥oøone w Gortatowie przy ul. SwarzÍdzkiej i oznaczone numerami geodezyjnymi 143/20, 143/21 i 143/22 ñteren objÍty
zmianπ o powierzchni 1,40 ha (zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny aktywizacji gospodarczej)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
Nr 142 z 2001 r. poz. 1591) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
z 1999 r. Dz.U. Nr 15 poz. 139 ze zmianami.), oraz w zwiπzku
z Uchwa≥π Nr XI/100/99 Rady Miejskiej w SwarzÍdzu z dnia
6 lipca 1999 roku o przystπpieniu do sporzπdzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy

SwarzÍdz obejmujπcej dzia≥ki po≥oøone w Gortatowie przy ul. SwarzÍdzkiej i oznaczone numerami geodezyjnymi 143/20, 143/21
i 143/22 ñ przed podzia≥em nr 143/17, Rada Miejska SwarzÍdza uchwala:
ß1
Uchwala siÍ zmianÍ miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy SwarzÍdz obejmujπcπ dzia≥ki po≥oøone
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w Gortatowie przy ul. SwarzÍdzkiej i oznaczone numerami geodezyjnymi 143/20, 143/21 i 143/22 ñ teren objÍty zmianπ
1,40 ha (zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny
aktywizacji gospodarczej).
ß2
Niniejsza uchwa≥a obowiπzuje na obszarze, ktÛrego granice
okreúla rysunek, zwany dalej rysunkiem zmiany planu ñ za≥πcznik
nr 1, zatytu≥owany ìZmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta SwarzÍdza obejmujπcej dzia≥ki po≥oøone w Gortatowie przy ul. SwarzÍdzkiej i oznaczone numerami
geodezyjnymi 143/20, 143/21 i 143/22î opracowany w skali
1:1.000.
ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne
ß3
1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
ñ wyznaczenie nowych funkcji dla terenÛw objÍtych planem,
ñ umoøliwienie pe≥nienia nowych funkcji przy jednoczesnej
ochronie interesÛw publicznych i lokalnych,
ñ ochrona interesÛw publicznych i lokalnych w zakresie
ekologii,
ñ wyznaczenie i okreúlenie zasad wykorzystania terenÛw
umoøliwiajπcych rozwÛj przestrzenny strefy dzia≥alnoúci
gospodarczej i us≥ugowej z wykluczeniem przeznaczenia
terenÛw dla funkcji przemys≥owych i gospodarczych
pogarszajπcych stan úrodowiska przyrodniczego w zakresie ponadnormatywnych emisji szkodliwych zwiπzkÛw,
ha≥asu i wibracji oraz zanieczyszczenia wÛd.
2. Przedmiotem ustaleÒ planu sπ:
ñ tereny aktywizacji gospodarczej, oznaczone na rysunku
planu symbolem ñ AG,
ñ tereny komunikacji ñ kD.
ROZDZIA£ II
Przepisy szczegÛ≥owe
ß4
Dla terenu aktywizacji gospodarczej (AG) ustala siÍ:
1) lokalizacjÍ obiektÛw s≥uøπcych wykonywaniu dzia≥alnoúci
gospodarczej i us≥ugowej,
2) dopuszcza siÍ lokalizacjÍ ma≥ego budynku o charakterze
mieszkalnym o wysokoúci nie wiÍkszej niø 8,5 m,
3) wysokoúÊ budynkÛw gospodarczych do I kondygnacji,
4) nachylenie po≥aci dachowych ñ 22∞ do 45∞,
5) zaleca siÍ stosowanie dachÛw pochy≥ych, lub kombinacji
dachÛw pochy≥ych i p≥askich pod warunkiem zapewnienia
wysokich walorÛw architektonicznych projektowanych obiektÛw,
6) dla zabudowy us≥ugowej pokrycie dachÛw pochy≥ych dachÛwkπ ceramicznπ, cementowπ lub materia≥em dachÛwko
podobnym,
7) poziom parteru budynkÛw nie wyøszy niø 0,5 m nad powierzchniπ terenu,
8) zakazuje siÍ realizacji wielko kubaturowych obiektÛw bÍdπcych prostπ bry≥π geometrycznπ,
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9) zakaz lokalizacji innych funkcji niø: produkcja przemys≥owa
i rzemieúlnicza, handel hurtowy (w tym masowy detaliczny),
bazy, sk≥ady i magazyny, parkingi w tym dla samochodÛw
ciÍøarowych, garaøe, stacje obs≥ugi pojazdÛw, urzπdzeÒ
infrastruktury technicznej, biura, us≥ugi komercyjne,
10)minimalnπ powierzchniÍ zieleni przy zagospodarowaniu nowo
wyznaczonych dzia≥ek ñ 15% ich powierzchni,
11)nieprzekraczalny procent zabudowy dzia≥ki w wysokoúci 70%,
12)dopuszcza siÍ inny podzia≥ niø proponowany w projekcie,
13)nieprzekraczalnπ liniÍ zabudowy okreúlonπ na rysunku planu,
14)dopuszcza siÍ adaptacje, modernizacje i rozbudowÍ obiektÛw istniejπcych,
ß5
Na terenach objÍtych zmianπ planÛw zakazuje siÍ lokalizowania:
1) obiektÛw szczegÛlnie szkodliwych dla úrodowiska,
2) obiektÛw mogπcych pogorszyÊ stan úrodowiska, jeøeli uciπøliwoúci z nimi zwiπzane przenikajπ na teren nieruchomoúci
naleøπcych do osÛb trzecich i sπ w konflikcie z obecnπ lub
planowanπ funkcjπ tych nieruchomoúci,
3) ferm hodowlanych,
4) wysypisk, wyrobisk, wylewisk, sk≥adowisk odpadÛw technologicznych.
ROZDZIA£ III
Linie rozgraniczajπce ulice, place oraz drogi publiczne
wraz z urzπdzeniami pomocniczymi
ß6
Ustala siÍ nieprzekraczalne linie zabudowy usytuowane w odleg≥oúci:
1) od zewnÍtrznej krawÍdzi drogi gminnej (ulic zbiorczych,
lokalnych i dojazdowych) ñ 15 m na terenie niezabudowanym i 6 m na terenie zabudowanym,
2) od wierzcho≥ka skarpy rowu ñ 5 m.
3) dla nowej zabudowy ustala siÍ zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, a dla nie
okreúlonych w rysunku planu w odleg≥oúci 6 m od linii
rozgraniczajπcych ulic.
ROZDZIA£ IV
Zasady obs≥ugi w zakresie infrastruktury technicznej
ß7
Ustala siÍ obowiπzek wykonania pe≥nego uzbrojenia obszaru
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.
ß8
Zasilanie obszaru w energiÍ elektrycznπ powinno siÍ odbywaÊ
z istniejπcych i projektowanych stacji transformatorowych oraz
linii SN 15 kV i nn 0,4 kV. Ostateczny zakres rozbudowy i uk≥ad
sieci wraz ze stacjami transformatorowymi rozwiπzany bÍdzie na
etapie programowania i projektowania realizacyjnego.
ß9
Na terenach, na ktÛrych zrealizowana bÍdzie kanalizacja sanitarna
zakazuje siÍ odprowadzania úciekÛw w inny sposÛb niø poprzez
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pod≥πczenie do sieci kanalizacyjnej miejskiej. 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.
ß10
SieÊ telefoniczna ñ skablowana podziemna; warunki techniczne
przy≥πczenia do sieci okreúli Telekomunikacja Polska S.A. na
etapie programowania i projektowania realizacyjnego.
ß11
Zakazuje siÍ stosowania jako ürÛd≥a ciep≥a takich paliw i urzπdzeÒ do ich spalania, ktÛre nie odpowiadajπ wymogom ochrony
powietrza atmosferycznego. Zaleca siÍ stosowanie do celÛw
grzewczych paliw gazowych i p≥ynnych lub nowoczesnego
ogrzewania elektrycznego.
ß12
Na obszarze objÍtym zmianπ planu dla terenu planowanej
dzia≥alnoúci gospodarczej wprowadza siÍ obowiπzek segregacji
odpadÛw i w≥aúciwego zabezpieczania odpadÛw zaliczanych do
niebezpiecznych.
ß13
PodstawÍ realizacji uzbrojenia technicznego stanowiÊ bÍdπ
projekty branøowe.
ROZDZIA£ VI
Zasady i warunki podzia≥u terenu na dzia≥ki budowlane
ß14
W razie potrzeby wydzielenie nowych dzia≥ek na terenach
oznaczonych symbolem AG, moøe nastπpiÊ pod warunkiem
zapewnienia dojazdu lub na zasadzie s≥uøebnoúci potwierdzonej
notarialnie. Podzia≥u na dzia≥ki dokonuje siÍ na podstawie
sporzπdzonej koncepcji zagospodarowania terenu.

Poz. 1522

ROZDZIA£ VII
Stawka procentowa s≥uøπca naliczaniu op≥aty
na rzecz Gminy
ß15
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. W odniesieniu do gruntÛw bÍdπcych w≥asnoúciπ
gminy, bπdü zbywalnych na jej rzecz, jednorazowa op≥ata w przypadku zbycia nieruchomoúci nie bÍdzie naliczana.
ROZDZIA£ IX
Przepisy koÒcowe
ß16
Tracπ moc ustalenia planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz zatwierdzonego uchwa≥π nr XLIV/
234/94 Rady Miejskiej w SwarzÍdzu z dnia 21.02.1994 roku
(Dz. Urz. Woj. PoznaÒskiego nr 4 z dnia 28.03.1994 roku poz.
42) na obszarze wymienionym w ß1 niniejszej uchwa≥y.
ß17
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy SwarzÍdz.
ß18
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπca
Rady Miejskiej
(ñ) mgr Anna Tomicka
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Za≥πcznik Nr 1
do Uchwa≥y Nr XLIV/494/2002
Rady Miejskiej w SwarzÍdzu
z dnia 27 lutego 2002 r.

1523
UCHWA£A Nr XLII/529/2002 RADY MIEJSKIEJ W K”RNIKU
z dnia 28 lutego 2002 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej przy ul. Piotrowskiej
w Szczytnikach, gm. KÛrnik
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142
z 2001 r., poz. 1591) oraz art. 10 ust. 3 i art. 26 ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity z 1999 r. Dz.U. Nr 15 poz. 139 z pÛün.zm.) Rada
Miejska w KÛrniku uchwala, co nastÍpuje:
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ß1
Uchwala siÍ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu zabudowy mieszkaniowej przy ul. Piotrowskiej w Szczytnikach, gm. KÛrnik.
ß2
Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o ktÛrym mowa w ß1, sπ ustalenia bÍdπce treúciπ niniejszej uchwa≥y.
ß3
Integralnπ czÍúciπ planu sπ rysunki, stanowiπce za≥πczniki Nr 1
i Nr 2 do niniejszej uchwa≥y.
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogÛlne
ß4
IlekroÊ w dalszych przepisach niniejszej uchwa≥y jest mowa o:
1) planie ñ naleøy przez to rozumieÊ ustalenia planu, o ktÛrych mowa
w ß2 uchwa≥y, o ile z treúci przepisu nie wynika inaczej,
2) uchwale ñ naleøy przez to rozumieÊ niniejszπ uchwa≥Í Rady
Miejskiej w KÛrniku, o ile z treúci przepisu nie wynika inaczej,
3) przeznaczeniu podstawowym ñ naleøy przez to rozumieÊ
takie przeznaczenie, ktÛre powinno przewaøaÊ na danym
obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczajπcymi,
4) funkcji terenu ñ synonim przeznaczenia podstawowego,
5) przeznaczeniu dopuszczalnym ñ naleøy przez to rozumieÊ
rodzaje przeznaczenia inne niø podstawowe, ktÛre uzupe≥niajπ lub wzbogacajπ przeznaczenie podstawowe,
6) terenie ñ naleøy przez to rozumieÊ obszar o okreúlonym
rodzaju przeznaczenia, wyznaczonym na rysunku planu liniami rozgraniczajπcymi,
7) linii zabudowy ñ naleøy przez to rozumieÊ liniÍ, jakπ tworzπ
lica frontowych úcian budynkÛw,
8) wskaüniku intensywnoúci zabudowy ñ naleøy przez to rozumieÊ
stosunek powierzchni zainwestowanej pod obiektami kubaturowymi do powierzchni terenu, wyraøony w procentach,
9) dzia≥alnoúci us≥ugowej ñ naleøy przez to rozumieÊ zarobkowπ
dzia≥alnoúÊ us≥ugowπ i handlowaÊ powierzchni sprzedaøowej poniøej 1.000 m2,
10)uciπøliwoúci dla úrodowiska ñ naleøy przez to rozumieÊ
zjawiska fizyczne lub stany utrudniajπce øycie albo dokuczliwe
dla otaczajπcego úrodowiska, a zw≥aszcza ha≥as, wibracje,
zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanieczyszczenie
odpadami.
ß5
Uøyte w planie okreúlenia i nazewnictwo zosta≥o zdefiniowane
miÍdzy innymi w nastÍpujπcych przepisach:
1) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
(jednolity tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838),
2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (jednolity
tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126),
3) rozporzπdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkÛw
technicznych, jakim powinny odpowiadaÊ budynki i ich
usytuowanie. (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140),
4) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony úrodowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627),
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5) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62
poz. 628),
6) ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy ñ
Prawo ochrony úrodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektÛrych ustaw (Dz.U. Nr 100 poz. 1085),
7) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.
z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z pÛün.zm.),
8) ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntÛw rolnych
i leúnych (Dz.U. z 1995 r. Nr 16, poz. 78, z pÛün.zm.),
9) rozporzπdzenie Ministra Ochrony årodowiska, ZasobÛw
Naturalnych i Leúnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie
okreúlenia rodzajÛw inwestycji szczegÛlnie szkodliwych dla
úrodowiska i zdrowia ludzi albo mogπcych pogorszyÊ stan
úrodowiska oraz wymagaÒ, jakim powinny odpowiadaÊ oceny oddzia≥ywania na úrodowisko tych inwestycji (Dz.U.
z 1998 r. Nr 93, poz. 589),
10)rozporzπdzenie Ministra Ochrony årodowiska, ZasobÛw
Naturalnych i Leúnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie
wymagaÒ, jakim powinny odpowiadaÊ oceny oddzia≥ywania
na úrodowisko inwestycji nie zaliczonych do inwestycji szczegÛlnie szkodliwych dla úrodowiska i zdrowia ludzi albo mogπcych pogorszyÊ stan úrodowiska, obiektÛw oraz robÛt zmieniajπcych stosunki wodne (Dz.U. z 1998 r. Nr 93, poz. 590),
11)ustawa 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.),
12)ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoøarowej (Dz.U. z 1991 r. Nr 81 poz. 351, z pÛün.zm.).
ß6
Przedmiot planu.
1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i zasad
zagospodarowania terenu na obszarze objÍtym planem.
2. Zakres ustaleÒ niniejszego planu zosta≥ wyznaczony Uchwa≥π
Nr XXIX/371/2001 Rady Miejskiej w KÛrniku z dnia 7 lutego
2001 r. w sprawie przystπpienia do sporzπdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Szczytnikach.
ß7
Obszar objÍty planem.
1. Planem objÍto obszar o powierzchni oko≥o 3,00 ha.
2. Obszar, o ktÛrym mowa w pkt 1, po≥oøony jest w gminie
KÛrnik, w pÛ≥nocno-zachodniej czÍúci miejscowoúci Szczytniki, przy ul. Piotrowskiej.
ß8
Granice obszaru objÍtego planem, bÍdπce granicami zatwierdzenia planu, przedstawiono na rysunku planu, o ktÛrym mowa
w ß3. Odpowiadajπ one granicom dzia≥ek oznaczonych ewidencyjnie: 60, 66/1, 66/2, 67, 68/2, 68/3, 80, 81.
ROZDZIA£ II
Przeznaczenie terenu
ß9
Na obszarze objÍtym planem, ustala siÍ nastÍpujπce podstawowe przeznaczenie:
1) zabudowa mieszkaniowa, tereny oznaczone na rysunkach
planu symbolami M;
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2) ulica dojazdowa, teren oznaczony na rysunkach planu symbolem KD;
3) ciπgi pieszo ñ jezdne, tereny oznaczone na rysunkach planu
symbolami Kxx;
4) teren urzπdzeÒ elektroenergetycznych, oznaczony na rysunkach planu symbolem EE.
ß10
Na terenie objÍtym planem ustala siÍ przeznaczenie dopuszczalne, dzia≥alnoúÊ us≥ugowπ, przy zachowaniu przepisÛw.
ß11
Dopuszcza siÍ zmianÍ sposobu uøytkowania obiektÛw lub ich
czÍúci, przy zachowaniu warunkÛw okreúlonych w uchwale oraz
przepisÛw.
ROZDZIA£ III
Zasady zagospodarowania terenu
ß12
Obs≥ugÍ komunikacyjnπ terenu objÍtego planem ustala siÍ za
poúrednictwem nowo wyznaczonych ulic dojazdowych KD oraz
ciπgÛw pieszo-jezdnych, Kxx, z ul. Piotrowskiej oraz z drogi
gruntowej oznaczonej nr ewid. 52, leøπcych poza granicami
opracowania.
ß13
Na obszarze objÍtym planem ustala siÍ wyposaøenie kaødej
nowo wydzielonej nieruchomoúci w odpowiednio przygotowane
miejsca do zbierania odpadÛw, zgodnie z obowiπzujπcymi przepisami.
ß14
Naleøy zapobiegaÊ i przeciwdzia≥aÊ niekorzystnym zmianom
powierzchni ziemi. W tym celu naleøy nie dopuszczaÊ do
niszczenia lub uszkadzania powierzchni ziemi, gleby i rzeüby
terenu, przez niekorzystne przekszta≥canie ich budowy oraz
niew≥aúciwe zbieranie odpadÛw i odprowadzanie úciekÛw.
ß15
Zakazuje siÍ:
1) prowadzenia prac naruszajπcych panujπce na obszarze objÍtym planem i w jego sπsiedztwie stosunki gruntowowodne,
2) lokalizacji przedsiÍwziÍÊ mogπcych znaczπco oddzia≥ywaÊ
na úrodowisko, wymienianych w przepisach.
ß16
Wszelkie uciπøliwoúci dla úrodowiska, nie mogπ wykraczaÊ poza
granice nieruchomoúci zajmowanej przez inwestycje je wywo≥ujπce.
ROZDZIA£ IV
Linie rozgraniczajπce tereny o rÛønych funkcjach i rÛønych
zasadach zagospodarowania
ß17
Linia ciπg≥a przedstawiona na rysunku planu, stanowi liniÍ
rozgraniczajπcπ tereny o rÛønych funkcjach lub rÛønych zasadach zagospodarowania okreúlonych w niniejszej uchwale.
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ROZDZIA£ V
Linie rozgraniczajπce ulice, place oraz drogi publiczne
wraz z urzπdzeniami pomocniczymi
ß18
Linie rozgraniczajπce ulicÍ dojazdowπ oraz ciπgi pieszo-jezdne
wraz z urzπdzeniami pomocniczymi przedstawiono na rysunku,
zgodnie z ß17.
ß19
Na obszarze objÍtym planem wyznacza siÍ ulicÍ dojazdowπ,
oznaczonπ na rysunku planu symbolem KD, dla ktÛrej ustala siÍ:
1) szerokoúÊ w liniach rozgraniczajπcych: 10 m, przy czym:
20 m z placem u zbiegu z ciπgami:
a) 4 Kxx i 5 Kxx, zgodnie z za≥πcznikiem nr 1,
b) 9 Kxx i 10 Kxx, zgodnie z za≥πcznikiem nr 2,
2) jezdniÍ o utwardzonej nawierzchni i szerokoúci min. 6 m,
3) przy projektowaniu oraz realizacji nawierzchni zachowaÊ
spadki pod≥uøne i poprzeczne w oparciu o przepisy, a takøe
Polskie Normy,
4) przy zjazdach publicznych oraz indywidualnych na poszczegÛlne posesje zachowaÊ odpowiednie, wynikajπce z przepisÛw, pola widocznoúci,
5) naroøne úciÍcia linii rozgraniczajπcych nie mniejsze niø 2,5 m
x 2,5 m,
6) w≥πczenie zjazdÛw, o ktÛrych mowa wyøej, do ulicy musi byÊ
prowadzone pod kπtem prostym lub zbliøonym do prostego,
7) utwardzone zjazdy o minimalnej szerokoúci: 3,5 m,
8) zapewnienie ciπg≥oúci odwodnienia zjazdu wzd≥uø ulic,
9) dopuszcza siÍ realizacjÍ chodnikÛw o szerokoúci minimum 2,0 m.
ß20
Przy realizacji zagospodarowania zgodnie z za≥πcznikiem Nr 1,
na obszarze objÍtym planem wyznacza siÍ ciπgi pieszo-jezdne,
1 Kxx, 2 Kxx, 3 Kxx, 4 Kxx i 5 Kxx, dla ktÛrych ustala siÍ:
1) szerokoúci w liniach rozgraniczajπcych:
a) 8 m dla ciπgÛw oznaczonych 1 Kxx, 2 Kxx, 3 Kxx, 4 Kxx,
b) 6 m dla ciπgu oznaczonego 5 Kxx,
2) zakoÒczenie placem do zawracania o parametrach zgodnych
z przepisami, dla ciπgÛw oznaczonych 2 Kxx i 3 Kxx,
3) realizacjÍ pieszo-jezdni,
4) naroøne úciÍcia linii rozgraniczajπcych nie mniejsze niø
2,5 m x 2,5 m,
5) przy projektowaniu oraz realizacji zachowaÊ zjazdy, pola
widocznoúci oraz spadki pod≥uøne i poprzeczne w oparciu
o przepisy.
ß21
Przy realizacji zagospodarowania zgodnie z za≥πcznikiem Nr 2,
na obszarze objÍtym planem wyznacza siÍ ciπgi pieszo-jezdne,
1 Kxx, 2 Kxx, 3 Kxx, 4 Kxx, 5 Kxx, 6 Kxx, 7 Kxx, 8 Kxx, 9 Kxx
i 10 Kxx, dla ktÛrych ustala siÍ:
1) szerokoúci w liniach rozgraniczajπcych:
a) 8 m dla ciπgÛw oznaczonych: 1 Kxx, 2 Kxx, 4 Kxx, 6 Kxx,
7 Kxx, 8 Kxx, 9 Kxx,
b) 6 m dla ciπgu oznaczonego: 3 Kxx, 5 Kxx, 10 Kxx,
2) zakoÒczenie placem do zawracania, o parametrach zgodnych z przepisami, dla ciπgÛw oznaczonych 2 Kxx, 3 Kxx,
4 Kxx, 5 Kxx, 6 Kxx, 7 Kxx i 8 Kxx,
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3) realizacjÍ pieszo-jezdni,
4) naroøne úciÍcia linii rozgraniczajπcych nie mniejsze niø 2,5 m
x 2,5 m,
5) przy projektowaniu oraz realizacji zachowaÊ zjazdy, pola
widocznoúci oraz spadki pod≥uøne i poprzeczne w oparciu
o przepisy.
ß22
Przy zachowaniu przepisÛw ustala siÍ poszerzenie, zgodnie
z rysunkami planu, istniejπcych, poza granicami opracowania,
ulicy Piotrowskiej oraz drogi gruntowej, oznaczonej numerem
ewidencyjnym 52.
ROZDZIA£ VI
Zasady obs≥ugi w zakresie infrastruktury technicznej
oraz linii rozgraniczajπcych tereny tej infrastruktury
ß23
Ustala siÍ realizacjÍ infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczajπcych ulic dojazdowych oraz ciπgÛw pieszo-jezdnych, przy
zachowaniu przepisÛw oraz warunkÛw:
1) kanalizacja sanitarna: za pomocπ sieci kanalizacyjnej do
lokalnej oczyszczalni úciekÛw; plan dopuszcza tymczasowo,
tzn. do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej, gromadzenie
úciekÛw w szczelnych zbiornikach bezodp≥ywowych,
2) kanalizacja deszczowa:
a) ustala siÍ odprowadzenie wÛd deszczowych z drÛg
i powierzchni utwardzonych, po wczeúniejszym podczyszczeniu w odpowiednich urzπdzeniach, do parametrÛw
okreúlonych w przepisach, do kanalizacji deszczowej;
b) do czasu realizacji sieci, dopuszcza siÍ odprowadzenie
deszczÛwki, po wczeúniejszym podczyszczeniu w odpowiednich urzπdzeniach, do parametrÛw okreúlonych
w przepisach, do istniejπcego rowu, po wczeúniejszym
uzyskaniu odpowiednich pozwoleÒ,
c) dopuszcza siÍ realizacjÍ osadnika wÛd deszczowych,
d) zakazuje siÍ powierzchniowego odprowadzania wÛd deszczowych poza granice nieruchomoúci,
3) zaopatrzenie w wodÍ, w tym do celÛw przeciwpoøarowych:
z sieci wodociπgowej z wykorzystaniem istniejπcych komunalnych urzπdzeÒ zaopatrzenia w wodÍ;
4) urzπdzenia elektroenergetyczne: ze stacji transformatorowej
zlokalizowanej na terenie EE; plan dopuszcza zmianÍ lokalizacji terenu EE, po uzgodnieniu z energetykπ i uzyskaniu
warunkÛw technicznych, dopuszcza siÍ wykorzystanie istniejπcych poza granicami opracowania urzπdzeÒ elektroenergetycznych,
5) úrodki ≥πcznoúci: z istniejπcej sieci telefonicznej; dopuszcza
siÍ realizacjÍ innych urzπdzeÒ telekomunikacyjnych,
6) inne elementy uzbrojenia: na warunkach okreúlonych w przepisach.
ROZDZIA£ VII
Lokalne warunki, zasady i standardy kszta≥towania
zabudowy i gabaryty obiektÛw
ß24
Na terenach zabudowy mieszkaniowej, M, zabudowÍ naleøy
kszta≥towaÊ w sposÛb zapewniajπcy zachowanie przepisÛw oraz
nastÍpujπcych warunkÛw:

Poz. 1523

1) przy realizacji zabudowy zgodnie z za≥πcznikiem Nr 1 ustala
siÍ:
a) budynki mieszkalne wolno stojπce, do II kondygnacji,
realizowane jako budynki parterowe z poddaszem uøytkowym,
b) dachy, o nachyleniu: do 45∞, pokrycie z dachÛwki lub
materia≥Ûw dachÛwko-podobnych, w przypadku uzasadnionych rozwiπzaÒ architektonicznych, dopuszcza siÍ
inne formy dachÛw, np. dachy p≥askie,
c) ustala siÍ nieprzekraczalne linie zabudowy: od 5 m od linii
rozgraniczajπcych nowo wyznaczonych ulic i ciπgÛw,
zgodnie z rysunkiem planu,
d) wskaünik intensywnoúci zabudowy: do 35% powierzchni
dzia≥ki,
e) wskaünik zagospodarowania zieleniπ: od 20% powierzchni dzia≥ki,
f) dopuszcza siÍ realizacjÍ obiektÛw i urzπdzeÒ wypoczynkowo-sportowych.
2) przy realizacji zabudowy zgodnie z za≥πcznikiem Nr 2 ustala
siÍ:
a) budynki mieszkalne, do II kondygnacji, realizowane jako
zabudowa atrialna,
b) dachy, o nachyleniu: do 45∞, pokrycie z dachÛwki lub
materia≥Ûw dachÛwko-podobnych, w przypadku uzasadnionych rozwiπzaÒ architektonicznych, dopuszcza siÍ
inne formy dachÛw, np. dachy p≥askie,
c) ustala siÍ nieprzekraczalne linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu, przy czym od 5 m od linii rozgraniczajπcych nowo wyznaczonych ulic i ciπgÛw, a przy zakoÒczeniach placem do zawracania od 4 m,
d) wskaünik intensywnoúci zabudowy: do 70% powierzchni
dzia≥ki,
e) wskaünik zagospodarowania zieleniπ: od 20% powierzchni dzia≥ki,
f) dopuszcza siÍ realizacjÍ obiektÛw i urzπdzeÒ wypoczynkowo-sportowych.
ROZDZIA£ VIII
Zasady i warunki podzia≥u terenu
ß25
Dla terenu objÍtego planem ustala siÍ nastÍpujπce warunki
podzia≥u nieruchomoúci:
1) wydzielenie dzia≥ek zgodnie z rysunkiem planu,
2) dopuszcza siÍ zmiany powierzchni i uk≥adu granic, ktÛre
majπ charakter postulowany, jednak powsta≥e po podziale
nieruchomoúci:
a) nie mogπ byÊ mniejsze niø:
ñ 600 m2 przy realizacji zagospodarowania zgodnie
z za≥πcznikiem Nr 1,
ñ 300 m2 przy realizacji zagospodarowania zgodnie
z za≥πcznikiem Nr 2,
b) muszπ mieÊ zapewniony dostÍp do drogi publicznej,
c) granice bÍdπ prowadzone pod kπtem prostym lub zbliøonym do prostego,
3) dopuszcza siÍ, o ile zajdzie taka potrzeba, ≥πczenie dzia≥ek,
pod warunkiem, øe bÍdπ zachowane warunki okreúlone
w przepisach oraz ustalenia planu.
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ROZDZIA£ IX
Tymczasowy sposÛb zagospodarowania, urzπdzania
oraz uøytkowania terenu
ß26
Dopuszcza siÍ tymczasowπ realizacjÍ jezdni o szerokoúciach
mniejszych niø okreúlone w uchwale, jednak muszπ byÊ spe≥nione wymogi okreúlone dla drogi poøarowej, w tym min. úwiat≥o
utwardzonej jezdni ñ 5 m, z zakazem zmniejszania go sta≥ymi
elementami i zadrzewianiem.
ß27
Dopuszcza siÍ do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej prowadzπcej do oczyszczalni, moøliwoúÊ gromadzenia úciekÛw w szczelnych zbiornikach bezodp≥ywowych.
ROZDZIA£ X
Przepisy koÒcowe
ß28
Plan zachowuje waønoúÊ rÛwnieø wtedy, jeúli nastπpi:

Poz. 1523

1) zmiana lub nowelizacja ktÛregokolwiek z wymienionych
w ß5 przepisÛw chyba, øe z ich treúci bÍdzie wynika≥ obowiπzek dokonania zmiany planu,
2) zmiana wymienionych w planie numerÛw ewidencyjnych
dzia≥ek.
ß29
Z dniem wejúcia w øycie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej przy ul. Piotrowskiej w Szczytnikach, gm. KÛrnik, traci moc miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego gminy KÛrnik, uchwalony
przez RadÍ Miasta i Gminy KÛrnik uchwa≥π Nr II/12/93 z dnia
17 lutego 1993 r. (opubl. w Dz.Urz. Woj. Pozn. Nr 5, poz. 43),
w granicach obszaru objÍtego planem, o ktÛrym mowa w ßß7 i 8.
ß30
Ustala siÍ stawkÍ procentowπ, s≥uøπcπ naliczeniu jednorazowej
op≥aty od wzrostu wartoúci nieruchomoúci, o ktÛrej mowa w art.
36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokoúci 30%.

Za≥πcznik Nr 1
do Uchwa≥y Nr XLII/529/2002
Rady Miejskiej w KÛrniku
z dnia 28 lutego 2002 r.
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ß31
Zgodnie z art. 7 ustawy, o ktÛrej mowa w ß5 ust. 6, niniejszym
planem zmienia siÍ przeznaczenie gruntÛw rolnych:
1) rola klasa V ñ o pow. 2,2400 ha,
2) rola klasa VI ñ o pow. 0,6405 ha,
na cele okreúlone w uchwale.
ß32
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu w KÛrniku.

Poz. 1523

ß33
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy Rady Miejskiej
w KÛrniku
(ñ) Seweryn WaligÛra

Za≥πcznik Nr 2
do Uchwa≥y Nr XLII/529/2002
Rady Miejskiej w KÛrniku
z dnia 28 lutego 2002 r.
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1524
UCHWA£A Nr XLII/530/2002 RADY MIEJSKIEJ W K”RNIKU
z dnia 28 lutego 2002 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej ìLeúna Polanaî w Szczytnikach, gm. KÛrnik
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142
z 2001 r., poz. 1591) oraz art. 10 ust. 3 i art. 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity z 1999 r. Dz.U. Nr 15, poz. 139 z pÛüniejszymi
zmianami) Rada Miejska w KÛrniku uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Uchwala siÍ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu zabudowy mieszkaniowej ìLeúna Polanaî w Szczytnikach,
gm. KÛrnik.
ß2
Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o ktÛrym mowa w ß1, sπ ustalenia bÍdπce treúciπ niniejszej uchwa≥y.
ß3
Integralnπ czÍúciπ planu jest rysunek, stanowiπcy za≥πcznik Nr 1
do niniejszej uchwa≥y.
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogÛlne
ß4
IlekroÊ w dalszych przepisach niniejszej uchwa≥y jest mowa o:
1) planie ñ naleøy przez to rozumieÊ ustalenia planu, o ktÛrych
mowa w ß2 uchwa≥y, o ile z treúci przepisu nie wynika
inaczej,
2) uchwale ñ naleøy przez to rozumieÊ niniejszπ uchwa≥Í Rady
Miejskiej w KÛrniku, o ile z treúci przepisu nie wynika inaczej,
3) przeznaczeniu podstawowym ñ naleøy przez to rozumieÊ
takie przeznaczenie, ktÛre powinno przewaøaÊ na danym
obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczajπcymi,
4) funkcji terenu ñ synonim przeznaczenia podstawowego,
5) terenie ñ naleøy przez to rozumieÊ obszar o okreúlonym
rodzaju przeznaczenia, wyznaczonym na rysunku planu liniami rozgraniczajπcymi,
6) linii zabudowy ñ naleøy przez to rozumieÊ liniÍ, jakπ tworzπ
lica frontowych úcian budynkÛw,
7) wskaüniku intensywnoúci zabudowy ñ naleøy przez to rozumieÊ stosunek powierzchni zainwestowanej pod obiektami
kubaturowymi do powierzchni terenu, wyraøony w procentach,
8) uciπøliwoúci dla úrodowiska ñ naleøy przez to rozumieÊ
zjawiska fizyczne lub stany utrudniajπce øycie albo dokuczliwe dla otaczajπcego úrodowiska, a zw≥aszcza ha≥as, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanieczyszczenie odpadami.

ß5
Uøyte w planie okreúlenia i nazewnictwo zosta≥o zdefiniowane
miÍdzy innymi w nastÍpujπcych przepisach:
1) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
(tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838),
2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (tekst
jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126).
3) rozporzπdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkÛw
technicznych, jakim powinny odpowiadaÊ budynki i ich
usytuowanie. (Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz. 140),
4) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony úrodowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627),
5) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62
poz. 628),
6) ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy ñ
Prawo ochrony úrodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektÛrych ustaw (Dz.U. Nr 100 poz. 1085),
7) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.
z 1964 r. Nr 16 poz. 93, z pÛün.zm.),
8) ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntÛw rolnych
i leúnych (Dz.U. z 1995 r. Nr 16 poz. 78, z pÛün.zm.),
9) ustawa z dnia 13 wrzeúnia 1996r. o utrzymaniu czystoúci
i porzπdku w gminach (Dz.U. z 1996 r. Nr 132 poz. 622,
z pÛün.zm.),
10)ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoøarowej (Dz.U. z 1991 r. Nr 81 poz. 351, z pÛün.zm.).
ß6
Przedmiot planu.
1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i zasad
zagospodarowania terenu na obszarze objÍtym planem.
2. Zakres ustaleÒ niniejszego planu zosta≥ wyznaczony Uchwa≥π
Nr XXIX/371/2001 Rady Miejskiej w KÛrniku z dnia 7 lutego
2001 r. w sprawie przystπpienia do sporzπdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Szczytnikach.
ß7
Obszar objÍty planem.
1. Planem objÍto obszar o powierzchni oko≥o 8,50 ha.
2. Obszar, o ktÛrym mowa w pkt 1, po≥oøony jest w gminie
KÛrnik, w odleg≥oúci ok. 1.300 m na po≥udniowy wschÛd od
wsi Szczytniki, przy granicy z gruntami wsi BorÛwiec.
ß8
Granice obszaru objÍtego planem, bÍdπce granicami zatwierdzenia planu, przedstawiono na rysunku planu, o ktÛrym mowa
w ß3. Odpowiadajπ one granicom dzia≥ek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 204, 205, 206, 207 i 208/1.
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ROZDZIA£ II
Przeznaczenie terenu

ROZDZIA£ IV
Linie rozgraniczajπce

ß9
Na obszarze objÍtym planem, ustala siÍ nastÍpujπce podstawowe przeznaczenie:
1) zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywnoúci, tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MN;
2) zieleÒ, tereny oznaczone na rysunku planu symbolem
Z;
3) ulice dojazdowe, tereny oznaczone na rysunku planu symbolem KD;
4) ciπgi pieszo-jezdne, tereny oznaczone na rysunku symbolem
Kxx;
5) tereny urzπdzeÒ elektroenergetycznych, oznaczone na rysunku planu symbolem EE.

ß16
Unia ciπg≥a przedstawiona na rysunku planu, stanowi liniÍ
rozgraniczajπcπ tereny o rÛønych funkcjach tub rÛønych zasadach zagospodarowania okreúlonych w niniejszej uchwale.

ß10
Dopuszcza siÍ zmianÍ sposobu uøytkowania obiektÛw lub ich
czÍúci, przy zachowaniu warunkÛw okreúlonych w uchwale oraz
przepisÛw.
ROZDZIA£ III
Zasady zagospodarowania terenu
ß11
Ustala siÍ wyposaøanie nieruchomoúci w urzπdzenia s≥uøπce do
gromadzenia odpadÛw komunalnych. Unieszkodliwianie lub
usuwanie wszelkiego rodzaju odpadÛw z terenu nieruchomoúci
winno odbywaÊ siÍ na zasadach okreúlonych w przepisach.
ß12
Naleøy zapobiegaÊ i przeciwdzia≥aÊ niekorzystnym zmianom
powierzchni ziemi. W tym celu naleøy nie dopuszczaÊ do
niszczenia lub uszkadzania powierzchni ziemi, gleby i rzeüby
terenu, przez niekorzystne przekszta≥canie ich budowy oraz
niew≥aúciwe sk≥adowanie odpadÛw i odprowadzanie úciekÛw.
ß13
Zakazuje siÍ:
1) prowadzenia prac trwale naruszajπcych panujπce na obszarze objÍtym planem i w jego sπsiedztwie stosunki gruntowowodne,
2) lokalizacji przedsiÍwziÍÊ mogπcych znaczπco oddzia≥ywaÊ
na úrodowisko, wymienianych w przepisach.
ß14
Wszelkie uciπøliwoúci dla úrodowiska nie mogπ wykraczaÊ poza
granice nieruchomoúci zajmowanej przez inwestycje je wywo≥ujπce.
ß15
Przy realizacji zabudowy naleøy stosowaÊ materia≥y o podwyøszonej izolacyjnoúci akustycznej, a na terenach sπsiadujπcych
z lasem, konstrukcja budynkÛw oraz zastosowane materia≥y,
muszπ ponadto, spe≥niaÊ wymogi przepisÛw przeciwpoøarowych.

ß17
Linie rozgraniczajπce ulice oraz ciπgi pieszo-jezdne wraz z urzπdzeniami pomocniczymi przedstawiono na rysunku, zgodnie
z ß16.
ROZDZIA£ V
Obs≥uga komunikacyjna
ß18
Obs≥ugÍ komunikacyjnπ terenÛw objÍtych planem ustala siÍ:
1) z istniejπcej drogi oznaczonej nr ewid. 250, leøπcej poza
granicami opracowania,
2) oraz za poúrednictwem nowo wyznaczonych ulic dojazdowych KD, zgodnie z ß19,
3) a takøe ciπgÛw pieszo-jezdnych, Kxx, zgodnie z ß20.
ß19
Dla ulic dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu symbolami:
1 KD, 2 KD, 3 KD, 4 KD, 5 KD, 6 KD, 7 KD, 8 KD, ustala siÍ:
1) szerokoúci w liniach rozgraniczajπcych: 10 m,
2) jezdniÍ o utwardzonej nawierzchni i szerokoúci min. 6 m,
3) dla ulic oznaczonych 1 KD, 3 KD, 4 KD i 6 KD ustala siÍ
zakoÒczenie placem do zawracania, przy zachowaniu przepisÛw oraz Polskich Norm,
4) przy projektowaniu oraz realizacji nawierzchni zachowaÊ
spadki pod≥uøne i poprzeczne w oparciu o przepisy, a takøe
Polskie Normy,
5) przy zjazdach publicznych oraz indywidualnych na poszczegÛlne posesje zachowaÊ odpowiednie, wynikajπce z przepisÛw, pola widocznoúci,
6) w≥πczenie zjazdÛw, o ktÛrych mowa wyøej, do ulic musi byÊ
prowadzone pod kπtem prostym lub zbliøonym do prostego,
7) utwardzone zjazdy o minimalnej szerokoúci: 3,5 m,
8) zapewnienie ciπg≥oúci odwodnienia zjazdÛw wzd≥uø ulic,
9) dopuszcza siÍ realizacjÍ chodnikÛw o szerokoúci minimum
2,0 m.
ß20
Dla ciπgÛw pieszo-jezdnych, oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1 Kxx, 2 Kxx, 3 Kxx, 4 Kxx, 5 Kxx i 6 Kxx, ustala siÍ:
1) szerokoúci w liniach rozgraniczajπcych: 8 m,
2) jezdniÍ o utwardzonej nawierzchni i szerokoúci min. 5 m,
3) zakoÒczenie placem do zawracania, przy zachowaniu przepisÛw oraz Polskich Norm,
4) przy projektowaniu oraz realizacji nawierzchni zachowaÊ
spadki pod≥uøne i poprzeczne w oparciu o przepisy, a takøe
Polskie Normy,
5) przy zjazdach publicznych oraz indywidualnych na poszczegÛlne posesje zachowaÊ odpowiednie, wynikajπce z przepisÛw, pola widocznoúci,
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6) w≥πczenie zjazdÛw, o ktÛrych mowa wyøej, do ulic musi byÊ
prowadzone pod kπtem prostym lub zbliøonym do prostego,
7) utwardzone zjazdy o minimalnej szerokoúci: 3,5 m,
8) zapewnienie ciπg≥oúci odwodnienia zjazdÛw wzd≥uø ulic.

4)
5)

ß21
W liniach rozgraniczajπcych ulic dojazdowych oraz ciπgÛw
pieszo-jezdnych dopuszcza siÍ wyznaczanie úcieøek rowerowych.

6)
7)

Rozdzia≥ VI
Zasady obs≥ugi w zakresie infrastruktury technicznej
ß22
Ustala siÍ realizacjÍ infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczajπcych i ulic dojazdowych i ciπgÛw pieszo-jezdnych, przy
zachowaniu przepisÛw Polskich Norm oraz nastÍpujπcych warunkÛw:
1) kanalizacja sanitarna: za pomocπ sieci kanalizacyjnej do
lokalnej oczyszczalni úciekÛw; plan dopuszcza tymczasowo,
tzn. do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej, gromadzenie
úciekÛw w szczelnych zbiornikach bezodp≥ywowych,
2) kanalizacja deszczowa:
a) ustala siÍ odprowadzenie wÛd deszczowych z drÛg
i powierzchni utwardzonych, po wczeúniejszym podczyszczeniu w odpowiednich urzπdzeniach, do parametrÛw
okreúlonych w przepisach, do kanalizacji deszczowej;
b) do czasu realizacji sieci, dopuszcza siÍ odprowadzenie
deszczÛwki, po wczeúniejszym podczyszczeniu w odpowiednich urzπdzeniach, do parametrÛw okreúlonych
w przepisach, do pobliskich rowÛw; po wczeúniejszym
uzyskaniu odpowiednich pozwoleÒ,
c) zakazuje siÍ powierzchniowego odprowadzania wÛd deszczowych poza granice nieruchomoúci,
3) zaopatrzenie w wodÍ, w tym do celÛw przeciwpoøarowych:
z sieci wodociπgowej z wykorzystaniem istniejπcych komunalnych urzπdzeÒ zaopatrzenia w wodÍ,
4) urzπdzenia elektroenergetyczne: ze stacji transformatorowych zlokalizowanych na terenach EE; plan dopuszcza zmiany lokalizacji terenÛw EE, po uzgodnieniu z energetykπ
i uzyskaniu warunkÛw technicznych,
5) inne elementy uzbrojenia: na warunkach okreúlonych w przepisach.
ROZDZIA£ VII
Lokalne warunki, zasady i standardy kszta≥towania
zabudowy i gabaryty obiektÛw
ß23
Na terenach zabudowy mieszkaniowej, MM, zabudowÍ naleøy
kszta≥towaÊ w sposÛb zapewniajπcy zachowanie przepisÛw oraz
nastÍpujπcych warunkÛw:
1) budynki mieszkalne wolno stojπce, do II kondygnacji, realizowane jako budynki parterowe z poddaszem uøytkowym,
2) dachy, o nachyleniu do 45∞, pokrycie z dachÛwki lub materia≥Ûw dachÛwko-podobnych,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu,
przy czym ustala siÍ:
a) 7 m od linii rozgraniczajπcych istniejπcej drogi oznaczonej nr ewid. 250,

8)
9)
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b) 5 m od linii rozgraniczajπcych nowo wyznaczanych ulic,
KD, i ciπgÛw pieszo-jezdnych, Kxx,
wskaünik intensywnoúci zabudowy: do 50% powierzchni
dzia≥ki,
wskaünik zagospodarowania zieleniπ: od 25% powierzchni
dzia≥ki,
ustala siÍ zakaz lokalizowania wolno stojπcych budynkÛw
gospodarczych,
budynki garaøowe dobudowane do budynku mieszkalnego;
dopuszcza siÍ realizacjÍ wolno stojπcych budynkÛw garaøowych, pod warunkiem zachowania jednolitego stylu architektonicznego z budynkiem mieszkalnym,
dopuszcza siÍ realizacjÍ obiektÛw i urzπdzeÒ sportowoñ
rekreacyjnych,
na terenie oznaczonym 1 MN ustala siÍ zachowanie istniejπcego lasu.

ß24
Na terenach oznaczonych 1 Z i 2 Z, ustala siÍ:
1) obudowÍ biologicznπ istniejπcego rowu, poprzez realizacjÍ
nasadzeÒ w trzech piÍtrach,
2) zakaz ustawiania ogrodzeÒ w sposÛb uniemoøliwiajπcy dostÍp do rowu, w celu wykonania prac melioracyjno-konserwacyjnych,
3) dopuszczenie realizacji ciπgu pieszego lub úcieøki rowerowej,
przy zachowaniu przepisÛw oraz Polskich Norm.
4) na terenie 2 Z ustala siÍ koniecznoúÊ wyznaczenia dostÍpu
do drogi publicznej dla dzia≥ek bezpoúrednio sπsiadujπcych
z rowem leøπcym na terenie oznaczonym 4 MN.
ROZDZIA£ VIII
Zasady i warunki podzia≥u terenu
ß25
Dla terenÛw oznaczonych MN ustala siÍ nastÍpujπce warunki
podzia≥u nieruchomoúci:
1) wydzielenie dzia≥ek zgodnie z rysunkiem planu;
2) dopuszcza siÍ zmiany powierzchni i uk≥adu granic, ktÛre
majπ charakter postulowany, jednak powsta≥e po podziale
nieruchomoúci:
a) nie mogπ byÊ mniejsze niø: 600 m2,
b) muszπ mieÊ zapewniony dostÍp do drogi publicznej,
c) granice bÍdπ prowadzone pod kπtem prostym lub zbliøonym do prostego.
3) dopuszcza siÍ, o ile zajdzie taka potrzeba, ≥πczenie dzia≥ek
i realizacjÍ jednego budynku, pod warunkiem, øe bÍdπ
zachowane warunki okreúlone w przepisach oraz ustalenia
planu.
ROZDZIA£ IX
Tymczasowy sposÛb zagospodarowania, urzπdzania
oraz uøytkowania terenu
ß26
Dopuszcza siÍ tymczasowπ realizacjÍ jezdni o szerokoúciach
mniejszych niø okreúlone w uchwale, jednak muszπ byÊ spe≥nione wymogi okreúlone dla drogi poøarowej, w tym min. úwiat≥o
utwardzonej jezdni ñ 5 m, z zakazem zmniejszania go sta≥ymi
elementami i zadrzewianiem.
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ß27
Dopuszcza siÍ do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej prowadzπcej do oczyszczalni, moøliwoúÊ gromadzenia úciekÛw w szczelnych zbiornikach bezodp≥ywowych.
ROZDZIA£ X
Przepisy koÒcowe
ß28
Plan zachowuje waønoúÊ rÛwnieø wtedy, jeúli nastπpi:
1) zmiana lub nowelizacja ktÛregokolwiek z wymienionych
w ß5 przepisÛw chyba, øe z ich treúci bÍdzie wynika≥ obowiπzek dokonania zmiany planu,
2) zmiana wymienionych w planie numerÛw ewidencyjnych
dzia≥ek.
ß29
Z dniem wejúcia w øycie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej ìLeúna Polanaî
w Szczytnikach, gm. KÛrnik, traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy KÛrnik, uchwalony przez RadÍ
Miasta i Gminy KÛrnik uchwa≥π Nr II/12/93 z dnia 17 lutego
1993 r. (opubl. w Dz. Urz. Woj. Pozn. Nr 5, poz. 43), w granicach
obszaru objÍtego planem, o ktÛrym mowa w ßß7 i 8.
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ß30
Ustala siÍ stawkÍ procentowπ, s≥uøπcπ naliczeniu jednorazowej
op≥aty od wzrostu wartoúci nieruchomoúci, o ktÛrej mowa w art.
36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokoúci 30%.
ß31
Zgodnie z art. 7 ustawy, o ktÛrej mowa w ß5 ust. 7, niniejszym
planem zmienia siÍ przeznaczenie gruntÛw rolnych:
ñ klasa V ñ o pow. 7,9521 ha,
ñ klasa VI ñ o pow. 0,3965 ha na cele okreúlone w uchwale.
ß32
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu w KÛrniku.
ß33
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy Rady Miejskiej
w KÛrniku
(ñ) Seweryn WaligÛra

Za≥πcznik Nr 1
do Uchwa≥y Nr XLII/530/2002
Rady Miejskiej w KÛrniku
z dnia 28 lutego 2002 r.
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UCHWA£A Nr XXXIX/351/2002 RADY MIEJSKIEJ W ROGOèNIE
z dnia 28 lutego 2002 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy Rogoüno, na obszarze wsi Sierniki
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorzπdzie gminnym (j.t. Dz.U. Nr 142, poz. 1591
z 2001 roku), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. Nr 15,
poz. 139 z 1999 roku, z pÛüniejszymi zmianami), Rada Miejska
w Rogoünie uchwala, co nastÍpuje:
ß1
1. Uchwala siÍ zmianÍ miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy Rogoüno, na obszarze wsi
Sierniki, obejmujπcπ dzia≥ki o numerach ewidencyjnych 28/1,
28/2 i 28/3.
2. Zmiana planu obejmuje obszar oznaczony literami ABCD na
rysunku zmiany planu w skali 1:1.000, stanowiπcy za≥πcznik
do uchwa≥y.
ß2
Dla obszaru, o ktÛrym mowa w ß1, pkt 2, ustala siÍ nastÍpujπce
przeznaczenie terenÛw:
1) tereny rekreacyjne z dopuszczeniem zabudowy ñ oznaczenie
na rysunku zmiany planu symbolem ZR;
2) tereny komunikacji ko≥owej ñ oznaczenie na rysunku zmiany
planu symbolem D;
3) tereny komunikacji pieszo-rowerowej ñ oznaczenie na rysunku zmiany planu symbolem kx;
4) teren zieleni izolacyjnej ñ oznaczenie na rysunku zmiany
planu symbolem Z;
5) teren urzπdzeÒ elektroenergetycznych ñ oznaczenie na rysunku zmiany planu symbolem EE;
6) teren upraw polowych ñ oznaczenie na rysunku zmiany
planu symbolem R.
ß3
1. Dla terenÛw, o ktÛrych mowa w ß2, pkt 1 oznaczonych
symbolem ZR, ustala siÍ nastÍpujπce warunki zabudowy
i zagospodarowania;
1) prawo do budowy na wydzielonych dzia≥kach jednego
budynku rekreacyjnego w systemie zabudowy wolno
stojπcej, o nastÍpujπcej formie architektonicznej: maksymalna wysokoúÊ 2. kondygnacje, ≥πcznie z poddaszem
uøytkowym, dach skoúny o nachyleniu g≥Ûwnych po≥aci
dachowych w granicach 30∞-45∞ oraz wyniesieniem
posadzki parteru (+/ñ 0,00) na wysokoúÊ 0,40-0,70 m
nad poziom otaczajπcego terenu;
2) ustala siÍ maksymalny procent zabudowy dzia≥ki na 20%;
3) wyklucza siÍ realizacjÍ budynkÛw gospodarczych i garaøowych, jako obiektÛw wolno stojπcych ñ kubaturÍ ich
naleøy zintegrowaÊ z budynkiem rekreacyjnym na poziomie piwnic lub parteru;

2.

3.

4.
5.

6.

4) zabudowa winna swπ architekturπ harmonizowaÊ z otaczajπcym krajobrazem ñ dotyczy to rÛwnieø elementÛw
tak zwanej ma≥ej architektury ogrodowej, elementÛw
rekreacyjnych i zieleni;
5) wprowadza siÍ zakaz lokalizowania na dzia≥kach barakowozÛw i innych przenoúnych elementÛw kubaturowych
nie spe≥niajπcych warunkÛw architektonicznych okreúlonych w punktach 1, 2, 3 i 4;
6) wyklucza siÍ prowadzenie rzemieúlniczej dzia≥alnoúci us≥ugowej;
7) dopuszcza siÍ ≥πczenie dwu lub kilku dzia≥ek w jednπ,
przyjmujπc zasadÍ usytuowania budynku rekreacyjnego
na jednej z dzia≥ek okreúlonej rysunkiem zmiany planu;
8) korzystanie z wypoczynku naleøy podporzπdkowaÊ wymogom ekologii krajobrazowo-przyrodniczej;
9) wyznaczone tereny rekreacyjne naleøy zagospodarowaÊ
zieleniπ niskπ, úredniπ i wysokπ, z uwzglÍdnieniem miejscowych warunkÛw przyrodniczych i rekreacyjnego charakteru obszaru, zachowujπc wymogi ochrony úrodowiska;
10)odleg≥oúci miÍdzy budynkami, naleøy na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowÍ, zachowaÊ zgodnie z przepisami szczegÛlnymi;
11)na dzia≥ce naleøy zapewniÊ miejsca postojowe dla samochodÛw osobowych w zakresie potrzeb w≥asnych w≥aúciciela.
Dla terenÛw, o ktÛrych mowa w ß2, pkt 2, oznaczonych
symbolem D, ustala siÍ:
1) tereny te stanowiπ projektowane drogi wewnÍtrzne dojazdowe o szerokoúci pasÛw w liniach regulacyjnych D ñ
9,0 m, D 1 ñ 4,0 m;
2) parametry drÛg okreúlajπ przekroje poprzeczne, podane
na rysunku zmiany planu;
3) przestrzeÒ komunikacyjna stanowi jednoczeúnie przestrzeÒ dla technicznego uzbrojenia terenÛw.
Tereny, o ktÛrych mowa w ß2, pkt 3, oznaczone symbolem
kx, stanowiπ drogi pieszo-rowerowe, rÛwnieø o charakterze ewakuacyjnym, o szerokoúci w liniach regulacyjnych
2,5 m.
Teren, o ktÛrym mowa w ß2, pkt 4, oznaczony symbolem Z,
stanowi zieleÒ izolacyjnπ od drogi gminnej i wewnÍtrznej D.
Teren, o ktÛrym mowa w ß2 pkt 5, oznaczony symbolem EE,
stanowi rezerwÍ terenowπ pod lokalizacjÍ urzπdzeÒ elektroenergetycznych dla potrzeb projektowanego zespo≥u budownictwa rekreacyjnego.
Teren, o ktÛrym mowa w ß2 pkt 6, oznaczony symbolem R,
stanowi obecnie obszar rolniczego wykorzystania w formie
upraw polowych i nie przewiduje siÍ zmiany jego przeznaczenia.
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ß4
Dla wyznaczonych terenÛw, oznaczono na rysunku zmiany planu
nastÍpujπce elementy:
1) granice uchwalenia zmiany planu;
2) linie rozgraniczajπce tereny o rÛønym przeznaczeniu;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) linie podzia≥u wewnÍtrznego na dzia≥ki budowlane;
5) podane na rysunku zmiany planu szerokoúci pasÛw drogowych w liniach regulacyjnych oraz wymiary dzia≥ek, naleøy
przenieúÊ do podzia≥u geodezyjnego;
6) podane na rysunku zmiany planu nieprzekraczalne linie
zabudowy, naleø przenieúÊ do projektÛw zagospodarowanie
terenÛw, zachowujπc odleg≥oúci miÍdzy budynkami, zgodnie
z przepisami szczegÛlnymi.
ß5
1. Ustala siÍ nastÍpujπce wyposaøenie terenÛw w infrastrukturÍ technicznπ:
1) zaopatrzenie w wodÍ z istniejπcego wodociπgu wiejskiego;
2) odprowadzenie úciekÛw sanitarnych do zbiornikÛw usytuowanych zgodnie z przepisami szczegÛlnymi na dzia≥kach, z okresowym wywozem úciekÛw do komory zlewczej przy oczyszczalni úciekÛw wskazanej przez organ
administracji samorzπdowej ñ dopuszcza siÍ rÛwnieø
realizacjÍ ekologicznych przydomowych oczyszczalni
úciekÛw z zachowaniem przepisÛw szczegÛlnych w zakresie ochrony úrodowiska przyrodniczego;
3) odprowadzenie wÛd opadowych docelowo do kanalizacji
burzowej z zastosowaniem osadnika;
4) zaopatrzenie w energiÍ elektrycznπ z sieci wiejskiej wg
warunkÛw uzyskanych od dostawcy energii;
5) zaopatrzenie w gaz ziemny z istniejπcej sieci wiejskiej;
6) zapewnienie ≥πcznoúci telefonicznej poprzez sieÊ wiejskπ
i telefoniÍ komÛrkowπ, wg warunkÛw uzyskanych od
operatora sieci;
7) sta≥e odpady bytowe gromadzone w pojemnikach z segregacjπ, i wywoøone na gminne wysypisko úmieci.
2. Zakazuje siÍ stosowanie, jako ürÛd≥a energii cieplnej paliw,
ktÛre nie spe≥niajπ warunkÛw okreúlonych przepisami szczegÛlnymi w aspekcie ochrony úrodowiska przyrodniczego.
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3. Na obszarze objÍtym zmianπ planu, zakazuje siÍ wprowadzania úciekÛw sanitarnych do gruntu, rowÛw melioracyjnych
i wÛd otwartych.
4. Dla terenÛw budownictwa rekreacyjnego, naleøy zachowaÊ
nieprzekraczalny poziom ha≥asu,, okreúlony przepisami szczegÛlnymi.
ß6
Wprowadza siÍ koniecznoúÊ wyprzedzajπcego powiadamiania
WojewÛdzkiego Konserwatora ZabytkÛw oraz WojewÛdzkiego
Konserwatora ZabytkÛw Archeologicznych o zamiarze przystπpienia do prac ziemnych przy realizacji obiektÛw kubaturowych
oraz podziemnego uzbrojenia.
ß7
Ustala siÍ 30% stawkÍ s≥uøπcπ naliczaniu op≥aty z tytu≥u wzrostu
wartoúci nieruchomoúci w zwiπzku z uchwaleniem planu ñ
powyøsze ustalenie nie dotyczy terenu oznaczonego symbolem R.
ß8
Tracπ moc ustalenia uchwa≥y nr XII/61/90 Rady Narodowej
Miasta i Gminy w Rogoünie z dnia 24 kwietnia 1990 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy Rogoüno, na obszarze objÍtym
zmianπ planu.
ß9
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu w Rogoünie.
ß10
Uchwa≥a wchodzi w øycie 14 dni od daty og≥oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) mgr Zdzis≥aw Hinz

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 52

Za≥πcznik Nr 1
do Uchwa≥y Nr XXXIX/351/2002
Rady Miejskiej w Rogoünie
z dnia 28 lutego 2002 r.

ó 5956 ó
Poz. 1525
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1526
UCHWA£A Nr XXXIV/292/2002 RADY MIASTA I GMINY WRONKI
z dnia 28 lutego 2002 r.
w sprawie zwolnienia od op≥aty za wpis oraz zmianÍ wpisu do ewidencji dzia≥alnoúci gospodarczej
Na podstawie art. 88 a ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada
1999 r. Prawo dzia≥alnoúci gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz.
1178 ze zmianami) art. 18 ust. 2 pkt 8 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 Miasta i Gminy Wronki uchwala, co
nastÍpuje:

ß3
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od oroszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Miasta i Gminy
(ñ) Leszek Bartol

ß1
Zwalnia siÍ od op≥aty sta≥ej wnioski o wpis do ewidencji
dzia≥alnoúci gospodarczej oraz wnioski dotyczπce zmiany wpisu.
ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Burmistrzowi Miasta i Gminy
Wronki.

1527
UCHWA£A Nr XXXIV/293/2002 RADY MIASTA I GMINY WRONKI
z dnia 28 lutego 2002 r.
w sprawie wprowadzenia i ustalenia op≥aty administracyjnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591) i art. 18 art. 19 pkt 1 lit. c ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op≥atach lokalnych (Dz.U.
Nr 9, poz. 31 z pÛün.zm.) oraz art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139 z pÛün.zm.) Rada Miasta i Gminy Wronki
uchwala co nastÍpuje:
ß1
Wprowadza siÍ op≥atÍ administracyjnπ:
1) za sporzπdzenie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego ñ 20,00 z≥,
2) za sporzπdzenie wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego ñ 30,00 z≥.
ß2
Ustalonπ op≥atÍ naleøy uiúciÊ w kasie UrzÍdu Miasta i Gminy
Wronki lub na rachunek bankowy UrzÍdu w Banku SpÛ≥dziel-

czym Wronki Nr 89610002-752-3600-11 przed dokonaniem
czynnoúci okreúlonych w ß1.
ß3
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta i Gminy
Wronki.
ß4
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Miasta i Gminy
(ñ) Leszek Bartol

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 52
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UCHWA£A Nr 717 RADY MIASTA KONINA
z dnia 20 marca 2002 r.
w sprawie uchwalenia zmiany planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego m. Konina, w rejonie ulicy: Chopina i torÛw
PKP
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591), art. 8 ust. 1 i 2, art. 10, art. 26, art. 36 ust. 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.
Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, ze zm. (oraz art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntÛw rolnych i leúnych
(Dz.U. Nr 16, poz. 264 ze zm.) a takøe w zwiπzku z wykonaniem
uchwa≥y Rady Miasta Konina Nr 494 z dnia 28 marca 2001 r.
Rada Miasta Konina uchwala co nastÍpuje:
ROZDZIA£ I
USTALENIA OG”LNE
ß1
Uchwala siÍ zmianÍ miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego m. Konina, w czÍúci dotyczπcej ulicy:
Chopina i torÛw PKP.
1) Przedmiotem zmiany planu sπ zmiany obowiπzujπcych aktualnie ustaleÒ planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego dla terenÛw okreúlonych w ß5 niniejszej uchwa≥y.
2) Granice obszaru objÍtego zmianπ planu przedstawiono na
rysunku stanowiπcego za≥πcznik do uchwa≥y.
3) Zakres ustaleÒ zmiany planu dotyczy przeznaczenia, sposobu
uøytkowania i zasady zagospodarowania terenu.
4) Ustalenia zmiany planu stanowiπ treúÊ niniejszej uchwa≥y
i sπ aktem prawa miejscowego stanowionym przez gminÍ.
ß2
IlekroÊ w przepisach niniejszej uchwa≥π:
1) jest mowa o zmianie planu, naleøy przez to rozumieÊ ustalenia zmiany planu, o ktÛrej jest mowa w treúci uchwa≥y,
2) jest mowa o uchwale ñ naleøy przez to rozumieÊ niniejszπ
uchwa≥Í,
3) jest mowa o rysunku planu ñ naleøy rozumieÊ rysunek
zmiany planu stanowiπcy za≥πcznik do niniejszej uchwa≥y,
4) jest mowa o przeznaczeniu terenuñ naleøy przez to rozumieÊ
przeznaczenie podstawowe, ktÛre powinno dominowaÊ na
danym terenie,
5) jest mowa o odrÍbnych przepisach ñ naleøy przez to rozumieÊ
przepisy ustaw szczegÛlnych wraz z aktami wykonawczymi,
6) jest mowa o nieprzekraczalnej linii zabudowy ñ naleøy przez
to rozumieÊ liniÍ wyznaczonπ na rysunku planu, poza ktÛrπ
nie wolno wprowadzaÊ zabudowy.
ROZDZIA£ II
USTALENIA SZCZEG”£OWE
ß3
Oznaczenia liniowe i literowe na rysunku.

NastÍpujπce oznaczenia liniowe i literowe przedstawione na
rysunku planu, ktÛry jest za≥πcznikiem do uchwa≥y sπ obowiπzujπcymi ustaleniami planu:
1) oznaczenia liniowe:
ñ granica opracowania,
ñ linie rozgraniczajπce tereny o rÛønych zasadach zagospodarowania úciúle okreúlone,
ñ linia zabudowy nieprzekraczalna ustalona planem,
2) oznaczenia literowe:
TAG ñ tereny aktywizacji gospodarczej
Lm ñ ulica lokalna mieszkaniowa.
ß4
Zasady obs≥ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1. Wszystkie lokalizowane budynki i obiekty oraz urzπdzenia
komunikacji powinny byÊ pod≥πczone do sieci miejskich,
2. Zaopatrzenie w energiÍ elektrycznπ bÍdzie kontynuowane
z istniejπcych lub uzupe≥nianych, w miarÍ potrzeb, sieci
elektroenergetycznych (w miarÍ moøliwoúci kablowych) oraz
stacji transformatorowych, w przypadku koniecznoúci realizacji dodatkowych stacji transformatorowych, inwestor musi
udostÍpniÊ teren do ich lokalizacji,
3. Preferowanym czynnikiem grzewczym jest miejska sieÊ cieplna,
4. Odleg≥oúÊ budynkÛw od linii elektroenergetycznych powyøej
1 kV, muszπ byÊ obliczone kaødorazowo przy projektowaniu
zagospodarowania dzia≥ki terenu wg PN-75/E-05100,
5. SposÛb rozwiπzania wystÍpujπcych kolizji projektowanych
inwestycji z istniejπcymi liniami lub urzπdzeniami uzbrojenia
podziemnego terenu naleøy uzgadniaÊ z w≥aúcicielami (uøytkownikiem) sieci, koszty zwiπzane z koniecznoúciπ przebudowy elementÛw uzbrojenia terenu obciπøajπ inwestora.
ß5
Teren przeznaczony pod aktywizacjÍ gospodarczπ oznaczony
symbolem przeznaczenia TAG.
1. Na terenie oznaczonym symbolem TAG wprowadza siÍ
ca≥kowity zakaz:
a) lokalizowania obiektÛw mogπcych w sposÛb znaczπcy
wp≥ynπÊ na úrodowisko, powodowaÊ sta≥e uciπøliwoúci
spowodowane wytwarzaniem ha≥asu i zanieczyszczaniem powietrza oraz sta≥e lub czasowe uciπøliwoúci
spowodowane zanieczyszczaniem gleby, wÛd gruntowych oraz powierzchniowych,
b) sk≥adowania jakichkolwiek odpadÛw, oprÛcz miejsc do
tego przeznaczonych,
c) na gruntach po≥oøonych w sπsiedztwie linii kolejowej
drzewa i krzewy mogπ byÊ usytuowane w odleg≥oúci nie
mniejszej niø 15 m od osi skrajnego toru kolejowego,
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z wy≥πczeniem gatunkÛw drzew, ktÛrych wysokoúÊ moøe
przekroczyÊ 10 m.
Na terenie oznaczonym symbolem TAG wszelkπ zabudowÍ
naleøy lokalizowaÊ:
a) w odleg≥oúci minimalnej 4 m od linii rozgraniczajπcej
z terenami ulicy lokalnej Lm,
b) w odleg≥oúci nie mniejszej niø 10 m od granicy obszaru
kolejowego, z tym øe odleg≥oúÊ ta od osi skrajnego toru
nie moøe byÊ mniejsza niø 20 m,
WysokoúÊ budynkÛw do 2-ch kondygnacji naziemnych.
Budynki uøytecznoúci publicznej powinny byÊ usytuowane
w odleg≥oúci zapewniajπcej zachowanie, w zaleønoúci od
przeznaczenia budynku, dopuszczalnego natÍøenia ha≥asu
i wibracji, okreúlonego w odrÍbnych przepisach
Wykonanie robÛt ziemnych w odleg≥oúci od 4 do 20 m od
granicy obszaru kolejowego powinno byÊ kaødorazowo uzgadniane z zarzπdem kolei.
W przypadku okazania siÍ uciπøliwoúci ponad dopuszczalny
poziom dla terenÛw o danej funkcji, inwestor winien zastosowaÊ odpowiednie úrodki techniczne (np. ekrany akustyczne) eliminujπce uciπøliwoúci przekraczajπce wymagane wartoúci.
Ewentualne uciπøliwoúci zwiπzane z prowadzeniem dzia≥alnoúci gospodarczej nie mogπ przekraczaÊ granic terenu
stanowiπcego w≥asnoúci inwestora.
Na terenach oznaczonych symbolem TAG ustala siÍ nastÍpujπce warunki zaspokajania potrzeb parkingowych:
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a) potrzeby parkingowe dla istniejπcych i projektowanych
inwestycji naleøy realizowaÊ wy≥πcznie na terenie lokalizacji w≥asnej z zapewnieniem potrzeb osÛb niepe≥nosprawnych,
b) dla funkcji us≥ugowych i wytwÛrczych naleøy zapewniÊ
minimalnie 1 m2 parkingu ogÛlnodostÍpnego na 1 m2
powierzchni uøytkowej.
9. Dla terenu oznaczonego symbolem TAG naleøy opracowaÊ
koncepcjÍ programowo przestrzennπ, ktÛra okreúli zasady
podzia≥u na dzia≥ki oraz wewnÍtrzny uk≥ad komunikacyjny
terenu.
10. Adaptuje siÍ w planie istniejπce budynki z dopuszczeniem
ich rozbudowy i remontÛw, rozbudowÍ, remonty oraz nadbudowÍ adaptowanych budynkÛw zlokalizowanych w odleg≥oúci mniejszej niø 10 m od granicy obszaru kolejowego
oraz mniejszej niø 20 m od osi skrajnego toru naleøy
kaødorazowo uzgadniaÊ z zarzπdem kolei.
ROZDZIA£ III
USTALENIA KO—COWE
ß6
Ustala siÍ wartoúÊ stawki procentowej z tytu≥u wzrostu wartoúci
nieruchomoúci w zwiπzku z uchwaleniem planu, w wysokoúci
0%.

Za≥πcznik Nr 1
do Uchwa≥y Nr 717/2002
Rady Miasta Konina
z dnia 20 marca 2002 r.
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ß7
W granicach obszaru objÍtego niniejszπ uchwa≥π ustalenia
uchwa≥y nr 111/XV/86 Miejskiej Rady Narodowej w Koninie,
z dnia 16 grudnia 1986 r. w sprawie miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego Konina tracπ moc.

Poz. 1528, 1529

ß9
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Miasta Konina
(ñ) Tadeusz WojdyÒski

ß8
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta Konina.
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UCHWA£A Nr XXVII/249/02 RADY MIEJSKIEJ W KSI•ØU WLKP.
z dnia 22 marca 2002 r.
w sprawie zmiany uchwa≥y Nr XXII/202/2001 Rady Miejskiej w Ksiπøu Wlkp. w sprawie zmiany miejscowego planu ogÛlnego
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ksiπø Wlkp. na gruntach wsi Zakrzewice dla czÍúci dzia≥ki nr ewid. 103 oraz
w Radoszkowie dla czÍúci dzia≥ek nr ewid. 196 i 197/1
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 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. 1591) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz.U. z 1999 r. nr 15, poz. 139 z pÛün.zm.) Rada Gminy uchwala
co nastÍpuje:
ß1
1. Uchwala siÍ zmianÍ zapisu uchwa≥y nr XXII/202/2001 Rady
Miejskiej w Ksiπøu Wlkp. z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Ksiπø Wlkp. na gruntach wsi
Zakrzewice dla czÍúci dzia≥ki nr ewid. 103 oraz w Radoszkowie dla czÍúci dzia≥ek nr ewid. 196 i 197/1 (og≥. w Dz.
Urz. Woj. Wielkopolskiego nr 84 poz. 1583 z dnia 20 lipca
2001 r.) w odniesieniu do czÍúci dzia≥ek nr ewid. 196 i 197/1
po≥oøonych w Radoszkowie w zakresie:
a) wewnÍtrznego strefowania przedmiotowego terenu i zagospodarowania stref,
b) bezpoúredniej obs≥ugi komunikacyjnej strefy,
c) linii zabudowy przedmiotowego terenu.
2. Integralnπ czÍúciπ czÍúciowej zmiany uchwa≥y miejscowego
planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Ksiπø Wlkp. na gruntach wsi Zakrzewice dla czÍúci
dzia≥ki nr ewid. 103 oraz w Radoszkowie dla czÍúci dzia≥ek
nr ewid. 196 i 197/1, jest za≥πcznik graficzny w skali
1:1.000 stanowiπcy integralnπ czÍúÊ niniejszej uchwa≥y.
3. W zwiπzku z ust. 1 nowe brzmienie otrzymujπ nastÍpujπce
ustalenia zawarte w cytowanej uchwale:
a) ß4 pkt 3 otrzymuje nowe brzmienie:
Strefy oznaczone na rys. nr 3 nastÍpujπcymi symbolami:
DG/MN ñ strefa dzia≥alnoúci gospodarczej z zabudowπ
mieszkaniowπ jednorodzinnπ,
DG/NO ñ strefa dzia≥alnoúci gospodarczej i zak≥adowej
oczyszczalni úciekÛw,

b) ß7 ust. 1 pkt 6 ppkt f otrzymuje nowe brzmienie
nastÍpujπce:
minimalnπ powierzchniÍ zieleni izolacyjnej i towarzyszπcej wewnπtrz terenu strefy okreúla siÍ na 25% powierzchni strefy.
c) ß7 ust. 1 pkt 6 ppkt h otrzymuje nowe brzmienie
nastÍpujπce:
wymagane jest urzπdzenie ogrodzenia od strony drogi
dojazdowej K-D oraz wzd≥uø zachodniej i wschodniej
granicy zmiany planu na ca≥ej d≥ugoúci stref oznaczonych
na rys.* nr 3 symbolami DG/MN i DG/NO o maksymalnej
wysokoúci 1,5 m w tym 30 cm wysokoúÊ podmurÛwki
a pozosta≥a czÍúÊ ogrodzenia jest wskazana jako aøurowa.
d) ß7 ust. 1 pkt 8 ppkt b otrzymuje nowe brzmienie:
dla inwestycji ñ przedsiÍwziÍÊ mogπcych znaczπco oddzia≥ywaÊ na úrodowisko wymagane jest ìsporzπdzenie
raportu o oddzia≥ywaniu przedsiÍwziÍcia na úrodowiskoî
odpowiadajπce wymogom ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 roku Prawo ochrony úrodowiska (Dz.U. Nr 62 poz.
627 z 2001 r.).
e) ß7 ust. 1 pkt 9 ppkt a otrzymuje nowe brzmienie:
a) obs≥uga terenu z drogi wojewÛdzkiej KD-W 436 Ksiπø
Wlkp. ñ Nowe Miasto n. Wartπ poprzez drogÍ dojazdowπ
K-D.
f) ß7 ust. 1 pkt 9 ppkt b otrzymuje nowe brzmienie
nastÍpujπce:
b) obs≥uga bezpoúrednia strefy poprzez wewnÍtrzny trakt
komunikacyjny.
g) ß7 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie nastÍpujπce:
Dla strefy oznaczonej na rys. 3 symbolem DG/NO, ktÛra
stanowi rezerwÍ terenu dla poprawy funkcjonowania
obecnego zak≥adu (ubojni i przetwÛrni) ustala siÍ jak
okreúla pkt 1, 2, 3, 4 a, b, c uchwa≥y nr XXII/202/2001
Rady Miejskiej w Ksiπøu Wlkp.
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h) ß7 ust. 2 pkt 4 ppkt d otrzymuje nowe brzmienie
nastÍpujπce:
wymagane jest urzπdzenie zieleni izolacyjnej i zieleni
wewnπtrz terenu strefy tak, aby suma ogÛlna zieleni na
przedmiotowym terenie wynosi≥a minimum 30% powierzchni strefy.
i) ß7 ust. 2 pkt 7 ppkt a otrzymuje nowe brzmienie:
bezpoúrednia obs≥uga komunikacyjna strefy poprzez wewnÍtrzny trakt komunikacyjny w obszarze terenu DG/
MN, DG/NO.
j) ß7 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie:
linia zabudowy dla strefy oznaczonej symbolem DG/MN
i DG/NO obowiπzuje wg przepisÛw ustaw szczegÛlnych
i odrÍbnych
ß2
Ustalenia zawarte w ß7 ust. 3 uchwa≥y nr XXII/202/2001 Rady
Miejskiej w Ksiπøu Wlkp. z dnia 29 czerwca 2001 r. sπ bezprzedmiotowe.

Poz. 1529

ß3
Pozosta≥e ustalenia uchwa≥y nr XXII/202/2001 Rady Miejskiej
w Ksiπøu Wlkp. z dnia 29 czerwca 2001 roku, zachowujπ
dotychczasowe brzmienie i sπ obowiπzujπce wraz z za≥πcznikiem
graficznym nr 2 w skali 1:10.000, dotyczπcym wsi Radoszkowo.
ß4
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu w Ksiπøu Wlkp.
ß5
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy Rady Miejskiej
w Ksiπøu Wlkp.
(ñ) Waldemar Szymenderski

Za≥πcznik Nr 1
do Uchwa≥y Nr XXVII/249/2002
Rady Miejskiej w Ksiπøu Wlkp.
z dnia 22 marca 2002 r.
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UCHWA£A Nr XXXI/320/02 RADY MIEJSKIEJ W WITKOWIE
z dnia 22 marca 2002 r.
w sprawie uchwalenia Statutu So≥ectwa Jaworowo
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142,
poz. 1591) Rada Miejska uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkaÒcami uchwala siÍ
Statut So≥ectwa Jaworowo w brzmieniu za≥πcznika do uchwa≥y.
ß2
1. Uchwa≥a podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym
WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
2. Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od og≥oszenia.

ß5
1. Organami so≥ectwa sπ:
a) zebranie wiejskie,
b) so≥tys.
2. So≥tysa wspomaga rada so≥ecka, wybrana przez zebranie
wiejskie i liczπca 4 osoby.
3. Zebranie wiejskie moøe powo≥ywaÊ takøe inne sta≥e lub
doraüne komisje, okreúlajπc zakres ich dzia≥ania.
4. Kadencja so≥tysa, rady so≥eckiej i innych organÛw powo≥anych przez zebranie wiejskie trwa 4 lata, nie d≥uøej jednak
niø do koÒca roku w ktÛrym up≥ywa kadencja Rady Miejskiej.
Zebranie wiejskie

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) Bogus≥aw Mo≥odecki

STATUT SO£ECTWA JAWOROWO
Uchwalony przez RadÍ Miejskπ w Witkowie Uchwa≥π Nr XXXI/320/02
z dnia 22 marca 2002 r.

ROZDZIA£ I
Postanowienia ogÛlne
ß1
So≥ectwo jest jednostkπ pomocniczπ gminy w rozumieniu przepisÛw ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591).
ß2
1. Nazwa So≥ectwa brzmi: So≥ectwo Jaworowo.
2. Obszarem So≥ectwa jest wieú Jaworowo.
ß3
So≥ectwo posiada zdolnoúÊ sπdowπ.
ROZDZIA£ II
Organizacja i zakres dzia≥ania
ß4
Zadaniem so≥ectwa jest organizowanie øycia spo≥eczno-gospodarczego i kulturalnego jego mieszkaÒcÛw oraz podejmowanie
inicjatyw we wszystkich sprawach o ile dzia≥ania te nie sπ
zastrzeøone ustawami lub uchwa≥ami Rady Miejskiej.

ß6
Zebranie wiejskie jest organem uchwa≥odawczym w so≥ectwie.
ß7
Do kompetencji zebrania wiejskiego naleøy:
1. Wybieranie i odwo≥ywanie so≥tysa i rady so≥eckiej oraz ocena
pracy so≥tysa i rady so≥eckiej.
2. Inicjowanie i podejmowanie wspÛlnych przedsiÍwziÍÊ na
rzecz spo≥ecznoúci wiejskiej.
3. Decydowanie o sposobie korzystania ze wspÛlnot gruntowych oraz mienia gminnego stanowiπcego w≥asnoúÊ lub
bÍdπcego w uøytkowaniu so≥ectwa.
4. Decydowanie o sposobie wydatkowania úrodkÛw finansowych oraz uchwalanie rodzajÛw i wielkoúci wk≥adu mieszkaÒcÛw na rzecz realizacji wiejskich przedsiÍwziÍÊ gospodarczych.
5. Wypowiadanie siÍ w sprawach dzia≥alnoúci gminnych jednostek organizacyjnych.
6. Decydowanie w sprawie podejmowania inwestycji so≥eckich.
7. Podejmowanie decyzji o administrowaniu obiektami uøytecznoúci publicznej w uzgodnieniu z Zarzπdem Gminy i Miasta.
8. Podejmowanie inicjatyw wspÛlnych przedsiÍwziÍÊ z innymi
so≥ectwami.
9. WspÛ≥praca z organizacjami samorzπdowymi, stowarzyszeniami branøowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami
prowadzπcymi dzia≥alnoúÊ na wsi (np. straøe poøarne, KGW,
spÛ≥dzielnie mleczarskie, itp.).
10. WspÛ≥uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez
RadÍ Miejskπ konsultacji spo≥ecznej projektÛw uchwa≥ Rady
Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkaÒcÛw so≥ectwa.
W szczegÛlnoúci zebranie wiejskie opiniuje w czÍúci dotyczπcej
so≥ectwa, przedstawione do konsultacji przez RadÍ Miejskπ
projekty uchwa≥ w sprawach:
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1) zmiany granic i zniesienia so≥ectwa,
2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
3) lokalizacji zak≥adÛw produkcyjnych na terenie so≥ectwa,
4) przepisÛw prawa miejscowego dotyczπcych so≥ectwa.
11. wystÍpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpatrzenie
spraw, ktÛrych za≥atwienie wykracza poza moøliwoúci mieszkaÒcÛw so≥ectwa.
ß8
1. Zebranie wiejskie podejmuje rozstrzygniÍcia w formie uchwa≥
w drodze g≥osowania jawnego z zastrzeøeniem ß23.
2. Uchwa≥y, wnioski i opinie zebrania wiejskiego so≥tys przekazuje organom gminy za poúrednictwem Burmistrza Gminy
i Miasta.
3. O sposobie za≥atwienia spraw informuje siÍ zebranie wiejskie
lub so≥tysa w terminie 30 dni od dnia otrzymania pe≥nej
dokumentacji z zebrania wiejskiego.
So≥tys
ß9
So≥tys jest organem wykonawczym.
So≥tys reprezentuje so≥ectwo na zewnπtrz.
So≥tys nie bÍdπcy radnym bierze udzia≥ w sesjach Rady Miejskiej.
So≥tys moøe braÊ udzia≥ w posiedzeniach Zarzπdu Gminy
i Miasta, jeúli Zarzπd rozpatruje sprawy dotyczπce so≥ectwa
przez niego reprezentowanego.
5. Na sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach Zarzπdu Gminy
i Miasta so≥tysowi przys≥uguje prawo wystÍpowania z g≥osem doradczym. Moøe rÛwnieø zg≥aszaÊ wnioski w imieniu
zebrania mieszkaÒcÛw so≥ectwa.
1.
2.
3.
4.

ß10
Do zadaÒ so≥tysa naleøy w szczegÛlnoúci:
1. Przygotowanie i zwo≥ywanie zebraÒ wiejskich.
2. Przygotowanie na zebrania wiejskie projektÛw rozstrzygniÍÊ
i opinii w formie uchwa≥ w sprawach naleøπcych do kompetencji so≥ectwa.
3. Wykonywanie uchwa≥ zebrania wiejskiego.
4. Gospodarowanie majπtkiem so≥ectwa.
5. Organizowanie spotkaÒ z radnymi i komisjami Rady.
6. Zwo≥ywanie i przygotowywanie posiedzeÒ oraz kierowanie
pracπ rady so≥eckiej.
7. Reprezentowanie so≥ectwa na zewnπtrz.
8. Wykonywanie funkcji z zakresu administracji publicznej.
9. Organizowanie wspÛlnych przedsiÍwziÍÊ w so≥ectwie.
10. Zwo≥ywanie sprawozdawczego zebrania wiejskiego w ciπgu
miesiπca od zakoÒczenia roku.
11. Opiniowanie wnioskÛw mieszkaÒcÛw so≥ectwa w sprawach
przyznawania ulg i zwolnieÒ z zakresu podatkÛw, op≥at
i innych naleønoúci.
12. Potwierdzanie okolicznoúci, ktÛrych przy za≥atwianiu spraw
przez mieszkaÒcÛw wymagajπ przepisy prawa.
13. WystÍpowanie z wnioskami dotyczπcymi potrzeb so≥ectwa
i jego mieszkaÒcÛw oraz prowadzenie dzia≥alnoúci inwestycyjnej w tym zakresie.
14. Sporzπdzanie rozliczeÒ z dzia≥alnoúci finansowej so≥ectwa.
15. Informowanie mieszkaÒcÛw so≥ectwa w sposÛb zwyczajowo
przyjÍty o wszystkich sprawach istotnych dla gminy i so≥ectwa.
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Rada So≥ecka
ß11
1. Rada so≥ecka jest organem wspomagajπcym dzia≥alnoúÊ
so≥tysa.
2. Rada so≥ecka wyraøa stanowisko w formie uchwa≥ podejmowanych wiÍkszoúciπ g≥osÛw.
3. Pracami rady so≥eckiej kieruje przewodniczπcy rady so≥eckiej.
4. Cz≥onkowie rady so≥eckiej pe≥niπ swojπ funkcjÍ honorowo.
ß12
Zebranie wiejskie moøe odwo≥aÊ so≥tysa, radÍ so≥eckπ lub
poszczegÛlnych jej cz≥onkÛw przed up≥ywem kadencji zgodnie
z zasadami przewidzianymi dla ich wyboru. Odwo≥anie nie moøe
nastπpiÊ na tym zebraniu wiejskim na ktÛrym zg≥oszono taki
wniosek.
ß13
NadzÛr nad dzia≥alnoúciπ samorzπdu mieszkaÒcÛw wsi sprawuje
Rada Miejska oraz Zarzπd Gminy i Miasta.
Zarzπd Gminy i Miasta moøe zawiesiÊ wykonanie uchwa≥y
zebrania wiejskiego organu wykonawczego samorzπdu mieszkaÒcÛw jeøeli uchwa≥a ta jest sprzeczna z prawem. UchyliÊ
uchwa≥Í moøe Rada Miejska na sesji.
Organy nadzoru majπ prawo øπdania niezbÍdnych informacji
i danych dotyczπcych organizacji i funkcjonowania so≥ectwa
oraz mogπ dokonywaÊ wizytacji i uczestniczyÊ w zebraniach
organÛw so≥ectwa, dokonujπc oceny pracy organÛw samorzπdÛw mieszkaÒcÛw wsi oraz organizujπc wymianÍ doúwiadczeÒ
w tym zakresie.
ROZDZIA£ III
Zasady i tryb zwo≥ywania zebraÒ wiejskich oraz warunki
waønoúci w podejmowaniu uchwa≥
ß14
Prawo do udzia≥u w zebraniu wiejskim majπ wszyscy mieszkaÒcy so≥ectwa posiadajπcy czynne prawo wyborcze do Rady
Miejskiej.
ß15
1. Zebranie wiejskie zwo≥uje so≥tys.
2. Zebranie wiejskie moøe byÊ zwo≥ane przez Zarzπd Gminy
i Miasta z w≥asnej inicjatywy na wniosek co najmniej 1/5
uprawnionych do udzia≥u w zebraniu lub Rady Miejskiej.
ß16
1. Zebranie wiejskie odbywa siÍ w miarÍ istniejπcych potrzeb,
jednak nie rzadziej niø 2 razy do roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego so≥tys podaje do
wiadomoúci publicznej w sposÛb przyjÍty w so≥ectwie.
3. Zebranie zwo≥ywane przez Zarzπd Gminy i Miasta powinno
byÊ og≥oszone zwyczajowo z 7-io dniowym wyprzedzeniem,
podaniem terminu, miejsca i tematyki zebrania.
ß17
1. Zebranie wiejskie jest waøne, gdy mieszkaÒcy so≥ectwa
zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami niniejszego
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statutu i bierze w nim udzia≥ co najmniej 1/10 sta≥ych
mieszkaÒcÛw so≥ectwa uprawnionych do g≥osowania, przy
wyborze organÛw samorzπdowych so≥ectwa zgodnie z ß20
ust. 1 niniejszego statutu.
Jeøeli w wyznaczonym terminie w zebraniu wiejskim nie
uczestniczy 1/10 sta≥ych mieszkaÒcÛw uprawnionych do
g≥osowania, zwo≥ujπcy zebranie wiejskie moøe zarzπdziÊ
odbycie nastÍpnego zebrania wiejskiego po up≥ywie 30
minut od pierwszego terminu zebrania, w tym samym dniu
bez wzglÍdu na liczbÍ osÛb uczestniczπcych.
Zebranie wiejskie otwiera so≥tys i przewodniczy jego obradom, a w razie jego nieobecnoúci lub gdy zachodzi potrzeba
zastπpienia go w obradach ñ zebranie wiejskie ustala innπ
osobÍ spoúrÛd obecnych wybranπ w g≥osowaniu jawnym.
Porzπdek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie projektu przed≥oøonego przez prowadzπcego zebranie.
Obowiπzkiem so≥tysa jest zapewnienie referentÛw spraw
rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania trudnoúci so≥tys winien zwrÛciÊ siÍ do Burmistrza Gminy i Miasta
lub do Przewodniczπcego Rady Miejskiej o pomoc, ktÛry
wyznacza w tym celu cz≥onkÛw Zarzπdu Gminy i Miasta,
radnych lub pracownikÛw UrzÍdu Gminy i Miasta.

ß18
1. Uchwa≥y zebrania wiejskiego sπ prawomocne, gdy zosta≥y
podjÍte zgodnie z ustaleniami ß18 ust. 1 i 2 niniejszego
statutu.
2. Uchwa≥y i wnioski zebrania wiejskiego zapadajπ zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw tzn. liczba g≥osÛw ìzaî musi byÊ wiÍksza od
liczby g≥osÛw ìprzeciwî, liczba g≥osÛw ìzaî moøe byÊ przy tym
mniejsza od sumy g≥osÛw przeciwnych i wstrzymujπcych siÍ.
3. G≥osowanie odbywa siÍ w sposÛb jawny. Zebranie wiejskie
moøe postanowiÊ o przeprowadzeniu tajnego g≥osowania
nad konkretnπ sprawπ.
4. Sprawy zebrania sπ protoko≥owane.
5. ProtokÛ≥ i uchwa≥y podpisuje so≥tys lub prowadzπcy zebranie
i protokolant.
6. Uchwa≥y i wnioski podejmowane przez samorzπd mieszkaÒcÛw nie mogπ naruszaÊ uprawnieÒ innych podmiotÛw do
podejmowania decyzji lub uchwa≥.
7. Orygina≥ protoko≥u wraz z listπ obecnoúci w≥asnorÍcznie
podpisanπ przez g≥osujπcych i biorπcych udzia≥ w zebraniu,
podjÍte uchwa≥y i wnioski oraz opinie so≥tys przekazuje
Burmistrzowi Gminy i Miasta najpÛüniej do 7-iu dni od daty
odbycia zebrania.
ROZDZIA£ IV
Tryb wyboru so≥tysa i rady so≥eckiej
ß19
1. Zebranie wiejskie, na ktÛrym ma byÊ dokonany wybÛr
so≥tysa i cz≥onkÛw rady so≥eckiej zwo≥uje Zarzπd Gminy
i Miasta okreúla miejsce, godzinÍ i dzieÒ zebrania wiejskiego
oraz wyznacza przewodniczπcego zebrania.
2. Postanowienie Zarzπdu Gminy i Miasta o zwo≥aniu zebrania
wiejskiego dla wyboru so≥tysa i rady so≥eckiej podaje siÍ do
wiadomoúci mieszkaÒcÛw so≥ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczonπ datπ zebrania, poprzez wywieszenie na
tablicy og≥oszeÒ w so≥ectwie.
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ß20
1. Dla dokonania wyboru so≥tysa i rady so≥eckiej w zebraniu
wiejskim niezbÍdny jest udzia≥ co najmniej 1/5 uprawnionych do g≥osowania mieszkaÒcÛw so≥ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganego
quorum wybory przeprowadza siÍ w drugim terminie, tj. 1/2
godziny po up≥ywie pierwszego terminu bez wzglÍdu na
liczbÍ osÛb na zebraniu.
3. LiczbÍ sta≥ych mieszkaÒcÛw so≥ectwa uprawnionych do
g≥osowania okreúla Zarzπd Gminy i Miasta na podstawie
dokumentacji ewidencji ludnoúci.
4. Uczestnicy zebrania wyborczego potwierdzajπ swojπ obecnoúÊ podpisem na liúcie obecnoúci.
ß21
1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk≥adzie co
najmniej 3-osobowym wybrana spoúrÛd uprawnionych uczestnikÛw zebrania. Cz≥onkiem komisji skrutacyjnej nie moøe byÊ
osoba kandydujπcπ na so≥tysa lub cz≥onka rady so≥eckiej.
2. Do zadaÒ komisji skrutacyjnej naleøy:
1) przyjÍcie zg≥oszenia kandydatÛw,
2) przeprowadzenie g≥osowania,
3) ustalenie wynikÛw g≥osowania,
4) og≥oszenie wynikÛw wyborÛw,
5) sporzπdzenie protoko≥u o wynikach wyborÛw.
3. ProtokÛ≥ podpisujπ cz≥onkowie komisji oraz przewodniczπcy
zebrania.
ß22
1. Wybory odbywajπ siÍ przy nieograniczonej liczbie kandydatÛw zg≥oszonych bezpoúrednio przez uprawnionych uczestnikÛw zebrania.
2. W pierwszej kolejnoúci wybiera siÍ so≥tysa, w drugiej kolejnoúci radÍ so≥eckπ.
ß23
Wyboru so≥tysa i rady so≥eckiej dokonuje siÍ w g≥osowaniu tajnym.
ß24
So≥tysem lub cz≥onkiem rady so≥eckiej moøe byÊ kaødy mieszkaniec so≥ectwa, posiadajπcy czynne prawo wyborcze.
ß25
1. So≥tysem lub cz≥onkiem rady so≥eckiej zostaje wybrany kandydat, ktÛry uzyska≥ najwiÍkszπ liczbÍ oddanych waønie g≥osÛw.
2. Jeøeli kilku kandydatÛw uzyska≥o rÛwnπ liczbÍ g≥osÛw,
wybory naleøy powtÛrzyÊ.
ß26
Wybory dla uzupe≥nienia rady so≥eckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwo≥ane przez so≥tysa w terminie
1 miesiπca od wygaúniÍcia mandatu.
G≥osowanie
ß27
Uprawnieni do g≥osowania mieszkaÒcy so≥ectwa g≥osujπ kartkami
do g≥osowania opatrzonymi pieczπtkami Rady Miejskiej na ktÛrej
umieszcza siÍ nazwiska kandydatÛw w kolejnoúci alfabetycznej.
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ß28
1. G≥osowanie na so≥tysa odbywa siÍ przez skreúlenie na kartce
do g≥osowania nazwisk tych kandydatÛw, ktÛrzy nie uzyskali
poparcia wyborcÛw.
2. G≥osem waønie oddanym na kandydata jest ten g≥os, na
ktÛrym wyborca pozostawi nie skreúlone nazwisko wy≥πcznie
jednego kandydata.
3. G≥osem waønym bez dokonania wyboru jest ten g≥os, na
ktÛrym wyborca dokona≥ skreúlenia nazwisk wszystkich kandydatÛw umieszczonych na karcie do g≥osowania.
4. G≥osem niewaønym jest g≥os, na ktÛrym wyborca pozostawi≥
nie skreúlone nazwiska dwÛch lub wiÍcej kandydatÛw, g≥os
przedarty na dwie czÍúci oddzielne lub oddany na karcie
innej niø urzÍdowa.
5. Wszelkie dopiski umieszczane na karcie nie majπ wp≥ywu na
wynik g≥osowania i nie bierze siÍ ich pod uwagÍ.
ß29
1. Wybory do rady so≥eckiej odbywajπ siÍ w tym samym trybie
jak wybory so≥tysa, z tym øe g≥osowanie moøna przeprowadziÊ nad pe≥nym sk≥adem rady.
2. Jeøeli g≥osowanie odbywa siÍ nad pe≥nym sk≥adem rady
so≥eckiej, g≥osem waønie oddanym na poszczegÛlnych kandydatÛw jest g≥os na ktÛrym wyborca pozostawia nie skreúlonπ takπ liczbÍ nazwisk kandydatÛw, ktÛra jest mniejsza
lub rÛwna liczbie cz≥onkÛw rady so≥eckiej.
3. G≥osem waønie oddanym bez dokonania wyboru jest
g≥os, na ktÛrym wyborca dokona≥ skreúlenia nazwisk
wszystkich kandydatÛw umieszczonych na karcie do g≥osowania.
4. G≥osem niewaønym jest g≥os, na ktÛrym wyborca pozostawi≥
nie skreúlonπ takπ liczbÍ nazwisk kandydatÛw, ktÛra jest
wiÍksza niø liczba osÛb wchodzπcych w sk≥ad rady so≥eckiej.
Do przyczyny niewaønoúci g≥osu majπ rÛwnieø zastosowanie
warunki okreúlone w ß29 ust. 4 i 5 niniejszego statutu.
ß30
Mandat so≥tysa lub cz≥onka rady so≥eckiej wygasa w przypadkach:
1) úmierÊ,
2) zrzeczenie siÍ funkcji,
3) utrata prawa wybieralnoúci,
4) odwo≥anie przed up≥ywem kadencji.
ROZDZIA£ V
Gospodarka finansowa so≥ectwa
ß31
1. årodki finansowe so≥ectwa stanowiπ:

Poz. 1530

1) fundusze wydzielone w budøecie gminy,
2) dochody uzyskane przez so≥ectwo,
3) fundusze pochodzπce ze sk≥adek mieszkaÒcÛw so≥ectwa,
okreúlonych przez zebranie wiejskie,
4) úrodki pochodzπce z darowizn oraz innych úwiadczeÒ na
rzecz so≥ectwa,
5) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
2. årodki finansowe wymienione w ust. 1 pkt 3 bÍdπ rozliczane
przez spo≥eczny komitet powo≥any do realizacji danego
zadania.
ß32
1. So≥ectwo prowadzi gospodarkÍ finansowπ w ramach budøetu gminy.
2. årodki finansowe so≥ectwa pochodzπce z budøetu gminy
mogπ byÊ przeznaczone tylko na cele okreúlone w uchwale
Rady Miejskiej.
3. Obs≥ugÍ gospodarki finansowej so≥ectwa zapewnia Burmistrz Gminy i Miasta.
ß33
1. GospodarkÍ finansowπ so≥ectwa prowadzi so≥tys zgodnie
z uchwa≥ami zebrania wiejskiego.
2. So≥tys co najmniej raz w roku sk≥ada sprawozdanie zebraniu
wiejskiemu z wykonywania wydatkÛw finansowych.
3. W celu kontroli gospodarki finansowej so≥ectwa zebranie
wiejskie moøe powo≥aÊ komisjÍ rewizyjnπ,

ROZDZIA£ VI
Postanowienia koÒcowe
ß34
1. Do wyk≥adni przepisÛw zawartych w statucie upowaønia siÍ
Zarzπd Gminy i Miasta w Witkowie.
2. Statut so≥ectwa moøe byÊ zmieniony wy≥πcznie uchwa≥π
Rady Miejskiej w Witkowie po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkaÒcami so≥ectwa.
ß35
Niniejszy statut podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym
WojewÛdztwa Wielkopolskiego i wchodzi w øycie po up≥ywie 14
dni od jego og≥oszenia.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) Bogus≥aw Mo≥odecki
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1531
UCHWA£A Nr LXXXIII/959/III/2002 RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 26 marca 2002 r.
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych w Poznaniu na 2002 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142
poz. 1591 z 2001 r.), art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
26 paüdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35 poz. 230 z 1982 r.
z pÛün.zm.), Rada Miasta Poznania ustala, co nastÍpuje:
ß1
1. Uchwala siÍ ìMiejski Program Profilaktyki i Rozwiπzywania
ProblemÛw Alkoholowych w Poznaniu na rok 2002î, stanowiπcy za≥πcznik do niniejszej uchwa≥y.
2. Na realizacjÍ zadaÒ wynikajπcych z ìProgramuî, o ktÛrym
mowa w ust. 1, przeznacza siÍ úrodki finansowe w kwocie
5.600.000,00 z≥.
ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta Poznania.
ß3
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Miasta Poznania
(ñ) Dariusz LipiÒski

Za≥πcznik do uchwa≥y
Nr LXXXIII/959/111/2002
Rady Miasta Poznania
z dnia 26 marca 2002 r.

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI l ROZWI•ZYWANIA
PROBLEM”W ALKOHOLOWYCH W POZNANIU
NA 2002 ROK

A. Wprowadzenie
Naduøywanie alkoholu przez mieszkaÒcÛw Polski ñ w tym
rÛwnieø Poznania ñ jest problemem, ktÛry powoduje negatywne
skutki w rÛønych obszarach egzystencji spo≥eczeÒstwa. SkutkÛw
tych nie moøna uniknπÊ, ale naleøy dπøyÊ do zmniejszenia ich
rozmiarÛw. Wed≥ug danych PaÒstwowej Agencji Rozwiπzywania
ProblemÛw Alkoholowych z 1998 r. szacuje siÍ, øe w Poznaniu
liczba osÛb uzaleønionych od alkoholu stanowi ok. 2% ca≥ej

populacji, tj. ponad 12 tys. osÛb, a wspÛ≥uzaleønionych jest ok.
4% populacji, tj. ponad 24 tys. osÛb.
Do najwaøniejszych problemÛw wynikajπcych ze spoøywania
i naduøywania alkoholu w Polsce aktualnie zalicza siÍ:
1) samoniszczenie osÛb uzaleønionych od alkoholu,
2) szkody zdrowotne u naduøywajπcych alkohol osÛb doros≥ych,
3) szkody w rozwoju fizycznym, psychicznym i moralnym u m≥odzieøy naduøywajπcej alkohol,
4) przemoc domowπ i inne szkody w rodzinach z problemem
alkoholowym,
5) alkoholowπ dezorganizacjÍ úrodowiska pracy,
6) przestÍpstwa i wykroczenia pope≥niane przez osoby nieletnie.
Biorπc pod uwagÍ kierunki dzia≥aÒ wytyczone w Narodowym
Programie Profilaktyki i Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych na lata 2000-2005, jak rÛwnieø wychodzπc naprzeciw
potrzebom mieszkaÒcÛw Poznania oraz obowiπzkom na≥oøonym
na samorzπd lokalny przez ustawÍ z dnia 26 paüdziernika
1982 r. o wychowaniu w trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu alkoholizmowi, ìProgramî obejmuje moøliwie szeroki wachlarz dzia≥aÒ,
poczπwszy od terapeutycznych skierowanych do osÛb uzaleønionych i wspÛ≥uzaleønionych, poprzez profilaktyczne, aø do dzia≥aÒ
zmierzajπcych do kszta≥towania i utrwalenia nabytych postaw
i wartoúci, ze szczegÛlnym uwzglÍdnieniem m≥odzieøy.
Program kierowany jest do wszystkich grup spo≥ecznych w jakikolwiek sposÛb zwiπzanych z problemem alkoholowym, bπdü
zagroøonych prawdopodobieÒstwem jego wystπpienia.
B. Podstawowe cele Programu
1. Ograniczenie spoøycia napojÛw alkoholowych.
2. Ograniczenie negatywnych skutkÛw naduøywania napojÛw
alkoholowych.
3. Zmniejszenie liczby nowych przypadkÛw uzaleønieÒ.
W ramach powyøszych celÛw przyjmuje siÍ nastÍpujπce zadania:
I. ZwiÍkszenie dostÍpnoúci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osÛb uzaleønionych od alkoholu i ich rodzin;
II. Prowadzenie profilaktycznej dzia≥alnoúci informacyjnej i edukacyjnej, w szczegÛlnoúci dla dzieci i m≥odzieøy;
III. Podejmowanie dzia≥alnoúci interwencyjnej przez PolicjÍ
w przypadkach naruszenia ustawy o wychowaniu w trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu alkoholizmowi;
IV. Wspomaganie dzia≥alnoúci instytucji, stowarzyszeÒ i osÛb
fizycznych, s≥uøπcej rozwiπzywaniu problemÛw alkoholowych;
V. Dzia≥alnoúÊ Gminnych Komisji Rozwiπzywania ProblemÛw
Alkoholowych;
VI. Monitorowanie efektywnoúci podjÍtych dzia≥aÒ w ramach
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych na terenie miasta Poznania.
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Ad 1.
ZwiÍkszenie dostÍpnoúci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osÛb uzaleønionych od alkoholu i ich rodzin
1. Udzielanie pomocy terapeutycznej osobom uzaleønionym od
alkoholu.
1.1. Diagnoza problemu.
Obecnie dzia≥a w Poznaniu 7 poradni zajmujπcych siÍ terapiπ
uzaleønieÒ i wspÛ≥uzaleønieÒ. Od roku 1996 notowany jest sta≥y
wzrost liczby osÛb korzystajπcych z terapii uzaleønieÒ i wspÛ≥uzaleønieÒ. Zebrane wyniki z wszystkich dzia≥ajπcych poradni
przedstawiono poniøej:

Osoby uzależnione
Osoby współuzależnione

1996 r.
1405
179

1997 r.
1618
196

1998 r.
1682
336

1999 r. 2000 r. 2001 r.
2459
2488
3103
347
1330
1394

Pomimo øe dwie poradnie rozpoczÍ≥y dzia≥alnoúÊ pÛüniej (w 1999
roku i w 2001 roku), to nadal wyraünie widoczny jest trend
wzrostowy. Wynika on przede wszystkim z podniesienia poziomu wiedzy o chorobie alkoholowej i jej skutkach wúrÛd mieszkaÒcÛw Poznania; moøe byÊ rÛwnieø sygna≥em mÛwiπcym
o rosnπcej liczbie osÛb uzaleønionych i wspÛ≥uzaleønionych.
1.2. Zasoby
Programy terapeutyczne dla osÛb uzaleønionych i wspÛ≥uzaleønionych realizujπ na terenie miasta Poznania m.in. nastÍpujπce
placÛwki lecznictwa odwykowego:
1) Oúrodek Leczenia UzaleønieÒ i WspÛ≥uzaleønieÒ, ul.
åw. Marcin 39, PoznaÒ,
2) NZOZ Oúrodek Terapii Uzaleønienia i WspÛ≥uzaleønienia ìårÛdka ñ Ratajeî, os. Piastowskie 81, PoznaÒ,
3) NZOZ Poradnia Uzaleønienia od Alkoholu ìWildaî, ul.
CzwartakÛw 17, PoznaÒ,
4) SPZOZ Poradnia Odwykowa, ul. Litewska 8, PoznaÒ,
5) NZOZ Poradnia Terapii UzaleønieÒ ìPlac Kolegiackiî,
pl. Kolegiacki 12 a, PoznaÒ,
6) WojewÛdzki Oúrodek Terapii Uzaleønienia od Alkoholu i WspÛ≥uzaleønienia, ul, Ma≥eckiego 11, PoznaÒ,
7) Poradnia Terapii UzaleønieÒ i WspÛ≥uzaleønieÒ, os.
ZwyciÍstwa 108, PoznaÒ.
1.3. Dofinansowanie placÛwek lecznictwa odwykowego
w zakresie:
1) poszerzenia oferty programÛw terapeutycznych dla
osÛb uzaleønionych ñ nie sfinansowanych przez Wielkopolskπ Regionalnπ KasÍ Chorych,
2) zwiÍkszenia dostÍpnoúci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osÛb uzaleønionych poprzez wyd≥uøenie czasu pracy wybranych placÛwek lecznictwa
odwykowego,
3) doposaøenia niektÛrych placÛwek w sprzÍt niezbÍdny
do prowadzenia zajÍÊ,
4) dofinansowania szkoleÒ dla pracownikÛw placÛwek
lecznictwa odwykowego w Studium Terapii UzaleønieÒ w Warszawie.
2. Zapewnienie opieki medycznej osobom bÍdπcym w stanie
nietrzeüwoúci.
2.1. Diagnoza problemu.
Osoby przebywajπce w Izbie WytrzeüwieÒ ñ zaobserwowano
tendencjÍ malejπcπ liczby osÛb przebywajπcych w poznaÒskiej
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Izbie WytrzeüwieÒ. W roku 1997 wystπpi≥ skokowy wzrost liczby
klientÛw ñ do 11.643 wobec 9.872 w roku 1996. W kolejnych
latach liczby te przedstawia≥y siÍ nastÍpujπco: 1998 ñ 11.319 klientÛw, 1999 ñ 9.786 klientÛw, 2000 ñ 9.232 klientÛw, 2001 ñ
9.572 klientÛw. Niepokojπca jest liczba osÛb nieletnich, ktÛre trafi≥y do Izby WytrzeüwieÒ, jednak i ona wykazuje tendencjÍ malejπcπ. Nieletni stanowiπ ok. 2,5% wszystkich klientÛw Izby WytrzeüwieÒ.
1996 r.

1997 r.

1998 r

1999 r.

2000 r.

2001 r

nieletni

248

295

141

239

229

kobiety

596

640

696

558

590

213
593

mężczyźni

9028

10699

10482

8989

8413

8766

Ogółem

9872

11634

11319

9786

9232

9572

2.2.Zasoby
Izba WytrzeüwieÒ ul. PodolaÒska 45, PoznaÒ.
2.3.Dofinansowanie dzia≥alnoúci Izby WytrzeüwieÒ w zakresie:
1) zapewnienia opieki osobom nietrzeüwym oraz prowadzenia dzia≥alnoúci edukacyjnej dla osÛb przebywajπcych w Izbie WytrzeüwieÒ,
2) dofinansowania szkoleÒ dla pracownikÛw placÛwki.
3. Umoøliwienie podjÍcia leczenia osobom z problemem alkoholowym w Oúrodku Detoksykacji
3.1.Diagnoza problemu
W odpowiedzi na rosnπcπ potrzebÍ mieszkaÒcÛw miasta Poznania zwiÍkszy≥a siÍ liczba miejsc dla osÛb zg≥aszajπcych siÍ na
leczenie od 5 w 1999 roku do 9 pod koniec 2001. Liczba osÛb
zg≥aszajπcych chÍÊ podjÍcia leczenia wykazuje rÛwnieø tendencjÍ wzrostowπ od 137 w 1999 roku do 200 w roku 2001, co
zosta≥o przedstawione poniøej:
1999
Liczba miejsc
Liczba osób, które podjęły
leczenie

2000

2001

5

6

9

137

161

200

3.2.Zasoby
Oúrodek Detoksykacji Zak≥adu Opieki Zdrowotnej PoznaÒ ñ
Jeøyce, ul. PodolaÒska 45, PoznaÒ.
3.3.Dofinansowanie Oúrodka Detoksykacji Zak≥adu Opieki
Zdrowotnej PoznaÒ ñ Jeøyce w zakresie:
1) umoøliwienia osobie uzaleønionej podjÍcia leczenia
motywujπcego do jego kontynuacji,
2) zakupu chromatografu,
3) dofinansowania szkoleÒ dla pracownikÛw placÛwki.
4. Udzielanie rodzinom, w ktÛrych wystÍpujπ problemy alkoholowe, pomocy psychospo≥ecznej i prawnej, a w szczegÛlnoúci ochrony przed przemocπ w rodzinie.
4.1.Diagnoza problemu
Negatywnym zjawiskiem dotykajπcym rodzinÍ jest przemoc.
Liczba zg≥oszonych do ìNiebieskiej Liniiî nietrzeüwych
sprawcÛw przemocy w rodzinie wykazuje tendencjÍ
spadkowπ. W roku 1999 by≥o to 267 osÛb, w 2000 r. ñ
120 osÛb, do wrzeúnia 2001 r. zg≥oszono 78 sprawcÛw. Do
Izby WytrzeüwieÒ policjanci przewieüli 70-80% sprawcÛw *.

przemoc w rodzinie (liczba sprawców)

1999 r.

2000 r.

30.10.2001 r.

267

120

78

* Dane uzyskane z Miejskiej Komendy Policji w Poznaniu.
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4.2.Zasoby
Programy terapeutyczne dla osÛb wspÛ≥uzaleønionych, w
tym dla ofiar przemocy w rodzinie oraz doros≥ych dzieci
alkoholikÛw, realizujπ poradnie lecznictwa odwykowego
(wymienione w pkt 1), w tym Zak≥ad Opieki Zdrowotnej
Poradnia Odwykowa PoznaÒ ñ Jeøyce, ul. Litewska 8,
jako jedyna placÛwka specjalistyczna w mieúcie, ktÛra
prowadzi program terapeutyczny dla dzieci i m≥odzieøy.
4.3.Dofinansowanie pomocy terapeutycznej skierowanej do
osÛb wspÛ≥uzaleønionych:
1) dofinansowanie placÛwek lecznictwa odwykowego
w zakresie udzielania úwiadczeÒ terapeutycznych,
2) dofinansowanie dzia≥alnoúci podmiotÛw realizujπcych
programy terapeutyczne dla doros≥ych dzieci alkoholikÛw (DDA),
3) dofinansowanie dzia≥alnoúci podmiotÛw realizujπcych
programy terapeutyczne dla ofiar przemocy w rodzinie,
4) dofinansowanie programu pomocy rodzinom z problemem alkoholowym, realizowanego przez Miejski
Oúrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu.
Ad II.
Prowadzenie profilaktycznej dzia≥alnoúci informacyjnej i edukacyjnej, w szczegÛlnoúci dla dzieci i m≥odzieøy
1. Diagnoza problemu
Orientacyjny obraz sytuacji moøna nakreúliÊ na podstawie informacji PaÒstwowej Agencji Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych. Wg badaÒ Agencji, 2% ca≥ej populacji stanowiπ osoby
uzaleønione, co dla Poznania oznacza liczbÍ ok. 12 tys. osÛb.
Oko≥o 4% populacji stanowiπ dzieci wychowujπce siÍ w rodzinach alkoholikÛw, co oznacza liczbÍ ok. 24 tys. dzieci! Dwie
trzecie z nich (16 tys.) to ofiary przemocy w rodzinach. Wed≥ug
danych przekazanych przez Wydzia≥ Oúwiaty, na dzieÒ 30
wrzeúnia 2001 r. w Poznaniu funkcjonowa≥o 78 publicznych
szkÛ≥ podstawowych, w ktÛrych uczy≥o siÍ 33.568 uczniÛw oraz
54 publiczne gimnazja, w ktÛrych uczy≥o siÍ 20.029 uczniÛw.
RÛwnie alarmujπce sπ dane dotyczπce spoøywania alkoholu
przez m≥odzieø. W ramach europejskiego programu badaÒ ankietowych w szko≥ach na temat uøywania alkoholu i narkotykÛw
ESPAD (Europejski Program BadaÒ Ankietowych w Szko≥ach na
temat Uøywania Alkoholu i NarkotykÛw), w latach 1995 i 1999
uzyskano nastÍpujπce dane:
ñ do picia napojÛw alkoholowych przyznaje siÍ 90,3% uczniÛw
klas 1 szkÛ≥ ponadpodstawowych i 96% uczniÛw klas III
szkÛ≥ ponadpodstawowych,
ñ do picia napojÛw alkoholowych w ciπgu ostatnich trzech
miesiÍcy przed badaniem przyzna≥o siÍ 68,4% ch≥opcÛw
15-letnich i 54,1% 15-letnich dziewczπt, a u 18-latkÛw ten
odsetek wynosi odpowiednio: 82,5% i 74,3%,
ñ w ciπgu ostatniego miesiπca przed badaniem upi≥o siÍ 38,7%
15ñ16-latkÛw i 48,9% 17ñ18-latkÛw,
ñ w ciπgu ostatniego roku przed badaniem upi≥o siÍ 60% 15
ñ latkÛw i 75,7% 17-latkÛw,
ñ w ciπgu ostatniego miesiπca przed badaniem upi≥o siÍ 20%
15-letnich dziewczπt i 25,7% 17- letnich,
ñ w ciπgu ostatniego roku przed badaniem upi≥o siÍ 43,1%
15-letnich dziewczπt.

Poz. 1531

Wszystkie dane wykazujπ tendencjÍ zwyøkujπcπ w stosunku do
1995 roku.
W roku 2001 przeprowadzono badania pilotaøowe wúrÛd nauczycieli dwÛch staromiejskich gimnazjÛw. Ich wyniki wskazujπ
z jednej strony na zrÛønicowanie terytorialne skali problemÛw
wúrÛd uczniÛw, z drugiej ñ potwierdzajπ fakt czÍstego spoøywania alkoholu przez uczniÛw.
Powyøsze dane bardzo wyraünie wskazujπ, øe jednym z najwaøniejszych zadaÒ powinno byÊ powstrzymanie eskalacji spoøywania alkoholu przez m≥odzieø.
Nieletni nietrzeüwi ñ od wielu lat nieletni stanowiπ ok. 2,5%
klientÛw Izby WytrzeüwieÒ. Jedynie w roku 1998 odsetek ten
wyniÛs≥ 1,2%. Tendencja liczbowa, podobnie jak w przypadku
osÛb doros≥ych, jest malejπca i przedstawia siÍ nastÍpujπco: rok
1996 ñ 248 osÛb, 1997 ñ 295 osÛb, 1998 ñ 141 osÛb, 1999
ñ 239 osÛb, 2000 ñ 229 osÛb, 2001 ñ 213 osÛb.
2. Zasoby:
1) Zwiπzek StowarzyszeÒ Abstynenckich, pl. Kolegiacki 12,
PoznaÒ,
2) PoznaÒskie Stowarzyszenie AbstynentÛw, ul. Ma≥eckiego
11, PoznaÒ,
3) Stowarzyszenie ìDom Trzeüwoúciî, Al. Marcinkowskiego
20, PoznaÒ,
4) årodowiskowy Klub Abstynenta ìZwyciÍstwoî, ul. Litewska 8, PoznaÒ,
5) Stowarzyszenie Klub Abstynenta ìArkaî, os. Polan 13,
PoznaÒ,
6) Stowarzyszenie Pomocy w Problemach Øyciowych, ul.
RÛøana 5/7, PoznaÒ,
7) Stowarzyszenie Pracownia Dzia≥aÒ TwÛrczych, ul. Botaniczna 2, PoznaÒ.
3. Dofinansowanie zadaÒ o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym
3.1.Profilaktyka
1) finansowanie programÛw profilaktycznych realizowanych na terenie poznaÒskich szkÛ≥,
2) finansowanie programÛw o charakterze edukacyjnowychowawczym dla szkÛ≥ na terenie miasta Poznania,
3) finansowanie programÛw edukacyjno-wychowawczych i profilaktycznych w pozosta≥ych placÛwkach
oúwiatowych i socjalnych dla dzieci i m≥odzieøy.
3.2.Edukacja zawodowa
1) dofinansowanie szkoleÒ dla lekarzy rodzinnych w zakresie umiejÍtnoúci wczesnego rozpoznania choroby
alkoholowej,
2) dofinansowanie szkoleÒ dla sÍdziÛw, policjantÛw i pracownikÛw socjalnych w zakresie rozszerzenia wiedzy
na temat specyfiki choroby alkoholowej i umiejÍtnoúci postÍpowania z osobπ uzaleønionπ od alkoholu,
3) dofinansowanie szkoleÒ dla funkcjonariuszy Policji
w zakresie przeciwdzia≥ania przemocy w rodzinie,
4) dofinansowanie szkoleÒ dla psychologÛw i pedagogÛw zatrudnionych w placÛwkach oúwiatowych oraz
placÛwkach opiekuÒczo-wychowawczych,
5) dofinansowanie szkoleÒ dla socjoterapeutÛw,
6) dofinansowanie szkoleÒ dla funkcjonariuszy Policji
w zakresie przestrzegania zasad sprzedaøy i promocji
napojÛw alkoholowych,
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7) dofinansowanie szkoleÒ dla cz≥onkÛw Gminnych
Komisji Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych oraz
pracownikÛw Wydzia≥u Zdrowia i Spraw Spo≥ecznych, powiπzanych z realizacjπ Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych.
3.3.Edukacja spo≥eczna
1) finansowanie kampanii informacyjno-edukacyjnych
skierowanych do mieszkaÒcÛw miasta Poznania,
2) finansowanie produkcji oraz dystrybucji wúrÛd mieszkaÒcÛw Poznania materia≥Ûw edukacyjnych,
3) zakup materia≥Ûw edukacyjnych, literatury i czasopism specjalistycznych z zakresu profilaktyki i rozwiπzywania problemÛw alkoholowych,
4) finansowanie audycji radiowych lub telewizyjnych
traktujπcych o wczesnych objawach choroby alkoholowej oraz o problemach z niej wynikajπcych, z udzia≥em doúwiadczonych specjalistÛw i osÛb wspÛ≥uzaleønionych oraz uzaleønionych.
Ad III.
Podejmowanie dzia≥alnoúci interwencyjnej przez PolicjÍ w przypadkach naruszenia ustawy o wychowaniu w trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu alkoholizmowi
1. Diagnoza problemu
Problem alkoholowy staje siÍ czÍsto ürÛd≥em konfliktu z prawem. Najbardziej alarmujπcy jest utrzymujπcy siÍ w ostatnich
latach wzrost liczby osÛb kierujπcych pojazdem w stanie nietrzeüwym, ktÛra w 2001 roku wynios≥a 205 przypadkÛw. TendencjÍ malejπcπ, choÊ w dalszym ciπgu wysokπ, ma liczba
interwencji Policji, ktÛre w znacznym stopniu by≥y spowodowane naduøywaniem alkoholu.
Liczba interwencji (ogółem) w tym:
- kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwym
- nieletni zatrzymani w Izbie Wytrzeźwień

1999
72614
0
245

2000
101262
15
231

2001
86759
205
151

2. Zasoby
Miejska Komenda Policji, ul. Taborowa 22, PoznaÒ.
3. Dofinansowanie Policji w zakresie:
1) przeciwdzia≥ania sprzedaøy alkoholu osobom nieletnim,
2) przeciwdzia≥ania zak≥Ûceniom ≥adu i porzπdku w miejscach publicznych,
3) kontrolowania przestrzegania zasad dotyczπcych promocji i reklamy, okreúlonych w art. 131 ustawy o wychowaniu w trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu alkoholizmowi z dnia
26 paüdziernika 1982 roku (Dz.U. Nr 35 poz. 230 z 1982
r. z pÛün.zm.).
Ad IV.
Wspomaganie dzia≥alnoúci instytucji, stowarzyszeÒ i osÛb fizycznych, s≥uøπcej rozwiπzywaniu problemÛw alkoholowych
1. Diagnoza problemu
Od 1998 roku stale wzrasta liczba organizacji pozarzπdowych
dofinansowywanych przez Miasto, jak rÛwnieø kwota przeznaczana corocznie na realizowane przez nie zadania. SzczegÛ≥owe
dane w tym wzglÍdzie przedstawiono poniøej:

Lata
realizowane przez
organizacje pozarządowe
Programy w tym programy
realizowane dla dzieci i
młodzieży
przeznaczona na realizację
programów
kwota
w
tym na realizację
(w zł)
programów dla dzieci i
młodzieży
Liczba
ogólna liczba organizacji
organiza- pozarządowych
cji
w tym dla dzieci i
pozarząmłodzieży
dowych
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1998

1999

2000

2001

26

69

79

65

15

37

45

31

422.401,00 1.967.950,00 2.756.339,96 2.860.721,63
351.125,00 1.073.970,00 1.246.709,96

976.329,00

22

37

41

46

15

25

31

23

2. Zasoby
Prowadzenie dzia≥aÒ socjoterapeutycznych, edukacyjnych i profilaktycznych odbywa siÍ w ramach dzia≥alnoúci organizacji
pozarzπdowych. Do szczegÛlnie aktywnych w latach 2000-2001
naleøa≥y:
1) åwietlica socjoterapeutyczna przy koúciele rzymskokatolickim pw. N.B.M., ul. Go≥Íøycka 12 w Poznaniu,
2) Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Garbary
97/8 w Poznaniu,
3) Stowarzyszenie Pomocy w Problemach Øyciowych, ul.
RÛøana 5/7 w Poznaniu,
4) Oratorium ìTÍczaî przy koúciele rzymskokatolickim pw.
úw. Marcina, ul. úw. Marcin 13 w Poznaniu,
5) Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej nr
17, os. B. Chrobrego w Poznaniu,
6) Stowarzyszenie Pracownia Dzia≥aÒ TwÛrczych ñ Oúrodek
Profilaktyczno-Terapeutyczny, ul. Botaniczna 2 w Poznaniu,
7) åwietlica socjoterapeutyczna prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Uzaleønionym i Zagroøonym Alkoholizmem ìOd Zarazî, ul. 28 Czerwca
1956 nr 296/298 w Poznaniu,
8) åwietlica socjoterapeutyczna przy koúciele rzymskokatolickim pw. Imienia Maryi, ul. Santocka 15 w Poznaniu,
9) Oratorium socjoterapeutyczne przy koúciele rzymskokatolickim pw. Wszystkich åwiÍtych, ul. Grobla 1 w Poznaniu,
10)Oratorium ìåwiate≥koî przy koúciele rzymskokatolickim
pw. úw. St. Kostki, ul. Winiarska 52 w Poznaniu.
3. Metody realizacji zadania:
1) dofinansowanie programÛw terapeutycznych dla osÛb
bezdomnych ñ uzaleønionych, realizowanych m.in. przez
Oúrodek dla Bezdomnych nr 1 w Poznaniu,
2) dofinansowanie programÛw terapeutycznych realizowanych przez stowarzyszenia i kluby abstynenckie,
3) prowadzenie grup wsparcia dla osÛb z rodzin z problemem alkoholowym,
4) prowadzenie dzia≥alnoúci socjoterapeutycznej dla dzieci
z rodzin z problemem alkoholowym oraz dla ofiar przemocy w rodzinie,
5) organizowanie rÛønych form wypoczynku z programami
profilaktycznymi i terapeutycznymi dla dzieci i m≥odzieøy
z rodzin z problemem alkoholowym,
6) realizowanie programÛw o charakterze sportowo-rekreacyjnym dla dzieci i m≥odzieøy zagroøonej problemami
alkoholowymi,
7) prowadzenie telefonu zaufania dla osÛb z problemem
alkoholowym, czynnego ca≥π dobÍ,
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8) prowadzenie dzia≥aÒ dotyczπcych procedur interwencji
wobec przemocy domowej, tj. ìNiebieskiej Liniiî ñ systemu rekomendowanego przez PaÒstwowπ AgencjÍ Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych,
9) dofinansowanie programÛw realizowanych przez schroniska lub domy pobytu dla osÛb wspÛ≥uzaleønionych i ofiar
przemocy domowej, realizujπcych programy terapeutyczne,
10)utworzenie oúrodka profilaktyczno-wychowawczego,
11)utworzenie úwietlic socjoterapeutycznych, przynajmniej
po jednej w kaødej dzielnicy miasta.
Ad V.
Dzia≥alnoúÊ Gminnych Komisji Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych
1. Diagnoza problemu
W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 26 paüdziernika 1982 roku
o wychowaniu w trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu alkoholizmowi
(Dz.U. Nr 35 poz. 230 z 1982 roku z pÛün. zm.), Rada Miasta
Poznania uchwa≥π Nr LXVIII/797/III/2001 z dnia 28 sierpnia
2001 roku odwo≥a≥a Gminne Komisje Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych, a nastÍpnie Zarzπd Miasta Poznania uchwa≥π
Nr 593/2001 z dnia 26 wrzeúnia 2001 r. powo≥a≥ nowe.
Liczba spraw zarejestrowanych w ostatnich latach w Komisjach
spad≥a ñ od 1702 w 1998 r. do 874 w roku 2001. RÛwnieø
tendencjÍ malejπcπ wykazuje liczba postanowieÒ sπdu o obowiπzku poddania siÍ leczeniu odwykowemu. W roku 1999
takich postanowieÒ by≥o 446, rok pÛüniej 401, a w roku 2001
juø tylko 378. Ma to prawdopodobnie zwiπzek z wyd≥uøeniem
siÍ czasu rozpatrywania wszystkich spraw przez sπdy.
2. Zasoby
W chwili obecnej na terenie miasta funkcjonuje piÍÊ Gminnych
Komisji Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych:
1) Gminna Komisja Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych PoznaÒ ñ Stare Miasto,
2) Gminna Komisja Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych PoznaÒ ñ Nowe Miasto,
3) Gminna Komisja Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych PoznaÒ ñ Wilda,
4) Gminna Komisja Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych PoznaÒ ñ Jeøyce,
5) Gminna Komisja Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych PoznaÒ ñ Grunwald.
3. Obowiπzki Gminnych Komisji Rozwiπzywania ProblemÛw
Alkoholowych
3.1.Podejmowanie dzia≥aÒ w zakresie:
1) zwiÍkszania dostÍpnoúci pomocy terapeutycznej dla
osÛb uzaleønionych od alkoholu, poprzez udostÍpnianie
informacji o moøliwoúci leczenia,
2) udzielania rodzinom, w ktÛrych wystÍpujπ problemy
alkoholowe, pomocy psychospo≥ecznej, poprzez utrzymywanie sta≥ego kontaktu ze stowarzyszeniami lub
instytucjami charytatywnymi,
3) prowadzenia dzia≥alnoúci informacyjnej i edukacyjnej,
w szczegÛlnoúci dla dzieci i m≥odzieøy, poprzez:
a) kolportaø ulotek i biuletynÛw,
b) udzielanie informacji o moøliwoúciach uzyskania
pomocy na terenie miasta Poznania,

Poz. 1531

4) podejmowania czynnoúci zmierzajπcych do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzaleønionej od
alkoholu obowiπzku poddania siÍ leczeniu w zak≥adzie lecznictwa odwykowego,
5) wydawania opinii w przypadkach okreúlonych przez
ustawÍ o wychowaniu w trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu alkoholizmowi (art. 18 ust. 7 ustawy z dnia 26
paüdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeüwoúci
i przeciwdzia≥aniu alkoholizmowi z pÛün. zm.),
6) inicjowania dzia≥aÒ lokalnych w zakresie rozwiπzywania problemÛw alkoholowych,
7) prowadzenia ewidencji osÛb uzaleønionych i wspÛ≥uzaleønionych,
8) zbierania danych dotyczπcych problemu alkoholowego na terenie objÍtym dzia≥aniem Gminnych Komisji
Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych,
9) przygotowywania propozycji dzia≥aÒ do realizacji
w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych na 2003 rok.
3.2.Zasady wynagradzania cz≥onkÛw Gminnych Komisji Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych:
1) za udzia≥ w jednym posiedzeniu Gminnej Komisji
Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych przewodniczπcemu oraz kaødemu cz≥onkowi przys≥uguje wynagrodzenie w wysokoúci 10% najniøszego wynagrodzenia za pracÍ pracownikÛw, og≥aszanego rozporzπdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spo≥ecznej,
2) podstawÍ do wyp≥acenia wynagrodzenia, o ktÛrym
mowa w pkt 1), stanowi podpis z≥oøony na listach
obecnoúci z poszczegÛlnych posiedzeÒ Komisji,
3) przewodniczπcy ustala ramowy program pracy cz≥onkÛw Komisji, oparty na nastÍpujπcych zasadach:
a) do prowadzenia rozmÛw w celu kierowania na
leczenie w zak≥adach lecznictwa odwykowego,
wyznaczane sπ dyøury, ktÛre pe≥niπ 2 osoby
jednorazowo,
b) minimum jeden raz w miesiπcu Komisja zbiera siÍ
w pe≥nym sk≥adzie w celu omÛwienia bieøπcych
zagadnieÒ.
Ad VI.
Monitorowanie efektywnoúci podjÍtych dzia≥aÒ w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych na terenie miasta Poznania
1. Diagnoza problemu
W toku prac zwiπzanych z rozwiπzywaniem problemu alkoholowego zmianie mogπ ulec przepisy prawne bπdü potrzeby spo≥ecznoúci lokalnej, dlatego weryfikacja zasadnoúci realizowanych zadaÒ, jak i ich ewentualna zmiana warunkuje efektywne
wydatkowanie úrodkÛw publicznych.
2. Zasoby:
1) ZespÛ≥ Doradczy Zarzπdu Miasta Poznania ds. profilaktyki
i rozwiπzywania problemÛw alkoholowych w Poznaniu,
2) pracownicy Wydzia≥u Zdrowia i Spraw Spo≥ecznych UrzÍdu Miasta Poznania.
3. Metody realizacji zadania:
1) prowadzenie badaÒ dotyczπcych wystÍpowania problemu alkoholowego na terenie Miasta,
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2) przeprowadzanie dzia≥aÒ weryfikujπcych zgodnoúÊ realizowanych programÛw z za≥oøeniami Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych,
3) wprowadzanie na bieøπco korekty w trakcie realizowania
Programu,
4) organizowanie posiedzeÒ Zespo≥u Doradczego Zarzπdu
Miasta Poznania ds. Profilaktyki i Rozwiπzywania Proble-

Poz. 1531

mÛw Alkoholowych, opiniujπcego realizacjÍ Miejskiego
Programu Profilaktyki i Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych,
5) organizowanie spotkaÒ dla podmiotÛw realizujπcych
zadania w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych.

C. Plan wydatkÛw na realizacjÍ zadaÒ wynikajπcych z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiπzywania ProblemÛw
Alkoholowych w Poznaniu na 2002 rok
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dzia≥
Dzia≥
Dzia≥
Dzia≥
Dzia≥
Dzia≥

851
851
851
851
851
851

rozdzia≥
rozdzia≥
rozdzia≥
rozdzia≥
rozdzia≥
rozdzia≥

85154
85158
85154
85154
85154
85154

ñ
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ

Przeciwdzia≥anie alkoholizmowi
Izba WytrzeüwieÒ
Oúrodek Detoksykacji ZOZñu Jeøyce
Miejski oúrodek Pomocy Rodzinie
Oúrodek dla Bezdomnych nr 1
Komenda Miejska Policji
Razem:

3.710.907,00
349.183,00
541.096,00
200.000,00
298.814,00
500.000,000
5.600.000,00

z≥
z≥
z≥
z≥
z≥
z≥
z≥

Ad. 1
Dzia≥ 851 rozdzia≥ 85154 ñ Przeciwdzia≥anie alkoholizmowi
Dział

851

Rozdział

85154

Zadanie

Plan

Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta dla samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej (Poradnia Odwykowa - Jeżyce)
Zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych do realizacji przez fundacje
a) Zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych do realizacji przez stowarzyszenia,
b) Realizowanie programów o charakterze sportowo - rekreacyjnym dla
dzieci i młodzieży zagrożonej problemami alkoholowymi
Zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych do realizacji przez pozostałe jednostki nie
zaliczane do sektora finansów publicznych
Działalność Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zakup usług zdrowotnych od placówek lecznictwa odwykowego
Realizacja pozostałych zadań rzeczowych, wynikających z Miejskiego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Realizowanie programów o charakterze profilaktyczno -edukacyjne wychowawczym dla szkół na terenie miasta Poznania
Utworzenie ośrodka profilaktyczno - wychowawczego
Utworzenie świetlic socjoterapeutycznych, przynajmniej po jednej w każdej
dzielnicy miasta
Organizowanie różnych form wypoczynku z programami profilaktycznymi i
terapeutycznymi dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym

Razem:

3710907,00

Ad 2
Dzia≥ 851 rozdzia≥ 85158 ó Izba WytrzeüwieÒ
Dział
851
Razem:

Rozdział
85158

Zadanie

Plan
349.183,00
349.183,00

Działalność Izby Wytrzeźwień

Ad 3
Dzia≥ 851 rozdzia≥ 85154 ó Oúrodek Detoksykacji ZOZ ñ u Jeøyce
Dział
851
Razem:

Rozdział
85154

Zadanie
Działalność Ośrodka Detoksykacji Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań Jeżyce
Zakup chromatografu

Plan
421.096,00
120.000,00
541.096,00
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Ad 4
Dzia≥ 851 rozdzia≥ 85154 ó Miejski Oúrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu
Dział
851
Razem:

Rozdział
85154

Zadanie
Realizacja programu pomocy rodzinom z problemem alkoholowym

Plan
200.000,00
200.000,00

Ad 5
Dzia≥ 851 rozdzia≥ 85154ó Oúrodek dla Bezdomnych nr 1 w Poznaniu
Dział

Rozdział

851

85154

Zadanie
Pomoc osobom bezdomnym - uzależnionym, poprzez realizację i
finansowanie programów terapeutycznych

Razem:

Plan
298.814,00
298.814,00

Ad 6
Dzia≥ 851 rozdzia≥ 85154 ó Komenda Miejska Policji
Dział

Rozdział

851

85154

Zadanie
Podejmowanie działań interwencyjnych i kontrolnych przez finansowanie
dodatkowej służby patrolowej Policji

Razem:

Plan
500.000,00
500.000,00

Za≥πcznik nr 1
do Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych
w Poznaniu na 2002 rok

ZASADY WYDAWANIA I COFANIA ZEZWOLE—
NA PROWADZENIE SPRZEDAØY NAPOJ”W ALKOHOLOWYCH
PRZEZNACZONYCH DO SPOØYCIA W MIEJSCU LUB POZA
MIEJSCEM SPRZEDAØY, ORAZ KONTROLI PRZESTRZEGANIA
ZASAD OBROTU TYMI NAPOJAMI

1. Zasady wydawania zezwoleÒ:
1) podania o wydanie zezwoleÒ sk≥adane sπ w UrzÍdzie
Miasta Poznania,
2) podanie winno zawieraÊ:
a) imiÍ i nazwisko, adres, nazwÍ i siedzibÍ firmy,
b) adres punktu sprzedaøy detalicznej lub zak≥adu gastronomicznego,
c) okreúlenie rodzaju napojÛw alkoholowych,
d) rodzaj i charakter lokalu i prowadzonej dzia≥alnoúci,
e) szkic lokalizacji placÛwki,
f) godziny sprzedaøy,
g) ogÛlnπ powierzchniÍ lokalu oraz powierzchniÍ sprzedaønπ,
h) liczbÍ miejsc konsumenckich w gastronomii,
i) oúwiadczenie o zapoznaniu siÍ z przepisami dotyczπcymi sprzedaøy alkoholu,
j) podpis przedsiÍbiorcy lub uprawnionej osoby (osÛb)
do jego reprezentowania,

k) opiniÍ w≥aúciwego samorzπdu pomocniczego wydanπ w terminie 30 dni od z≥oøenia podania w siedzibie
organu osiedla; w przypadku niedotrzymania terminu,
o ktÛrym mowa, podanie jest rozpatrywane bez opinii,
3) w przypadku rozpoczynania dzia≥alnoúci w danym punkcie, do podania, oprÛcz dokumentÛw wymienionych
w pkt 2), naleøy do≥πczyÊ:
a) dokument, na podstawie ktÛrego prowadzona jest
dzia≥alnoúÊ gospodarcza,
b) dokument stanowiπcy tytu≥ prawny do lokalu,
c) pozytywnπ opiniÍ sanitarnπ (dotyczy placÛwek nowo
uruchamianych).
2. Tryb postÍpowania:
1) w przypadku nowo uruchamianych placÛwek ñ wizja
w terenie i sporzπdzenie protoko≥u z lustracji miejsca
sprzedaøy pod kπtem zgodnoúci z przepisami ustawy
o wychowaniu w trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu alkoholizmowi oraz uchwa≥ami Rady Miasta Poznania,
2) w sprawach wπtpliwych zasiÍgniÍcie opinii Policji oraz
Straøy Miejskiej,
3) opinia Zarzπdu Miasta Poznania.
3. Zezwolenia wydawane sπ na okres:
1) 2 lat na sprzedaø do spoøycia poza miejscem sprzedaøy,
2) 4 lat na sprzedaø do spoøycia w miejscu sprzedaøy,
3) do 2 lat dla przedsiÍbiorcÛw, ktÛrych dzia≥alnoúÊ polega
na organizacji przyjÍÊ,
4) do 2 dni podczas imprez na wolnym powietrzu.
4. Warunki sprzedaøy napojÛw alkoholowych:
1) posiadanie tytu≥u prawnego do lokalu,
2) wywieszenie w widocznym miejscu informacji o zakazie
sprzedaøy i podawania napojÛw alkoholowych osobom
nieletnim i nietrzeüwym,
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3) zakres kontroli:
a) badanie zgodnoúci prowadzonej dzia≥alnoúci z zezwoleniem,
b) przestrzeganie warunkÛw ustawy o wychowaniu
w trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu alkoholizmowi,
c) przestrzeganie warunkÛw sprzedaøy okreúlonych
w uchwa≥ach Rady Miasta Poznania,
d) badanie wiarygodnoúci oúwiadczenia o wartoúci sprzedaøy napojÛw alkoholowych,
4) kontrole punktÛw sprzedaøy i podawania napojÛw alkoholowych przeprowadzane sπ przez co najmniej dwie
osoby, z tym øe w zakresie, o ktÛrym mowa w pkt 3ac, nie powiadamia siÍ kontrolowanego,
5) osoby upowaønione do dokonywania kontroli majπ prawo do:
a) wstÍpu na teren nieruchomoúci, obiektu, lokalu lub
ich czÍúci, gdzie prowadzona jest sprzedaø napojÛw
alkoholowych,
b) øπdania od kontrolowanego pisemnych lub ustnych
wyjaúnieÒ, okazania dokumentÛw lub innych noúnikÛw informacji oraz udostÍpnienia danych majπcych
zwiπzek z przedmiotem kontroli,
6) czynnoúci kontrolnych w przypadkach, o ktÛrych mowa
w punkcie 4, dokonuje siÍ w obecnoúci kontrolowanego,
osoby zastÍpujπcej kontrolowanego lub przez niego zatrudnionej,
7) kontrolowany przedsiÍbiorca jest obowiπzany zapewniÊ
warunki i úrodki niezbÍdne do sprawnego przeprowadzenia kontroli,
8) organ wydajπcy zezwolenie moøe zwrÛciÊ siÍ o przeprowadzenie kontroli, o ktÛrej mowa w punkcie 3, do organu
paÒstwowego, wyspecjalizowanego w kontroli danego
rodzaju dzia≥alnoúci,
9) z przeprowadzonej kontroli sporzπdza siÍ protokÛ≥,
10)na podstawie wynikÛw kontroli organ wydajπcy zezwolenie wzywa przedsiÍbiorcÍ do usuniÍcia stwierdzonych
uchybieÒ w wyznaczonym terminie, podejmuje czynnoúci
administracyjne zmierzajπce do cofniÍcia zezwolenia lub
inne dzia≥ania przewidziane prawem,
11)jednostka kontrolowana, w terminie do 30 dni od dnia
otrzymania wezwania do usuniÍcia stwierdzonych uchybieÒ, przesy≥a do organu wydajπcego zezwolenie informacjÍ o wykonaniu zaleceÒ.

3) wyposaøenie w oddzielny sanitariat dostÍpny dla klientÛw
w przypadku podawania alkoholu do spoøycia w miejscu
sprzedaøy.
5. Zasady cofania zezwoleÒ:
1) wszczÍcie postÍpowania nastÍpuje na wniosek lub z urzÍdu,
2) tryb postÍpowania:
a) przeprowadzenie kontroli w placÛwce,
b) zasiÍgniÍcie opinii Straøy Miejskiej, Policji oraz samorzπdu pomocniczego,
c) przes≥uchanie stron,
d) zasiÍgniÍcie opinii Gminnej Komisji Rozwiπzywania
ProblemÛw Alkoholowych w przypadkach okreúlonych przez ustawÍ o wychowaniu w trzeüwoúci
i przeciwdzia≥aniu alkoholizmowi (art. 18 ust. 7 ustawy z dnia 26 paüdziernika o wychowaniu w trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu alkoholizmowi, Dz.U. Nr 35,
poz. 230 z 1982 r. z pÛüniejszymi zmianami),
3) dowody:
a) protokÛ≥ z kontroli przeprowadzonej przez Wydzia≥
Dzia≥alnoúci Gospodarczej,
b) opinia Straøy Miejskiej,
c) opinia Policji,
d) opinia samorzπdu pomocniczego,
e) wyjaúnienia stron,
f) opinia Gminnej Komisji Rozwiπzywania ProblemÛw
Alkoholowych w przypadkach okreúlonych przez ustawÍ o wychowaniu w trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu
alkoholizmowi,
4) wydane zezwolenia cofa siÍ po stwierdzeniu wystÍpowania przyczyn powodujπcych cofniÍcie zezwolenia, wymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu alkoholizmowi.
6. Kontrola przedsiÍbiorcÛw posiadajπcych zezwolenia na sprzedaø i podawanie napojÛw alkoholowych:
1) kontroli podlegajπ wszyscy przedsiÍbiorcy prowadzπcy
sprzedaø napojÛw alkoholowych przeznaczonych do spoøycia w miejscu i poza miejscem sprzedaøy,
2) kontrole przeprowadzajπ:
a) upowaønieni przez Prezydenta Miasta Poznania pracownicy UrzÍdu Miasta Poznania,
b) Straø Miejska,
c) Policja,

1532
UCHWA£A Nr XXXV/229/02 RADY GMINY KISZKOWO
z dnia 27 marca 2002 r.
w sprawie szczegÛ≥owych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozk≥adania op≥at naleønoúci pieniÍønych gminnych jednostek
organizacyjnych do ktÛrych nie stosuje siÍ ustawy Ordynacja podatkowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 pkt 3
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie
gminnym (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.) i art. 34a ustawy

z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 155
poz. 1014 z pÛün. zmian.) Rada Gminy Kiszkowo uchwala co
nastÍpuje:
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ß1
Uchwa≥a okreúla zasady i tryb umorzenia, odraczania lub rozk≥adania na raty sp≥aty wierzytelnoúci z tytu≥u naleønoúci pieniÍønych, do ktÛrych nie stosuje siÍ przepisÛw ustawy Ordynacja
podatkowa.
ß2
Przez uøyte w uchwale wyraøenie ìwierzytelnoúÊ pieniÍønaî
naleøy rozumieÊ naleønoúÊ pieniÍønπ:
ñ naleønoúÊ pieniÍøna g≥Ûwna,
ñ odsetki,
ñ naleønoúÊ uboczna.
ß3
1. Do umarzania, odraczania, rozk≥adania na raty wierzytelnoúci
pieniÍønych opisanych wyøej upowaøniony jest Zarzπd Gminy.
2. Umorzenia dokonuje siÍ z urzÍdu, na wniosek Kierownika
jednostki organizacyjnej lub na wniosek d≥uønika.
3. Umorzenie z urzÍdu moøe nastπpiÊ tylko za zgodπ d≥uønika.
ß4
Wierzytelnoúci pieniÍøne mogπ byÊ umorzone w ca≥oúci lub
w czÍúci, w przypadku gdy:
1. D≥uønik zmar≥, zosta≥ wykreúlony z ewidencji dzia≥alnoúci
gospodarczej, postawiony w stan likwidacji lub zosta≥a og≥oszona jego upad≥oúÊ.
2. Miejsce d≥uønika jest nieznane i nie zosta≥ ujawniony jego
majπtek.
3. NieúciπgalnoúÊ wierzytelnoúci zosta≥a udokumentowana przez
organ egzekucyjny.
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4. Sπd wyda≥ postanowienie:
ñ o oddalenie wniosku o og≥oszenie upad≥oúci, gdy majπtek
nie wystarczy na zaspokojenie kosztÛw postÍpowania
upad≥oúciowego,
ñ o umorzeniu postÍpowania upad≥oúciowego,
ñ o ukoÒczeniu postÍpowania upad≥oúciowego.
5. Koszty procesowe i egzekucyjne zwiπzane z dochodzeniem
wierzytelnoúci by≥yby rÛwne lub wyøsze od jej kwoty.
6. åciπgalnoúÊ wierzytelnoúci zagrozi waønym interesom d≥uønika, a w szczegÛlnoúci jego egzystencji.
ß5
W przypadkach uzasadnionych wzglÍdami spo≥ecznymi i gospodarczymi d≥uønika Zarzπd Gminy na wniosek d≥uønika moøe
odroczyÊ termin p≥atnoúci wierzytelnoúci lub roz≥oøyÊ na raty.
ß6
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy.
ß7
Uchwa≥a podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego i wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni
od jej og≥oszenia.

Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) inø. Kazimierz BaraÒczak
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UCHWA£A Nr XLVII/503/2002 RADY MIEJSKIEJ W SWARZ DZU
z dnia 27 marca 2002 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz na obszarze dzia≥ki po≥oøonej
w Janikowie przy ul. Odrzutowej oznaczonej numerem geodezyjnym 234/1 ñ teren objÍty zmianπ 0,25 ha (ñ zmiana
przeznaczenia z ≥πk i pastwisk na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, 1591) oraz artyku≥ 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 1999 r. Nr 15
poz. 139 z pÛün.zm.) w zwiπzku z uchwa≥π nr XXV/263/2000
Rady Miejskiej w SwarzÍdzu z dnia 27 wrzeúnia 2000 r.
o przystπpieniu do sporzπdzenia zmiany miejscowego planu
ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz
obejmujπcej dzia≥kÍ o numerze geodezyjnym 234/1 po≥oøonπ
w Janikowie przy ul. Odrzutowej ñ teren objÍty zmianπ 0,25 ha
(ñ zmiana przeznaczenia z ≥πk i pastwisk na tereny zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej); Rada Miejska w SwarzÍdzu
uchwala co nastÍpuje:
ß1
1) Uchwala siÍ zmianÍ miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz, zatwierdzonego
Uchwa≥π Nr XLIV/234/94 Rady Miejskiej w SwarzÍdzu
z dnia 21.02.1994 r. obejmujπcπ dzia≥kÍ po≥oøonπ w Janikowie przy ul. Odrzutowej oznaczonπ numerem geodezyjnym
234/1 o powierzchni 0,25 ha (zmiana przeznaczenia z ≥πk
i pastwisk na tereny zabudowy mieszkaniowej MN).
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2) Integralnπ czÍúciπ niniejszej uchwa≥y jest rysunek planu
zagospodarowania przestrzennego, w skali 1:1.000 stanowiπcy za≥πcznik graficzny do niniejszej uchwa≥y.
I. PRZEPISY OG”LNE
ß2
1) Uchwala siÍ zmianÍ przeznaczenia dzia≥ki o nr ewid. 234/1
we wsi Janikowo, o ≥πcznej powierzchni ok. 0,25 ha z przeznaczeniem pod zabudowÍ mieszkaniowπ jednorodzinnπ.
2) Przedmiotowy teren wymieniony w ust. 1 stanowi grunty wsi
Janikowo objÍty ustaleniami planu gminy SwarzÍdz.
ß3
1) Przedmiotem ustaleÒ zmiany planu jest wyznaczenie nowej
funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z uk≥adem
komunikacji obs≥ugujπcej przedmiotowy teren.
2) Przedmiotem ustaleÒ planu jest rÛwnieø okreúlenie warunkÛw zabudowy dla obiektÛw stanowiπcych realizacjÍ funkcji
terenu.
3) Przedmiotem ustaleÒ okreúlonych w pkt 1 jest rÛwnieø
okreúlenie zasad obs≥ugi komunikacyjnej i uzbrojenie terenu
dla zapewnienia odpowiednich warunkÛw jego uøytkowania,
przy uwzglÍdnieniu ochrony istniejπcego stanu úrodowiska
przyrodniczego.
ß4
1. Przedmiotem ustaleÒ planu sπ:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na za≥πczniku graficznym symbolem MN,
2) teren ulicy dojazdowej KD,
3) zasady ochrony úrodowiska przyrodniczego.
ß5
NastÍpujπce oznaczenia graficzne na rysunku planu stajπ siÍ
obowiπzujπcymi ustaleniami uchwa≥y:
1) granica zatwierdzenia planu,
2) linie rozgraniczajπce tereny o rÛønych funkcjach lub rÛønych
zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalna linia zabudowy,
4) linia strefy zabudowy gospodarczej,
5) linia strefy zabudowy mieszkaniowej,
6) teren komunikacji publicznej.
ß6
Wszelkie podzia≥y wtÛrne dzia≥ek dokonane po rozpoczÍciu
sporzπdzenia planu, jak i po jego uchwaleniu lub teø zmiany ich
numerÛw, pozostajπ bez wp≥ywu na ustalenia zawarte w uchwale.
ß7
IlekroÊ w dalszych przepisach niniejszej uchwa≥y jest mowa o:
1) planie gminy ñ naleøy przez to rozumieÊ plan, o ktÛrym
mowa w ßl uchwa≥y, o ile z treúci przepisu nie wynika inaczej;
2) uchwale ñ naleøy przez to rozumieÊ niniejszπ uchwa≥Í rady
Miejskiej w SwarzÍdzu, o ile z treúci przepisu nie wynika
inaczej;
3) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej ñ naleøy przez to
rozumieÊ tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywnoúci, na indywidualnych dzia≥kach;
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4) rysunku planu ñ naleøy przez to rozumieÊ rysunek planu
w skali 1:500, przedstawiajπcy sposÛb podzia≥u i zagospodarowania terenu, stanowiπcy za≥πcznik graficzny do niniejszej
uchwa≥y;
5) minimalnych odleg≥oúciach zabudowy ñ naleøy przez to
rozumieÊ nieprzekraczalnπ liniÍ sytuowania budynku okreúlonπ na za≥πczniku graficznym do niniejszej uchwa≥y.
II. PRZEPISY SZCZEG”£OWE
ß8
1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN
ustala siÍ nastÍpujπce zasady zabudowy i zagospodarowania
terenu:
1) obowiπzuje wy≥πcznie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; jeden dom mieszkalny,
2) na obszarze czÍúci dzia≥ki zawartej pomiÍdzy wyznaczonymi liniami:
ñ nieprzekraczalnπ liniπ zabudowy ñ liniπ strefy zabudowy mieszkaniowej ñ i po≥udniowπ granicπ dzia≥ki
istnieje moøliwoúÊ realizacji budynku mieszkalnego
jednorodzinnego wolnostojπcego lub bliüniaczego ñ
bez prawa wtÛrnych podzia≥Ûw,
3) obowiπzuje wysokoúÊ budynku mieszkalnego do 2 kondygnacji (w tym poddasze uøytkowe) z moøliwoúciπ
podpiwniczenia, uzaleønionπ od badaÒ szczegÛ≥owych
gruntu, lecz z piwnicami wyniesionymi nie wiÍcej niø
1,5 m ponad istniejπcy poziom terenu;
4) wysokoúÊ projektowanego budynku mieszkalnego w linii
kalenicy nie powinna przekraczaÊ wysokoúci 11,50 m,
liczπc od projektowanego poziomu terenu;
5) wskaünik intensywnoúci zabudowy do 35% powierzchni
dzia≥ki przeznaczonej pod zabudowÍ, uwzglÍdniajπc
wszystkie obiekty budowlane nie wiÍcej jednak niø 350 m,
6) obowiπzuje koniecznoúÊ zabudowy z dachami dwu lub
wielospadowymi, o kπcie nachylenia 25∞ do 45∞;
7) dopuszcza siÍ realizacje garaøy wbudowanych lub przybudowanych do budynku mieszkalnego;
8) dopuszcza siÍ moøliwoúÊ realizacji garaøy wolnostojπcych w strefach zabudowy danego obszaru i w sposÛb
nie kolidujπcy dla uøytkownikÛw terenÛw sπsiednich;
9) powierzchnia zabudowy garaøy wolnostojπcych lub przybudowanych wynosi maksymalnie 40 m2 dla obiektu
jednostanowiskowego, o wysokoúci pomieszczenia
2,50 m;
10)zakazuje siÍ wykorzystywania garaøy dla innych celÛw,
kolidujπcych z podstawπ funkcjπ terenu;
11)wyklucza siÍ moøliwoúÊ realizacji budynkÛw gospodarczych;
12)ustala siÍ wyposaøenie nieruchomoúci w urzπdzenia
s≥uøπce do gromadzenia odpadÛw komunalnych. Unieszkodliwianie lub usuwanie wszelkiego rodzaju odpadÛw
z terenu nieruchomoúci winno odbywaÊ siÍ na zasadach
okreúlonych w przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych;
13)naleøy zapobiegaÊ i przeciwdzia≥aÊ zmianom powierzchni
ziemi w tym celu naleøy nie dopuszczaÊ do niszczenia
i uszkadzania powierzchni ziemi, gleby i rzeüby terenu poprzez niekorzystne przekszta≥canie ich budowy oraz niew≥aúciwe sk≥adowanie odpadÛw i odprowadzanie úciekÛw;
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14)ustala siÍ nieprzekraczalnπ liniÍ zabudowy w odleg≥oúci:
ñ 6 m od linii rozgraniczajπcej istniejπcej ulicy dojazdowej ñ KD (ul. Odrzutowa),
15)ustala siÍ strefÍ wolnπ od zabudowy od gazociπgu
wysokiego ciúnienia o úrednicy 500 mm EG W/C w odleg≥oúci:
ñ 25 m dla zabudowy gospodarczej 35 m dla zabudowy
mieszkaniowej.
ß9
1. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
1) sieÊ wodociπgowa i kanalizacyjna:
a) zaopatrzenie w wodÍ:
ñ zaopatrzenie w wodÍ z w≥asnego ujÍcia lub poprzez pod≥πczenie do istniejπcego wodociπgu
gminnego;
ñ rozprowadzenie sieci wodociπgowej naleøy zaprojektowaÊ zgodnie z obowiπzujπcymi przepisami;
b) odprowadzenie úciekÛw:
ñ tymczasowo do szczelnych zbiornikÛw bezodp≥ywowych zlokalizowanych na dzia≥ce,
ñ docelowo przewiduje siÍ odprowadzenie úciekÛw
do istniejπcej oczyszczalni po wybudowaniu sieci
kanalizacyjnej zgodnie z gminnym programem
odprowadzenia úciekÛw;
2) Zasilanie w energiÍ elektrycznπ:
a) naleøy zapewniÊ z istniejπcej sieci elektroenergetycznej lub innej na podstawie warunkÛw uzyskanych
z w≥aúciwego terytorialnie rejonu energetycznego,
b) realizowaÊ sieÊ kablowπ niskiego napiÍcia ñ 0,4 kV
u≥oøonπ w chodniku ulicy dojazdowej;
c) z≥πcza z pomiarem rozliczeniowym naleøy sytuowaÊ
w granicach dzia≥ek z dostÍpem od ulicy przyjmujπc
zasadÍ dla dzia≥ek jednorodzinnych, øe jedno z≥πcze
moøe zasilaÊ dwie dzia≥ki,
ñ od z≥πcza do obiektÛw na dzia≥ce naleøy wykonaÊ
wewnÍtrznπ liniÍ zasilajπcπ.
3) Zasilanie w gaz:
a) planuje siÍ zasilanie w gaz poprzez rozbudowÍ istniejπcej sieci gminnej na zasadach wynikajπcych z:
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ñ

programÛw gazyfikacji, obowiπzujπcych dla terenu gminy,
ñ warunkÛw technicznych realizacji uzbrojenia i wykonania przy≥πczy uzyskanych od w≥aúciwego
zak≥adu gazownictwa,
4) Gospodarka cieplna:
a) do celÛw grzewczych dopuszcza siÍ stosowanie paliw gazowych, ciek≥ych i sta≥ych przy wykorzystaniu
kot≥Ûw niskoemisyjnych.
2. Ustalenia w zakresie podstawowych parametrÛw technicznych ulicy dojazdowej KD. Zachowuje siÍ istniejπcπ szerokoúÊ ulicy dojazdowej KD (ul. Odrzutowa).
III. PRZEPISY KO—COWE
ß10
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Jednolity tekst Dz.U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, ze zmianami) ustala siÍ stawkÍ procentowπ
s≥uøπcπ naliczaniu op≥aty, o ktÛrej mowa w art. 36 ust. 3. Stawka
wynosi 30%.
ß11
Traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
gminy SwarzÍdz wymieniony w ß1 niniejszej uchwa≥y w czÍúci
sprzecznej z ustaleniami uchwa≥y.
ß12
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy SwarzÍdz.
ß13
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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Za≥πcznik Nr 1
do Uchwa≥y Nr XLVII/503/2002
Rady Miejskiej w SwarzÍdzu
z dnia 27 marca 2002 r.

1534
UCHWA£A Nr XLVII/504/2002 RADY MIEJSKIEJ W SWARZ DZU
z dnia 27 marca 2002 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz na obszarze dzia≥ki po≥oøonej
w Janikowie przy ul. Ogrodniczej oznaczonej numerem geodezyjnym 126/1 ñ teren objÍty zmianπ 0,40 ha (ñ zmiana
przeznaczenia z zabudowy letniskowej na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591) oraz artyku≥ 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 1999 r. Nr 15
poz. 139 z pÛün.zm.) w zwiπzku z uchwa≥π nr XXXV/393/2001

Rady Miejskiej w SwarzÍdzu z dnia 30 maja 2001 r. o przystπpieniu do sporzπdzenia zmiany miejscowego planu ogÛlnego
zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz obejmujπcej
czÍúÊ dzia≥ki o numerze geodezyjnym 126/1 po≥oøonej w Janikowie przy ul. Ogrodniczej ñ teren objÍty zmianπ 0,40 ha (ñ
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zmiana przeznaczenia z zabudowy letniskowej na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ñ pas na g≥ÍbokoúÊ 50 m
od drogi) Rada Miejska w SwarzÍdzu uchwala co nastÍpuje:
ß1
1) Uchwala siÍ zmianÍ miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz, zatwierdzonego
Uchwa≥π Nr XLIV/234/94 Rady Miejskiej w SwarzÍdzu
z dnia 21.02.1994 r. obejmujπcπ dzia≥kÍ po≥oøonπ w Janikowie przy ul. Ogrodniczej oznaczonπ numerem geodezyjnym
126/1 o powierzchni 0,40 ha (zmiana przeznaczenia z zabudowy letniskowej na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej),
2) Integralnπ czÍúciπ mniejszej uchwa≥y jest rysunek planu
zagospodarowania przestrzennego, w skali 1:1.000, stanowiπcy za≥πcznik graficzny do niniejszej uchwa≥y.
I. PRZEPISY OG”LNE
ß2
1) Uchwala siÍ zmianÍ przeznaczenia czÍúci dzia≥ki o nr ewid.
126/1 we wsi Janikowo, o ≥πcznej powierzchni 0,40 ha
z przeznaczeniem pod zabudowÍ mieszkaniowπ jednorodzinnπ wraz z terenem komunikacji.
2) Przedmiotowy teren wymieniony w ust. 1 stanowi grunty wsi
Janikowo objÍty ustaleniami planu gminy SwarzÍdz.
ß3
1) Przedmiotem ustaleÒ zmiany planu jest wyznaczenie nowej
funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z uk≥adem
komunikacji obs≥ugujπcej przedmiotowy teren.
2) Przedmiotem ustaleÒ planu jest rÛwnieø okreúlenie warunkÛw zabudowy dla obiektÛw stanowiπcych realizacjÍ funkcji
terenu.
3) Przedmiotem ustaleÒ okreúlonych w pkt 1 jest rÛwnieø
okreúlenie zasad obs≥ugi komunikacyjnej i uzbrojenie terenu
dla zapewnienia odpowiednich warunkÛw jego uøytkowania,
przy uwzglÍdnieniu ochrony istniejπcego stanu úrodowiska
przyrodniczego.
ß4
1. Przedmiotem ustaleÒ planu sπ:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na za≥πczniku graficznym symbolem MN,
2) teren ulicy dojazdowej wewnÍtrznej KDW,
3) zasady ochrony úrodowiska przyrodniczego.
ß5
NastÍpujπce oznaczenia graficzne na rysunku planu stajπ siÍ
obowiπzujπcymi ustaleniami uchwa≥y:
1) granica zatwierdzenia planu,
2) linie rozgraniczajπce tereny o rÛønym sposobie zagospodarowania,
3) nieprzekraczalna linia zabudowy,
4) teren komunikacji publicznej.
ß6
Wszelkie podzia≥y wtÛrne dzia≥ek dokonane po rozpoczÍciu
sporzπdzenia planu, jak i po jego uchwaleniu lub teø zmiany ich
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numerÛw, pozostajπ bez wp≥ywu na ustalenia zawarte w uchwale.
ß7
IlekroÊ w dalszych przepisach niniejszej uchwa≥y jest mowa o:
1) planie gminy ñ naleøy przez to rozumieÊ plan, o ktÛrym
mowa w ß1 uchwa≥y, o ile z treúci przepisu nie wynika
inaczej;
2) uchwale ñ naleøy przez to rozumieÊ niniejszπ uchwa≥Í rady
Miejskiej w SwarzÍdzu, o ile z treúci przepisu nie wynika
inaczej;
3) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej ñ naleøy przez to
rozumieÊ tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywnoúci, na indywidualnych dzia≥kach;
4) rysunku planu ñ naleøy przez to rozumieÊ rysunek planu
w skali 1:1.000, przedstawiajπcy sposÛb podzia≥u i zagospodarowania terenu, stanowiπcy za≥πcznik graficzny do niniejszej uchwa≥y;
5) minimalnych odleg≥oúciach zabudowy ñ naleøy przez to
rozumieÊ nieprzekraczalnπ liniÍ sytuowania budynku okreúlonπ na za≥πczniku graficznym do mniejszej uchwa≥y.
II. PRZEPISY SZCZEG”£OWE
ß8
1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN
ustala siÍ nastÍpujπce zasady zabudowy i zagospodarowania
terenu:
1) obowiπzuje wy≥πcznie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) na obszarze dzia≥ki jednorodzinnej wyznaczonej planem
dopuszcza siÍ realizacjÍ tylko jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
3) obowiπzuje wysokoúÊ budynkÛw mieszkalnych do 2
kondygnacji (w tym poddasze uøytkowe) z moøliwoúciπ
podpiwniczenia, uzaleønionπ od badaÒ szczegÛ≥owych
gruntu, lecz z piwnicami wyniesionymi nie wiÍcej niø
1,5 m ponad istniejπcy poziom terenu;
4) wysokoúÊ projektowanego budynku mieszkalnego w linii
kalenicy nie powinna przekraczaÊ wysokoúci 11,50 m,
liczπc od projektowanego poziomu terenu;
5) maksymalna powierzchnia zabudowy dla projektowanych dzia≥ek wynosi ñ nie wiÍcej niø 20-35% ich ogÛlnej
powierzchni, uwzglÍdniajπc wszystkie obiekty budowlane nie wiÍcej jednak niø 100 m2 do 200 m2;
6) obowiπzuje koniecznoúÊ zabudowy z dachami dwu lub
wielospadowymi, o kπcie nachylenia 25∞ do 45∞;
7) dopuszcza siÍ realizacje garaøy wbudowanych lub przybudowanych do budynku mieszkalnego;
8) dopuszcza siÍ moøliwoúÊ realizacji garaøy wolnostojπcych w strefach zabudowy danego obszaru i w sposÛb
nie kolidujπcy dla uøytkownikÛw terenÛw sπsiednich;
9) powierzchnia zabudowy garaøy wolnostojπcych lub przybudowanych wynosi maksymalnie 40 m2 dla obiektu jednostanowiskowego, o wysokoúci pomieszczenia 2,50 m;
10)zakazuje siÍ wykorzystywania garaøy dla innych celÛw,
kolidujπcych z podstawπ funkcjπ terenu;
11)wyklucza siÍ moøliwoúÊ realizacji budynkÛw gospodarczych;
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12)ustala siÍ wyposaøenie nieruchomoúci w urzπdzenia
s≥uøπce do gromadzenia odpadÛw komunalnych. Unieszkodliwianie lub usuwanie wszelkiego rodzaju odpadÛw
z terenu nieruchomoúci winno odbywaÊ siÍ na zasadach
okreúlonych w przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych;
13)naleøy zapobiegaÊ i przeciwdzia≥aÊ zmianom powierzchni
ziemi w tym celu naleøy nie dopuszczaÊ do niszczenia
i uszkadzania powierzchni ziemi, gleby i rzeüby terenu
poprzez niekorzystne przekszta≥canie ich budowy oraz
niew≥aúciwe sk≥adowanie odpadÛw i odprowadzanie
úciekÛw;
14)ustala siÍ nieprzekraczalnπ liniÍ zabudowy w odleg≥oúci:
ñ 10 m od linii rozgraniczajπcej istniejπcej ulicy dojazdowej ñ KD;
ñ od ulicy dojazdowej wewnÍtrznej KDW zgodnie z rysunkiem planu.
ß9
1. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
1) sieÊ wodociπgowa i kanalizacyjna:
a) zaopatrzenie w wodÍ:
ñ zaopatrzenie w wodÍ naleøy zapewniÊ poprzez
przy≥πczenie do istniejπcego wodociπgu w ul.
Ogrodniczej, w taki sposÛb, aby powsta≥a sieÊ
wodociπgowa w uk≥adzie projektowanej ulicy
dojazdowej wewnÍtrznej KDW;
ñ rozprowadzenie sieci wodociπgowej naleøy zaprojektowaÊ zgodnie z obowiπzujπcymi przepisami;
b) odprowadzenie úciekÛw:
ñ tymczasowo do szczelnych zbiornikÛw bezodp≥ywowych zlokalizowanych na dzia≥ce,
ñ docelowo przewiduje siÍ odprowadzenie úciekÛw
do istniejπcej oczyszczalni po wybudowaniu sieci
kanalizacyjnej zgodnie z gminnym programem
odprowadzenia úciekÛw;
2) Zasilanie w energiÍ elektrycznπ:
a) naleøy zapewniÊ z istniejπcej sieci elektroenergetycznej lub innej na podstawie warunkÛw uzyskanych
z w≥aúciwego terytorialnie rejonu energetycznego;
b) realizowaÊ sieÊ kablowπ niskiego napiÍcia ñ 0,4 kV
u≥oøonπ w chodniku ulicy dojazdowej;
c) z≥πcza z pomiarem rozliczeniowym naleøy sytuowaÊ
w granicach dzia≥ek z dostÍpem od ulicy przyjmujπc
zasadÍ dla dzia≥ek jednorodzinnych, øe jedno z≥πcze
moøe zasilaÊ dwie dzia≥ki;
ñ od z≥πcza do obiektÛw na dzia≥ce naleøy wykonaÊ
wewnÍtrznπ liniÍ zasilajπcπ.
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3) Zasilanie w gaz:
a) planuje siÍ zasilanie w gaz poprzez rozbudowÍ istniejπcej sieci gminnej na zasadach wynikajπcych z:
ñ programÛw gazyfikacji, obowiπzujπcych dla terenu
gminy,
ñ warunkÛw technicznych realizacji uzbrojenia i wykonania przy≥πczy uzyskanych od w≥aúciwego
zak≥adu gazownictwa;
4) Gospodarka cieplna:
a) do celÛw grzewczych dopuszcza siÍ stosowanie paliw
gazowych, ciek≥ych i sta≥ych przy wykorzystaniu kot≥Ûw niskoemisyjnych.
2. Ustalenia w zakresie podstawowych parametrÛw technicznych ulicy dojazdowej KD i ulicy dojazdowej wewnÍtrznej
KDW.
1) dla ulicy dojazdowej KD szerokoúÊ pasa drogowego
wynosi 10,0 m,
2) dla ulicy dojazdowej wewnÍtrznej KDW szerokoúÊ pasa
drogowego wynosi 4,0 m.
III. PRZEPISY KO—COWE
ß10
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 ze zmianami) ustala
siÍ stawkÍ procentowπ s≥uøπcπ naliczaniu op≥aty, o ktÛrej mowa
w art. 36 ust. 3. Stawka wynosi 30%.
ß11
Traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
gminy SwarzÍdz wymieniony w ß1 niniejszej uchwa≥y w czÍúci
sprzecznej z ustaleniami uchwa≥y.
ß12
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy SwarzÍdz.
ß13
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

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 52

ó 5980 ó
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Za≥πcznik Nr 1
do Uchwa≥y Nr XLVII/504/2002
Rady Miejskiej w SwarzÍdzu
z dnia 27 marca 2002 r.

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 52

ó 5981 ó
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UCHWA£A Nr SOñ9/8ñD/Ka/02 SK£ADU ORZEKAJ•CEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W POZNANIU
z dnia 4 lutego 2002 r.
w sprawie wyraøenia opinii o moøliwoúci sfinansowania deficytu budøetowego na 2002 rok Gminy Jaraczewo
Sk≥ad Orzekajπcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarzπdzeniem nr 10/2000 z dnia 8 listopada
2000 r. zmienionym zarzπdzeniem nr 5/01 z dnia 14 lutego
2001 r. oraz nr 14/2001 z dnia 12 grudnia 2001 r. w osobach:
Przewodniczπcy: Teresa Marczak
Cz≥onkowie:
Zofia Kowalska
Zofia Freitag
dzia≥ajπc na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 paüdziernika
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity
z 2001 roku, Dz.U. nr 55, poz. 577) oraz art. 115 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz.U. nr 155, poz. 1014 ze zm.) wyraøa opiniÍ pozytywnπ
o moøliwoúci sfinansowania deficytu budøetowego na 2002 rok
Gminy Jaraczewo.
Uzasadnienie
Oceny moøliwoúci sfinansowania deficytu budøetowego na 2002
rok Gminy Jaraczewo dokonano w oparciu o nastÍpujπce materia≥y:
ñ uchwa≥Í nr XXXII/19/01 Rady Gminy Jaraczewo z dnia
28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budøetu gminy
Jaraczewo na 2002 rok,
ñ informacjÍ gminy o wielkoúci sp≥at zobowiπzaÒ w latach
2002ñ2009, prognozÍ dochodÛw, wydatkÛw oraz d≥ugu
(wg stanu na koniec danego roku) w latach 2002-2009.
Analizujπc moøliwoúÊ sfinansowania deficytu budøetowego na
2002 rok, Sk≥ad Orzekajπcy ustali≥ co nastÍpuje:
Uchwalony budøet na 2002 rok obejmuje dochody budøetowe
w wysokoúci 9.956.873 z≥, wydatki budøetowe w wysokoúci
11.254.024 z≥. Deficyt budøetowy na 2002 r. ustalony zosta≥
w kwocie 1.297.151 z≥. Jako ürÛd≥o pokrycia deficytu Rada
Gminy Jaraczewo wskaza≥a przychody z emisji obligacji w kwocie 1.500.000 z≥.
W budøecie na 2002 r. zaplanowane zosta≥y rozchody w kwocie
202.849 z≥ z tytu≥u zaciπgniÍtych kredytÛw, ktÛre bÍdπ dokony-

wane z dochodÛw w≥asnych gminy. Do sfinansowania wydatkÛw nie znajdujπcych pokrycia w planowanych dochodach
budøetowych na 2002 r. zabraknie úrodkÛw w wysokoúci
1.500.000 z≥, tj. kwoty z tytu≥u planowanych w 2002 r.
przychodÛw z emisji obligacji. Przychody z obligacji przeznaczone
bÍdπ na budowÍ sali gimnastycznej przy szkole podstawowej
w Rusku oraz na budowÍ i modernizacjÍ drÛg. Uchwa≥π nr XXV/
153/2001 z dnia 15 marca 2001 Rada Gminy Jaraczewo
postanowi≥a o wyemitowaniu obligacji na ≥πcznπ kwotÍ
2.500.000 z≥, z tego w 2002 r. na kwotÍ 1.500.000 z≥.
Wed≥ug oceny Sk≥adu Orzekajπcego, wskazane w uchwale
budøetowej ürÛd≥o sfinansowania deficytu przychodami z emisji
obligacji jest realne do pozyskania zwaøywszy na fakt, øe ≥πczna
kwota d≥ugu na koniec danego roku budøetowego w latach
sp≥aty zobowiπzaÒ, tj. 2002-2009, na dzieÒ wydania opinii nie
przekroczy progu okreúlonego przepisem art. 114 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz.
1014 ze zm.) a ≥πczna kwota zobowiπzaÒ przypadajπcych do
sp≥aty w latach 2002-2009 nie przekracza 15% planowanych na
te lata dochodÛw.
Wskazujπc na spe≥nienie wymogÛw ustawy o finansach publicznych, Sk≥ad Orzekajπcy postanowi≥ jak w uchwale.

Przewodniczπca
Sk≥adu Orzekajπcego
(ñ) Teresa Marczak

Pouczenie: Od uchwa≥y Sk≥adu Orzekajπcego s≥uøy odwo≥anie
do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w terminie 14 dni od daty dorÍczenia uchwa≥y.

Z-ca WÛjta
(ñ) Stanis≥aw Andrzejczak
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