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1895
UCHWA£A Nr XIV/82/2004 RADY GMINY CZERMIN
z dnia 9 marca 2004 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Grab, Mamoty, Pieruszyce,
Pieruchy, Strzydzew, Skrzypnia, Wieczyn, ¯biki, ¯egocin, bêd¹cego zmian¹ miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Czermin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.), art. 26 i art. 28 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z pón. zm.)
w zwi¹zku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27.03.2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80, poz. 717) oraz art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.
o ochronie gruntów rolnych i lenych (Dz.U. Nr 16 poz. 78;
z pón. zm.) uchwala siê co nastêpuje:

ROZDZIA£ I
Ustalenia ogólne
§1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
wsi Grab, Mamoty, Pieruszyce, Pieruchy, Strzydzew, Skrzypnia, Wieczyn, ¯biki, ¯egocin, bêd¹cy zmian¹ miejscowego
planu ogólnego zagospodarowania gminy Czermin - zwany
dalej planem - obejmuje obszary ustalone na rysunku planu.
2. Granice obszaru objêtego planem pokrywaj¹ siê z granicami ustalonymi uchwa³¹ Nr XXII/178/2002 Rady Gminy
w Czerminie z dnia 8 kwietnia 2002 r.
3. Rysunek planu, o którym mowa w ust. 1, obejmuje 39
plansz i stanowi integraln¹ czêæ uchwa³y.
4. Ka¿da plansza posiada numer, w którym pierwsza cyfra
oznacza jednostkê osadnicz¹ (3. wie Grab, 4. Mamoty,
5. Pieruszyce, 6. Pieruchy, 8. Skrzypnia, 9. Strzydzew, 10.
Wieczyn, 11. ¯biki, 12. ¯egocin), druga arkusz mapy
ewidencyjnej, trzecia kolejn¹ planszê wchodz¹c¹ w sk³ad
rysunku planu.
§2. 1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu
(przedmiotem planu) jest:
1) wydzielenie terenów z przeznaczeniem dla aktywizacji
gospodarczej z mo¿liwoci¹ zabudowy mieszkaniowej,
zagrodowej i jednorodzinnej z towarzysz¹cymi us³ugami
i rzemios³em wraz z infrastruktur¹ techniczn¹,

3) zasad, warunków i standardów kszta³towania zabudowy
oraz urz¹dzenia terenu w tym równie¿ linii zabudowy
i gabarytów obiektów,
4) zasad obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej,
5) stawek procentowych s³u¿¹cych okreleniu jednorazowej
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci.
§3. 1. Przedmiotem ustaleñ planu s¹ tereny:
1) dróg i urz¹dzeñ zwi¹zanych z obs³ug¹ i ochron¹ dróg oznaczone na rysunku planu symbolem 01 KDP, 03
KDP, 05 KDP, 07 KDP, 08 KDP, 09 KDP
i 010KDP.
2) dróg i urz¹dzeñ zwi¹zanych z obs³ug¹ i ochron¹ dróg oznaczone na rysunku planu symbolem 1 KDL, 2 KDL,
4 KDL, 11 KDL, 14 KDL, 23 KDL.
3) dróg i urz¹dzeñ zwi¹zanych z obs³ug¹ i ochron¹ dróg oznaczone na rysunku planu symbolem KDD,
4) zabudowy zagrodowej - oznaczone na rysunku planu
symbolem MR,
5) mieszkalnictwa i us³ug towarzysz¹cych - oznaczone na
rysunku planu symbolem MNU,
6) us³ug handlu i rzemios³a - oznaczone na rysunku planu
symbolem UHR,
7) us³ug wypoczynku, sportu i turystyki - oznaczone na
rysunku planu symbolem UWT,
8) kultury - oznaczone na rysunku planu symbolem UK,
9) us³ug owiaty - oznaczone na rysunku planu symbolem
UO,
10) us³ug innych - oznaczone na rysunku planu symbolem
UI,
11) obiektów budowlanych i budowli telekomunikacji komórkowej - oznaczone na rysunku planu symbolem UKT,
12) ³¹k i pastwisk - oznaczone na rysunku planu symbolem
RZ,

2) wydzielenie terenów z przeznaczeniem pod us³ugi turystyczno - rekreacyjne i sportowe.

13) zieleni lenej - oznaczone na rysunku planu symbolem
RL,

2. Zakres ustaleñ planu obejmuje okrelenie:

14) upraw polowych - oznaczone na rysunku planu symbolem
RP,

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczaj¹cych tereny
o ró¿nych funkcjach,
2) zasad i warunków podzia³u terenu na dzia³ki budowlane,

15) wód otwartych, g³ównych rowów i cieków - oznaczone na
rysunku planu symbolem W.
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2. Przedmiotem ustaleñ planu s¹ elementy infrastruktury
technicznej:
1) wodoci¹gi - oznaczone na rysunku planu symbolem kw,
2) napowietrzne linie elektroenergetyczne niskiego napiêcia
- oznaczone na rysunku planu symbolem enn,
3) napowietrzne linie elektroenergetyczne redniego napiêcia - oznaczone na rysunku planu symbolem esn,
4) napowietrzne linie telefoniczne - oznaczone na rysunku
planu symbolem te,
5) kablowe linie telefoniczne - oznaczone na rysunku planu
symbolem tek.
§4. 1. Nastêpuj¹ce ustalenia graficzne rysunku planu s¹
ustaleniami obowi¹zuj¹cymi:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu b¹d
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) linie rozgraniczaj¹ce tereny o jednakowym przeznaczeniu
i zasadach zagospodarowania z zastrze¿eniem ustaleñ
ust. 2,
4) linie zabudowy obowi¹zuj¹ce,
5) linie zabudowy nieprzekraczalne,
6) zwymiarowane odleg³oci:
a) w liniach rozgraniczaj¹cych,
b) linii zabudowy od linii rozgraniczaj¹cych,
c) linii zabudowy od najbli¿szej krawêdzi jezdni,
d) linii zabudowy od osi drogi.
2. Dopuszcza siê wprowadzenie zmian w podzia³ach liniami
rozgraniczaj¹cymi, o których mowa w ust. 1 pkt 3, je¿eli:
a) zosta³a ustalona minimalna d³ugoæ frontu dzia³ki lub
powierzchnia dzia³ki - jednak takie zmiany nie mog¹
zwiêkszyæ liczby dzia³ek na danym terenie, lub
b) plan ustali³ dwa etapy zabudowy i zagospodarowania.
§5. 1. Tereny o ustalonym przeznaczeniu na rysunku planu oznaczono cyfrowo-literowymi symbolami.
2. Poszczególne elementy symboli, o których mowa
w ust. 1, oznaczaj¹:
1) pierwsza cyfra  jednostkê osadnicz¹ wed³ug ustaleñ §1
ust. 4,
2) druga cyfra  kolejny numer terenu,
3) zbiory liter - funkcjê (przeznaczenie) terenu.
§6. 1. Ilekroæ w dalszych ustaleniach uchwa³y jest mowa
o:
1) powierzchni biologicznie czynnej - nale¿y przez to rozumieæ powierzchniê terenu na gruncie rodzimym, nie zabudowan¹, i nie pokryt¹ nieprzepuszczalnymi nawierzchniami dojazdów i dojæ pieszych, wykorzystan¹ lub mo¿liw¹
do wykorzystania na zagospodarowanie zieleni¹,

2) us³ugach towarzysz¹cych  nale¿y przez to rozumieæ:
handel, ma³¹ gastronomiê, nieuci¹¿liwe rzemios³o us³ugowe itp. realizowane przez prywatnych inwestorów na
w³asny koszt,
3) powierzchni zabudowanej  nale¿y przez to rozumieæ
powierzchniê dzia³ki pod budynkami, tarasami, zewnêtrznymi schodami, pochylniami, zadaszeniami, utwardzonymi placami, jezdniami i chodnikami,
4) linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ odleg³oæ od linii
rozgraniczaj¹cej najbli¿ej po³o¿onej ciany budynku
o przeznaczeniu podstawowym, przy czym mog¹ byæ
usytuowane przed lini¹ zabudowy: balkony, wykusze,
przybudówki i zewnêtrzne schody o wysiêgu (g³êbokoci)
nie przekraczaj¹cym 1,5m,
5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ mo¿liwoæ usytuowania obiektu budowlanego w linii
zabudowy okrelonej na rysunku planu lub w odleg³oci
wiêkszej w rozumieniu definicji zawartej w pkt 3,
6) szerokoci pasa drogowego w liniach rozgraniczaj¹cych nale¿y przez to rozumieæ bezwzglêdny obowi¹zek zachowania ustalonej na rysunku planu odleg³oci pomiêdzy
zewnêtrznymi obrysami realizowanych ogrodzeñ tj. budowy ogrodzeñ wy³¹cznie na w³asnym terenie,
7) istniej¹cych elementach lub istniej¹cym stanie zagospodarowania (np. funkcjach terenu, obiektach budowlanych,
cechach fizjograficznych) - nale¿y przez to rozumieæ stan
ww. w dniu wejcia w ¿ycie planu,
8) ciekach - nale¿y przez to rozumieæ wody zu¿yte do celów
bytowych i gospodarczych, ciek³e odchody zwierzêce,
a tak¿e wody pochodz¹ce z opadów atmosferycznych,
cieki powstaj¹ce w efekcie wykonywania czynnoci
eksploatacyjnych i porz¹dkowych jak zmywanie placów
manewrowych, dróg i podjazdów,
9) proekologicznych rozwi¹zaniach technologicznych - nale¿y przez to rozumieæ technologie odpowiadaj¹ce warunkom ustalonym w przepisach szczególnych, odrêbnych
i Polskich Normach,
10) infrastrukturze technicznej  nale¿y przez to rozumieæ:
a) linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne,
b) przewody kanalizacyjne nie s³u¿¹ce do odwodnienia
drogi, gazowe i wodoci¹gowe,
c) urz¹dzenia wodnych melioracji,
11) przepisach szczególnych i odrêbnych - nale¿y przez to
rozumieæ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi
oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikaj¹ce z
prawomocnych decyzji administracyjnych (art. 104 Kodeksu Postêpowania Administracyjnego),
12) zorganizowanej dzia³alnoci inwestycyjnej  nale¿y przez
to rozumieæ dzia³alnoæ inwestycyjn¹ w³aciciela, inwestora lub wspóln¹ dzia³alnoæ w³acicieli, inwestorów,
przeprowadzon¹ zgodnie z opracowan¹ na ich koszt
i zatwierdzon¹ kompleksow¹ koncepcj¹ zagospodarowania ca³ego terenu, w³¹cznie z elementami infrastruktury
technicznej.
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2. W tekcie uchwa³y stosuje siê nastêpuj¹ce skróty:
1) o. symb. = oznaczone symbolem,
2) min. = minimalnie,
3) maks. = maksymalnie,

§10. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem MNU dopuszczalny poziom ha³asu powodowanego
przez drogi oraz pozosta³e obiekty i grupy róde³ ha³asu
(rozumianego jako równowa¿ny poziom dwiêku A okrelony
w decybelach dB)  definiuj¹ przepisy szczególne.

4) istn. = istniej¹cy.
DZIA£ 2

ROZDZIA£ II
Ustalenia reguluj¹ce ogólne zasady
zagospodarowania i u¿ytkowania terenów

DZIA£ 1
Ochrona rodowiska przyrodniczego
CZÊÆ 1
Zasady ogólne
§7. Ustala siê zasadê utrzymania i ochrony istniej¹cej
zieleni oraz powiêkszenia jej zasobów w ramach zagospodarowywania nowych terenów wed³ug ustaleñ: Rozdzia³ 3 Szczegó³owe zasady zagospodarowania i u¿ytkowania terenów.
§8. 1. Nakazuje siê zastosowanie rozwi¹zañ technicznych
i organizacyjnych ograniczaj¹cych uci¹¿liwoci wywo³ane w
okresie budowy, w okresie prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej i po ewentualnym jej zaniechaniu oraz w sytuacjach
awaryjnych, do wielkoci nie przekraczaj¹cych poziomu okrelonego w planie, przepisami szczególnymi, odrêbnymi
i Polskimi Normami.
2. Do uci¹¿liwoci, o których mowa w ust. 1 zalicza siê:
1) transport odpadów i materia³ów niebezpiecznych,
2) zanieczyszczenie gruntu i wód,
3) zanieczyszczenie powietrza (dymy, gazy, py³y),
4) ha³as (drgania, wibracje),
5) zagro¿enie wybuchowe i po¿arowe.
4. Ewentualna uci¹¿liwoæ dla rodowiska wywo³ana przez
obiekty us³ugowe i inne nie mo¿e wykraczaæ poza teren
lokalizacji obiektu a tym samym wywo³ywaæ koniecznoæ
ustanawiania strefy ochronnej.

Wody otwarte, gruntowe i grunty
§11. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki korzystania ze rodowiska przyrodniczego w zakresie ochrony wód otwartych:
1. Na terenach przeznaczonych do zalesienia, zachowanie
wolnego od drzew i krzewów pasa o szerokoci minimum
5 m wzd³u¿ cieków.
2. Zakaz odprowadzania cieków bytowych do wód otwartych, cieków, rowów i urz¹dzeñ melioracji szczegó³owej.
3. Gromadzenie cieków sanitarnych w indywidualnych,
bezodp³ywowych, szczelnych zbiornikach zbudowanych
na w³asnym terenie i wywo¿enie ich przez wyspecjalizowan¹ firmê do czasu zbudowania kanalizacji umo¿liwiaj¹cej ich odprowadzanie.
§12. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki korzystania ze rodowiska przyrodniczego w zakresie ochrony gruntów i wód
gruntowych:
1. Poprzedzenie zabudowy gruntów o wysokiej klasie bonitacyjnej zdjêciem i zabezpieczeniem wierzchniej warstwy
gleby w celu wykorzystania dla celów rekultywacji obszarów zdegradowanych lub innych, przyjaznych rodowisku
przyrodniczemu, celów.
2. W przypadkach planowanych robót ziemnych jak: wykopy
pod obiekty budowlane i niwelacja terenu przebudowa
urz¹dzeñ melioracji szczegó³owych w sposób gwarantuj¹cy dalsz¹ ich eksploatacjê. Projekt budowlany przebudowy urz¹dzeñ nale¿y uzgodniæ z Gminn¹ Spó³k¹ Wodn¹.
Obowi¹zek ten spoczywa na w³acicielach nieruchomoci.
3. Dopuszczalnoæ odprowadzania oczyszczonych cieków
deszczowych i sanitarnych do gruntu je¿eli zostan¹ spe³nione warunki:
1) sprecyzowane w projekcie technologii oczyszczania i odprowadzania cieków, uwzglêdniaj¹cym:
a) istniej¹ce warunki hydrogeologiczne,
b) warunki techniczne i inne okrelone przepisami szczególnymi i odrêbnymi,

§9. Ustala siê prowadzenie gospodarki odpadami polegaj¹cej na:

c) niedopuszczalnoæ wykorzystania do tego celu istniej¹cej sieci drenarskiej,

1) segregowaniu i gromadzeniu odpadów wytwarzanych w
wyniku bytowania lub prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej,

2) zlecenie na koszt inwestora wykonania projektu technologii oczyszczania i odprowadzania cieków, o którym mowa w
pkt 1 i jego zatwierdzenie ³¹cznie z projektem budowlanym.

2) usuwaniu przez wyspecjalizowanych odbiorców odpadów, na koszt w³acicieli nieruchomoci, na których te
odpady s¹ wytwarzane.
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CZÊÆ 3
Powietrze atmosferyczne
§13. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki w zakresie ochrony
powietrza atmosferycznego:
1) wytwarzanie energii cieplnej dla celów ogrzewczych
i technologicznych w obiektach budowlanych zwi¹zanych
z dzia³alnoci¹ produkcyjn¹ lub us³ugow¹, na bazie pr¹du
elektrycznego, paliw p³ynnych i gazu,
2) wyposa¿enie budynków mieszkalnych w instalacje centralnego ogrzewania lub innego rodzaju urz¹dzenia ogrzewcze, nie bêd¹ce piecami pokojowymi i trzonami kuchennymi.
§14. Ustala siê wytwarzanie energii cieplnej dla celów
bytowych i ogrzewczych w budynkach us³ugowych i produkcyjnych - we wbudowanych lokalnych ród³ach, na bazie
paliw lub noników ekologicznych:
1) oleju opa³owego nisko-siarkowego,
2) energii elektrycznej,
3) gazu bezprzewodowego,
4) docelowo (po zbudowaniu sieci gazowej) gazu sieciowego.

e) droga nr 154 relacji Wieczyn - £eg, oznaczona na
rysunku planu symbolem 08 KDP,
f) droga nr 147 relacji Korzkwy - Hilarów, oznaczona na
rysunku planu symbolem 09 KDP,
3) istniej¹ce drogi gminne oznaczone na rysunku planu
symbolami: 1 KDL, 2 KDL, 4 KDL, 11 KDL, 14
KDL, 23 KDL,
4) istniej¹ce drogi dojazdowe oznaczone na rysunku planu
symbolami: KDD,
5) nowe niezbêdne drogi dojazdowe - o nieustalonej na
rysunku planu lokalizacji - o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych co najmniej 10m.
§17. W zakresie u¿ytkowania energii elektrycznej ustala
siê - jako ogóln¹ zasadê - zasilanie odbiorców z istniej¹cej
sieci elektroenergetycznej redniego i niskiego napiêcia.
§18. W zakresie u¿ytkowania wody do celów bytowych
ustala siê - jako ogóln¹ zasadê  przy³¹czanie nowych obiektów budowlanych do istniej¹cych wodoci¹gów gminnych.
§19. W zakresie us³ug telekomunikacji przewodowej ustala siê - jako ogóln¹ zasadê  przy³¹czanie abonentów do
istniej¹cej sieci telefonicznej.

DZIA£ 2

CZÊÆ 2

Ochrona rodowiska kulturowego

Obiekty budowlane

§15. Ustala siê obowi¹zek uzgadniania z w³aciw¹ s³u¿b¹
ochrony zabytków (urzêdem konserwatorskim) wszelkich
planowanych robót ziemnych zwi¹zanych ze zmian¹ przeznaczenia i zagospodarowania terenu.

§20. Dla obiektów budowlanych i urz¹dzeñ z nimi zwi¹zanych ustala siê:

DZIA£ 3
Zagospodarowanie i u¿ytkowanie terenów
CZÊÆ 1
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
§16. Dla komunikacyjnej obs³ugi przeznaczonych do zainwestowania terenów ustala siê uk³ad komunikacyjny, który
tworz¹:
1) istniej¹ca droga wojewódzka nr 443 relacji Jarocin - Konin,
oznaczona na rysunku planu symbolem 010 KDP,
2) istniej¹ce drogi powiatowe:
a) droga nr 102 relacji Pleszew - Grab, oznaczona na
rysunku planu symbolem 01 KDP,
b) droga nr 155 relacji Broniszewice - Wieczyn, oznaczona
na rysunku planu symbolem 03 KDP,
c) drogi nr 152 i 153 oznaczone na rysunku planu symbolem 05 KDP,
d) droga nr 156 relacji Pieruszyce - ¯egocin, oznaczona na
rysunku planu symbolem 07 KDP,

1) ogóln¹ zasadê kszta³towania form architektonicznych
(w tym urbanistyki) uwzglêdniaj¹cego pozytywne walory
otaczaj¹cej zabudowy i krajobrazu,
2) dla budynków ustala siê wysokoæ maksymaln¹ 2 kondygnacje z zastrze¿eniem ustaleñ pkt 3,
3) dopuszcza siê wysokoæ 3 kondygnacji, je¿eli druga
i trzecia kondygnacja znajduje siê na poddaszu.
§21. Ustala siê obowi¹zek uzgodnienia z w³aciwym organem wojskowym projektów:
1) obiektów budowlanych o wysokoci powy¿ej 50m nad
poziom przyleg³ego i otaczaj¹cego terenu,
2) urz¹dzeñ radiowych, telekomunikacyjnych i innych stanowi¹cych przeszkodê lotnicz¹.
§22. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki w zakresie ochrony
przeciwpo¿arowej:
1) obowi¹zek dokonania uzgodnienia dokumentacji projektowych w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej dla obiektów
budowlanych wymienionych w przepisach szczególnych,
2) zapewnienie realizowanym obiektom budowlanym dostatecznej iloci wody do zewnêtrznego gaszenia po¿arów
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi
i Polskimi Normami.
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ROZDZIA£ III

DZIA£ 1

Ustalenia reguluj¹ce szczegó³owe zasady
zagospodarowania i u¿ytkowania terenów

Ustalenia wspólne dla kilku jednostek osadniczych

1. Przeznaczenie podstawowe:
2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
3. Warunki zagospodarowania i u¿ytkowania:
1) szerokoæ pasa drogowego:
2) szerokoæ jezdni:
3) szerokoæ chodników:

§23. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 010 KDP (plansze nr: 3.1.1, 3.2.4 i 3.2.5)  Tereny dróg
i urz¹dzeñ zwi¹zanych z obs³ug¹ i ochron¹ dróg ustala siê:
istn. droga wojewódzka nr 443 relacji Jarocin - Konin,
infrastruktura techniczna zwi¹zana z obs³ug¹ i ochron¹ drogi
min. 20 m w liniach rozgraniczaj¹cych
a) min. 6,5 m na terenach zabudowy,
b)7 m poza terenem zabudowy
2 m - usytuowanie przy krawê¿nikach jezdni.

§24. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 01 KDP (plansze nr: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 5.2.10, 6.1.11,
6.1.12, 6.1.13, 6.1.15, 6.1.18, 6.1.19 i 10.2.28), 03 KDP
(plansze nr: 10.1.25, 10.2.27, 11.1.32, 11.1.34, 12.1.35, 12.1.36,
1. Przeznaczenie podstawowe:
2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
3. Warunki zagospodarowania i u¿ytkowania:
1) szerokoæ pasa drogowego:
2) szerokoæ jezdni:
3) szerokoæ chodników:

12.2.38 i 12.2.39), 05 KDP (plansze nr: 6.1.19, 9.1.21), 07
KDP (plansze nr: 5.2.10, 6.1.13, 6.1.18 i 12.2.39)  Tereny
dróg i urz¹dzeñ zwi¹zanych z obs³ug¹ i ochron¹ dróg ustala
siê:

istn. drogi powiatowe klasy Z
infrastruktura techniczna zwi¹zana z obs³ug¹ i ochron¹ drogi
min. 20 m w liniach
a) min. 6,5 m na terenach zabudowy,
b) 7m poza terenem zabudowy
2 m - usytuowanie przy krawê¿nikach jezdni.

§25. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 KDL (plansze nr: 4.1.7 i 8.1.20)  Tereny dróg
i urz¹dzeñ zwi¹zanych z obs³ug¹ i ochron¹ dróg ustala siê:
1. Przeznaczenie podstawowe:
2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
3. Warunki zagospodarowania i u¿ytkowania:
1) szerokoæ pasa drogowego:
2) szerokoæ jezdni:
3) szerokoæ chodników:

istniej¹ca droga gminna klasy L
infrastruktura techniczna zwi¹zana z obs³ug¹ i ochron¹ drogi
min. 15 m w liniach rozgraniczaj¹cych,
6m
2 m - usytuowanie przy krawê¿nikach jezdni.

§26. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 3.13 RP (plansza nr: 3.1.1), 3.16a RP (plansze: nr:
3.1.2 i 3.1.3), 10.57a RP (plansza nr: 10.1.25), 11.76a RP
(plansza nr: 11.1.33) i 12.80a RP (plansza nr: 12.1.36) 
Tereny upraw polowych ustala siê zachowanie dotychczasowego przeznaczenia.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowi¹zuje zakaz
realizacji:
a) budynków,
b) budowli nie zwi¹zanych z ich przeznaczeniem.
§27. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 3.15 i 3.11a RZ (plansza nr: 3.1.1) i 6.38a RZ
(plansza nr: 6.1.16)  Tereny ³¹k i pastwisk ustala siê
zachowanie dotychczasowego przeznaczenia.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowi¹zuje zakaz
realizacji:
a) budynków,
b) budowli nie zwi¹zanych z ich przeznaczeniem.

DZIA£ 2
Ustalenia dla terenów wsi Grab
§28. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu (plansza
nr 3.1.1) symbolem 3.10 MNU - Tereny mieszkalnictwa
i us³ug towarzysz¹cych ustala siê:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 94

1. Przeznaczenie podstawowe:
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia biologicznie czynna:
2) intensywnoæ zabudowy dzia³ki:
3) maksymalna wysokoæ zabudowy:
4) podstawowe wielkoci dzia³ki budowlanej:
5) przekrycie budynków:
6) dostêpnoæ z istniej¹cego uk³adu drogowego:
7) gara¿owanie i parkowanie pojazdów:
8) linie zabudowy:
9) infrastruktura techniczna:
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zabudowa nie przeznaczona na pobyt ludzi, inne obiekty budowlane
min. 50 %.
wskanik intensywnoci zabudowy maks. = 0,6
maks. 2 kondygnacje.
istn. dzia³ki
Dachy o k¹cie nachylenia od 35°
z istniej¹cej drogi dojazdowej
gara¿owanie w dobudowanych lub wolnostoj¹cych gara¿ach na
terenie w³asnej dzia³ki
nieprzekraczalne linie zabudowy ustalone na rysunku planu
a) prowadzenie gospodarki ciekowej wed³ug zasad ustalonych w
§11 ust. 2 i 3 oraz §12 ust. 3,
b) pod³¹czenie do istniej¹cej sieci infrastruktury technicznej na
zasadach ustalonych w §17 - 19.

§29. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu (plansza
nr 3.2.4) symbolem 3.17 MNU - Tereny mieszkalnictwa
i us³ug towarzysz¹cych ustala siê:
1. Przeznaczenie podstawowe:
2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia biologicznie czynna:
2) intensywnoæ zabudowy dzia³ki:
3) maksymalna wysokoæ zabudowy:

4) podstawowe wielkoci dzia³ki budowlanej:
5) przekrycie budynków:
6) dostêpnoæ z istniej¹cego uk³adu drogowego:
7) gara¿owanie i parkowanie pojazdów:
8) linie zabudowy:
9) infrastruktura techniczna:

zabudowa jednorodzinna w uk³adzie wolnostoj¹cym, zabudowa
towarzysz¹ca o funkcji gospodarczej, gara¿e,
1) us³ugi handlu i niematerialne - wbudowane i w budynkach
wolnostoj¹cych,
2) us³ugi rzemios³a - wbudowane
min. 50 %.
wskanik intensywnoci zabudowy maks. = 0,6
a) budynki mieszkalne  3 kondygnacje w tym ostatnia kondygnacja
jako poddasze,
b) zabudowa towarzysz¹ca  maks. 2 kondygnacje.
a) min. powierzchnia  1000 m2
b) min. d³ugoæ frontu - 25 m,
c) szerokoæ drogi (lub dróg) dojazdowej w liniach rozgraniczaj¹cych
- min.10 m
dachy o k¹cie nachylenia od 35°
Z drogi wojewódzkiej o. symb. 010 KDP
a) gara¿owanie w dobudowanych lub wolnostoj¹cych gara¿ach na
terenie w³asnej dzia³ki.
b) parkowanie pojazdów w³asnych na terenie dzia³ki.
nieprzekraczalne linie zabudowy ustalone na rysunku planu
a) prowadzenie gospodarki ciekowej wed³ug zasad ustalonych w
§11 ust. 2 i 3 oraz §12 ust. 3,
b) pod³¹czenie do istniej¹cej sieci infrastruktury technicznej na
zasadach ustalonych w §17 - 19.

§30. Na terenach oznaczonych na rysunku planu (plansza
nr 3.1.1) symbolami 3.9, 3.11 i 3.12 MNU, UHR - Tereny
mieszkalnictwa i us³ug towarzysz¹cych, tereny us³ug handlu
i rzemios³a ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe:
2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w uk³adzie wolnostoj¹cym,
zabudowa towarzysz¹ca o funkcji gospodarczej, gara¿e,
1) us³ugi handlu i niematerialne - wbudowane i w budynkach
wolnostoj¹cych,
2) us³ugi rzemios³a - wbudowane

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia biologicznie czynna:
minimalnie 50 %.
2) intensywnoæ zabudowy dzia³ki:
wskanik intensywnoci maks. = 0,5
a) budynki mieszkalne  3 kondygnacje w tym ostatnia
3) maksymalna wysokoæ zabudowy:
kondygnacja jako poddasze,
b) zabudowa towarzysz¹ca  maks. 2 kondygnacje.
a) min. powierzchnia istn. dzia³ki,
4) podstawowe wielkoci dzia³ki budowlanej:
b) dopuszczalnoæ ³¹czenia dzia³ek

Dziennik Urzêdowy
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5) przekrycie budynków:
6) dostêpnoæ komunikacyjna:

7) gara¿owanie i parkowanie pojazdów:
8) linie zabudowy:

9) infrastruktura techniczna:

4. Warunki szczególne:
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dachy o k¹cie nachylenia od 35°
a) terenu o. symb. 3.12 MNU, UHR z istniej¹cej
drogi powiatowej o. symb. 01 KDP ,
b) terenów o symbolach 3.9, i 3.11 MNU, UHR z istniej¹cych dróg
dojazdowych
a) gara¿owanie w dobudowanych lub wolnostoj¹cych gara¿ach na
terenie w³asnej dzia³ki.
b) parkowanie pojazdów w³asnych na terenie dzia³ki.
nieprzekraczalne linie zabudowy ustalone na rysunku planu a w
przypadku nie ustalenia ich w planie (dotyczy terenu o symbolu 3.11
MNU, UHR) zgodne z przepisami szczególnymi.
a) prowadzenie gospodarki ciekowej wed³ug zasad ustalonych w §11
ust. 2 i 3 oraz §12 ust. 3,
b) pod³¹czenie do istniej¹cej sieci infrastruktury technicznej na
zasadach ustalonych w §17 - 19.
obowi¹zek uzgadniania z w³aciw¹ s³u¿b¹ ochrony zabytków
(urzêdem konserwatorskim) wszelkich planowanych robót
remontowo-budowlanych (w tym robót ziemnych) zwi¹zanych ze
zmian¹ przeznaczenia i zagospodarowania terenu o symb. 3.11
MNU,UHR, 3.11a RZ.

§31. Na terenie oznaczonym na rysunku planu (plansze nr
3.1.1 i 3.1.3) symbolem 3.14 MNU, UHR - Tereny mieszkalnictwa i us³ug towarzysz¹cych, tereny us³ug handlu i rzemios³a ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe:
2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w uk³adzie wolnostoj¹cym,
zabudowa towarzysz¹ca o funkcji gospodarczej, gara¿e,
1) us³ugi handlu i niematerialne - wbudowane i w budynkach
wolnostoj¹cych,
2) us³ugi rzemios³a  wbudowane

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia biologicznie czynna:
minimalnie 50 %.
2) intensywnoæ zabudowy dzia³ki:
wskanik intensywnoci maks. = 0,5
a) budynki mieszkalne  3 kondygnacje w tym ostatnia kondygnacja
3) maksymalna wysokoæ zabudowy:
jako poddasze,
b) zabudowa towarzysz¹ca  maks. 2 kondygnacje.
a) minimalna powierzchnia  1500 m2
4) podstawowe wielkoci dzia³ki budowlanej:
b) minimalna d³ugoæ frontu  30 m.
5) przekrycie budynków:
dachy o k¹cie nachylenia od 35°
6) dostêpnoæ komunikacyjna:
z istniej¹cej drogi powiatowej o. symb. 01 KDP
a) gara¿owanie w dobudowanych lub wolnostoj¹cych gara¿ach na
7) gara¿owanie i parkowanie pojazdów:
terenie w³asnej dzia³ki,
b) parkowanie pojazdów w³asnych na terenie dzia³ki.
8) linie zabudowy:
nieprzekraczalne linie zabudowy ustalone na rysunku planu
a) prowadzenie gospodarki ciekowej wed³ug zasad ustalonych w §11
ust. 2 i 3 oraz §12 ust. 3,
9) infrastruktura techniczna:
b) pod³¹czenie do istniej¹cej sieci infrastruktury technicznej na
zasadach ustalonych w §17 - 19.

§32. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu (plansza
nr 3.2.5) symbolem 3.19 UO,MNU,UHR - Tereny us³ug
owiaty, tereny mieszkalnictwa i us³ug towarzysz¹cych, tereny us³ug handlu i rzemios³a, ustala siê
1. Przeznaczenie podstawowe:
2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia biologicznie czynna:

zabudowa o funkcjach us³ug owiaty, ochrony zdrowia
a) zabudowa o funkcjach us³ug handlowych i rzemielniczych
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w uk³adzie
wolnostoj¹cym, zabudowa towarzysz¹ca o funkcji gospodarczej,
gara¿e,
min. 30 %

Dziennik Urzêdowy
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2) maksymalna wysokoæ zabudowy:
3) podstawowe wielkoci dzia³ki budowlanej:
4) przekrycie budynków mieszkalnych:
5) dostêpnoæ komunikacyjna:
6) gara¿owanie i parkowanie pojazdów:
7) linie zabudowy:
8) Infrastruktura techniczna:
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a) budynki o funkcji us³ugowej  maks. 2 kondygnacje,
b) budynki mieszkalne  3 kondygnacje w tym ostatnia kondygnacja
jako poddasze
powierzchnia istn. dzia³ki
dachy o k¹cie nachylenia od 35°
a) z istniej¹cej drogi gminnej o. symb. 23 KDL
b) z drogi wojewódzkiej o symb. 010 KDP
gara¿owanie i parkowanie pojazdów na terenie w³asnej dzia³ki.
nieprzekraczalne linie zabudowy ustalone na rysunku planu
a) prowadzenie gospodarki ciekowej wed³ug zasad ustalonych w
§11 ust. 2 i 3 oraz §12 ust. 3,
b) pod³¹czenie do istniej¹cej sieci infrastruktury technicznej na
zasadach ustalonych w §17 - 19.

§33. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu (plansza
nr 3.2.5) symbolem 3.18 MNU, UO - Tereny mieszkalnictwa i us³ug towarzysz¹cych , tereny us³ug owiaty ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe:
2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia biologicznie czynna:
2) maksymalna wysokoæ zabudowy:
3) podstawowe wielkoci dzia³ki budowlanej:
4) przekrycie budynków mieszkalnych:
5) dostêpnoæ komunikacyjna:
6) gara¿owanie i parkowanie pojazdów:
7) linie zabudowy:
8) infrastruktura techniczna:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w uk³adzie wolnostoj¹cym,
zabudowa towarzysz¹ca o funkcji gospodarczej, gara¿e,
a) zabudowa o funkcjach us³ug handlowych i rzemielniczych
b) zabudowa o funkcjach us³ug owiaty, ochrony zdrowia
min. 30 %
a) budynki mieszkalne  3 kondygnacje w tym ostatnia kondygnacja
jako podda sze,
b) budynki o funkcji us³ugowej  maks. 2 kondygnacje
a) minimalna powierzchnia  1300 m2,
b) minimalna d³ugoæ frontu - 30 m.
c) szerokoæ drogi dojazdowej w liniach rozgraniczaj¹cych - min.10m
dachy o k¹cie nachylenia od 35°
z istniej¹cej drogi gminnej o. symb. 23 KDL
gara¿owanie i parkowanie pojazdów na terenie w³asnej dzia³ki.
nieprzekraczalne linie zabudowy ustalone na rysunku planu
a) prowadzenie gospodarki ciekowej wed³ug zasad ustalonych w
§11 ust. 2 i 3 oraz §12 ust. 3,
b) pod³¹czenie do istniej¹cej sieci infrastruktury technicznej na
zasadach ustalonych w §17 - 19.

§34. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu (plansze
nr 3.1.2 i 3.1.3) symbolem 3.16 UHR - Tereny us³ug handlu
i rzemios³a ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe:
2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia biologicznie czynna:
2) intensywnoæ zabudowy dzia³ki:
3) maksymalna wysokoæ zabudowy:

4) podstawowe wielkoci dzia³ki budowlanej:
5) przekrycie budynków mieszkalnych:
6) dostêpnoæ komunikacyjna:

lokalizacja obiektów budowlanych o funkcjach us³ug handlowych i
rzemielniczych
mieszkania wbudowane i w zabudowie wolnostoj¹cej realizowane
dla u¿ytku w³asnego podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoæ
gospodarcz¹.
min. 30 %
wskanik intensywnoci zabudowy maks. = 0,6
a) budynki mieszkalne  3 kondygnacje w tym ostatnia kondygnacja
jako poddasze,
b) budynki o funkcji us³ugowej  maks. 2 kondygnacje.
a) min. powierzchnia  1500 m2
b) min. d³ugoæ frontu - 30 m
c) szerokoæ drogi (lub dróg) dojazdowej w liniach rozgraniczaj¹cych
-min.10 m
dachy o k¹cie nachylenia od 35°
z istniej¹cej drogi powiatowej o. symb. 01 KDP
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7) gara¿owanie i parkowanie pojazdów:
8) linie zabudowy:
9) infrastruktura techniczna:

 8852 

Poz. 1895

gara¿owanie i parkowanie pojazdów na terenie w³asnej dzia³ki.
nieprzekraczalne linie zabudowy ustalone na rysunku planu
a) prowadzenie gospodarki ciekowej wed³ug zasad ustalonych w
§11 ust. 2 i 3 oraz §12 ust. 3,
b) pod³¹czenie do istniej¹cej sieci infrastruktury technicznej na
zasadach ustalonych w §17 - 19.

§35. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu (plansza
nr 3.2.5) symbolem 3.18a MR - Tereny zabudowy zagrodowej ustala siê:
1. Przeznaczenie:
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia biologicznie czynna:
2) maksymalna wysokoæ zabudowy:
3) przekrycie budynków:
4) podstawowe wielkoci dzia³ki:
5) dostêpnoæ komunikacyjna:
6) gara¿owanie i parkowanie pojazdów:

budownictwo zagrodowe
min. 25 % powierzchni terenu.
a) budynek mieszkalny  2 kondygnacje,
b) zabudowa towarzysz¹ca 1 kondygnacja.
Dachy o k¹cie nachylenia od 35°
teren w granicach ustalonych na rysunku planu
z istniej¹cej drogi gminnej o symbolu 23 KDL
a) gara¿owanie w dobudowanych lub wolnostoj¹cych gara¿ach
na terenie w³asnej dzia³ki.
b) parkowanie wszelkich pojazdów na terenie dzia³ki.

7) linie zabudowy:

Wed³ug ustaleñ na rysunku planu

8) infrastruktura techniczna:

a) prowadzenie gospodarki ciekowej wed³ug zasad ustalonych
w §11 ust. 2 i 3 oraz §12 ust. 3,
b) pod³¹czenie do istniej¹cej sieci infrastruktury technicznej na
zasadach ustalonych w §17 - 19.

§36. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu (plansza
nr 4.1.6) symbolem 4.20 MNU - Tereny mieszkalnictwa
i us³ug towarzysz¹cych ustala siê:

DZIA£ 3
Ustalenia dla terenów wsi Mamoty

1. Przeznaczenie podstawowe:
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia biologicznie czynna:
2) intensywnoæ zabudowy dzia³ki:
3) maksymalna wysokoæ zabudowy:
4) podstawowe wielkoci dzia³ki budowlanej:
5) przekrycie budynków:
6) dostêpnoæ z istniej¹cego uk³adu drogowego:
7) gara¿owanie i parkowanie pojazdów:
8) linie zabudowy:
9) infrastruktura techniczna:

zabudowa przeznaczona na pobyt ludzi, us³ugi, inne obiekty
budowlane
min. 50 %.
wskanik intensywnoci zabudowy maks. = 0,6
Maks. 2 kondygnacje.
istn. dzia³ka
dachy o k¹cie nachylenia od 35°
z istniej¹cej drogi powiatowej o. symb. 09 KDP
gara¿owanie w dobudowanych lub wolnostoj¹cych gara¿ach na
terenie w³asnej dzia³ki
nieprzekraczalne linie zabudowy ustalone na rysunku planu
a) prowadzenie gospodarki ciekowej wed³ug zasad ustalonych w
§11 ust. 2 i 3 oraz §12 ust. 3,
b) pod³¹czenie do istniej¹cej sieci infrastruktury technicznej na
zasadach ustalonych w §17 - 19.

§37. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu (plansza
nr 4.1.7) symbolem 4.22 MNU, UHR - Tereny mieszkalnictwa i us³ug towarzysz¹cych, tereny us³ug handlu i rzemios³a ustala siê:
1. Przeznaczenie podstawowe:

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w uk³adzie wolnostoj¹cym,
zabudowa towarzysz¹ca o funkcji gospodarczej, gara¿e,
1) us³ugi handlu i niematerialne - wbudowane i w budynkach
wolnostoj¹cych,
2) us³ugi rzemios³a - wbudowane

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 94

Poz. 1895

 8853 

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia biologicznie czynna:
minimalnie 50 %.
2) intensywnoæ zabudowy dzia³ki:
wskanik intensywnoci maks. = 0,5
a) budynki mieszkalne  3 kondygnacje w tym ostatnia kondygnacja
3) maksymalna wysokoæ zabudowy:
jako poddasze,
b) zabudowa towarzysz¹ca  maks. 2 kondygnacje.
4) podstawowe wielkoci dzia³ki budowlanej:
powierzchnia istn. dzia³ki
5) przekrycie budynków:
Dachy o k¹cie nachylenia od 35°
6) dostêpnoæ komunikacyjna:
z istniej¹cej drogi gminnej o. symb. 1 KDL
a) gara¿owanie w dobudowanych lub wolnostoj¹cych gara¿ach na
7) gara¿owanie i parkowanie pojazdów:
terenie w³asnej dzia³ki.
b) parkowanie pojazdów w³asnych na terenie dzia³ki.
8) linie zabudowy:
nieprzekraczalne linie zabudowy ustalone na rysunku planu
a) prowadzenie gospodarki ciekowej wed³ug zasad ustalonych w §11
ust. 2 i 3 oraz §12 ust. 3,
9) infrastruktura techniczna:
b) pod³¹czenie do istniej¹cej sieci infrastruktury technicznej na
zasadach ustalonych w §17 - 19.

§38. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu (plansza
nr 4.1.7) symbolem 4.21 UHR - Tereny us³ug handlu
i rzemios³a ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe:
2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia biologicznie czynna:
2) intensywnoæ zabudowy dzia³ki:
3) maksymalna wysokoæ zabudowy:
4) podstawowe wielkoci dzia³ki budowlanej:
5) przekrycie budynków mieszkalnych:
6) dostêpnoæ komunikacyjna:
7) gara¿owanie i parkowanie pojazdów:
8) linie zabudowy:
9) infrastruktura techniczna:

lokalizacja obiektów budowlanych o funkcjach us³ug handlowych i
rzemielniczych
mieszkania wbudowane i w zabudowie wolnostoj¹cej realizowane
dla u¿ytku w³asnego podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoæ
gospodarcz¹.
min. 30 %
wskanik intensywnoci zabudowy maks. = 0,6
a) budynki mieszkalne  3 kondygnacje w tym ostatnia kondygnacja
jako poddasze,
b) budynki o funkcji us³ugowej  maks. 2 kondygnacje.
Teren w granicach ustalonych na rysunku planu
dachy o k¹cie nachylenia od 35°
z istniej¹cej drogi gminnej o. symb. 1 KDL
gara¿owanie i parkowanie pojazdów na terenie w³asnej dzia³ki.
nieprzekraczalne linie zabudowy ustalone na rysunku planu
a) prowadzenie gospodarki ciekowej wed³ug zasad ustalonych w
§11 ust. 2 i 3 oraz §12 ust. 3,
b) pod³¹czenie do istniej¹cej sieci infrastruktury technicznej na
zasadach ustalonych w §17 - 19.

DZIA£ 4

2) zakaz realizacji budynków i budowli nie zwi¹zanych
z jego przeznaczeniem,

Ustalenia dla terenów wsi Pieruszyce
§39. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu (plansza nr 5.1.8) symbolem 5.23 RL - Tereny zieleni lenej
ustala siê przeznaczenie pod zalesienie.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowi¹zuje:
1) pozostawienie wzd³u¿ cieków wolnego od drzew
i krzewów pasa o szerokoci minimum 5m,
1. Przeznaczenie podstawowe:
2. Przeznaczenie dopuszczalne
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia biologicznie czynna:
2) intensywnoæ zabudowy dzia³ki:
3) maksymalna wysokoæ zabudowy:

3) uzgadnianie z w³aciw¹ s³u¿b¹ ochrony zabytków (urzêdem konserwatorskim) wszelkich planowanych robót
ziemnych (w tym nasadzeñ) zwi¹zanych ze zmian¹
przeznaczenia i zagospodarowania terenu.
§40. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu (plansza
nr 5.1.9) symbolem 5.24 UI - Tereny us³ug innych ustala
siê:

zagospodarowanie dla potrzeb ochotniczej stra¿y po¿arnej
us³ugi handlu, gastronomii, inne us³ugi publiczne towarzysz¹ce
min. 25 %.
wskanik intensywnoci zabudowy maks. = 0,5
Maks. 2 kondygnacje.
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4) podstawowe wielkoci dzia³ki budowlanej:
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9) infrastruktura techniczna:
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istn. dzia³ka
dachy o k¹cie nachylenia od 35°
z drogi gminnej o. symb. 2 KDL
gara¿owanie w dobudowanych lub wolnostoj¹cych gara¿ach na
terenie w³asnej dzia³ki
nieprzekraczalne linie zabudowy ustalone na rysunku planu
a) prowadzenie gospodarki ciekowej wed³ug zasad ustalonych w
§11 ust. 2 i 3 oraz §12 ust. 3,
b) pod³¹czenie do istniej¹cej sieci infrastruktury technicznej na
zasadach ustalonych w §17 - 19.
obowi¹zek uzgadniania z w³aciw¹ s³u¿b¹ ochrony zabytków
(urzêdem konserwatorskim) wszelkich planowanych robót ziemnych
zwi¹zanych ze zmian¹ przeznaczenia i zagospodarowania terenu

§41. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu (plansza
nr 5.1.9) symbolem 5.25 UO, MNU, UHR - Tereny owiaty,
mieszkalnictwa i us³ug towarzysz¹cych, us³ug handlu i rzemios³a ustala siê:
1. Przeznaczenie podstawowe:
2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:

us³ugi owiaty
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w uk³adzie wolnostoj¹cym,
zabudowa towarzysz¹ca o funkcji gospodarczej, gara¿e,
2) us³ugi handlu i niematerialne - wbudowane i w budynkach
wolnostoj¹cych,
3) us³ugi rzemios³a  wbudowane

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia biologicznie czynna:
minimalnie 25 %.
2) intensywnoæ zabudowy dzia³ki:
wskanik intensywnoci maks. = 0,5
a) budynki mieszkalne  3 kondygnacje w tym ostatnia kondygnacja
3) maksymalna wysokoæ zabudowy:
jako poddasze,
b) zabudowa towarzysz¹ca  maks. 2 kondygnacje.
4) podstawowe wielkoci dzia³ki budowlanej:
teren w granicach ustalonych na rysunku planu
5) przekrycie budynków:
dachy o k¹cie nachylenia od 35°
6) dostêpnoæ z istniej¹cego uk³adu drogowego:
Z drogi gminnej o. symb. 2 KDL
a) gara¿owanie w dobudowanych lub wolnostoj¹cych gara¿ach na
7) gara¿owanie i parkowanie pojazdów:
terenie w³asnej dzia³ki.
b) parkowanie pojazdów w³asnych na terenie dzia³ki.
8) linie zabudowy:
nieprzekraczalne linie zabudowy ustalone na rysunku planu.
a) prowadzenie gospodarki ciekowej wed³ug zasad ustalonych w §11
ust. 2 i 3 oraz §12 ust. 3,
9) infrastruktura techniczna:
b) pod³¹czenie do istniej¹cej sieci infrastruktury technicznej na
zasadach ustalonych w §17 - 19.
obowi¹zek uzgadniania z w³aciw¹ s³u¿b¹ ochrony zabytków
4. Warunki szczególne:
(urzêdem konserwatorskim) wszelkich planowanych robót ziemnych
zwi¹zanych ze zmian¹ przeznaczenia i zagospodarowania terenu

§42. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 5.26 MNU (plansza nr 5.1.9) i 5.32 MNU (plansza
nr 5.2.10) - Tereny mieszkalnictwa i us³ug towarzysz¹cych
ustala siê:
1. Przeznaczenie podstawowe:
2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:

zabudowa jednorodzinna w uk³adzie wolnostoj¹cym, zabudowa
towarzysz¹ca o funkcji gospodarczej, gara¿e,
1) us³ugi handlu i niematerialne - wbudowane i w budynkach
wolnostoj¹cych,
2) us³ugi rzemios³a - wbudowane

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia biologicznie czynna:
min. 25 %.
2) intensywnoæ zabudowy dzia³ki:
wskanik intensywnoci zabudowy maks. = 0,6
3) maksymalna wysokoæ zabudowy:
maks. 2 kondygnacje.
a) istn. dzia³ka o. symb. 5.32 MNU,
4) podstawowe wielkoci dzia³ki budowlanej:
b) teren o. symb. 5.26 MNU w granicach ustalonych na rysunku
planu
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dachy o k¹cie nachylenia od 35°
a) teren o. symb. 5.26 MNU z drogi gminnej o. symb. 2 KDL
b) teren o. symb. 5.32 MNU,z drogi powiatowej o. symb. 07 KDP
gara¿owanie w dobudowanych lub wolnostoj¹cych gara¿ach na
terenie w³asnej dzia³ki
nieprzekraczalne linie zabudowy ustalone na rysunku planu
a) prowadzenie gospodarki ciekowej wed³ug zasad ustalonych w
§11 ust. 2 i 3 oraz §12 ust. 3,
b) pod³¹czenie do istniej¹cej sieci infrastruktury technicznej na
zasadach ustalonych w §17 - 19.

§43. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu (plansza
nr 5.1.9) symbolem 5.27 MNU - Tereny mieszkalnictwa
i us³ug towarzysz¹cych ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe:
2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia biologicznie czynna:
2) intensywnoæ zabudowy dzia³ki:
3) maksymalna wysokoæ zabudowy:

4) podstawowe wielkoci dzia³ki budowlanej:
5) przekrycie budynków:
6) dostêpnoæ z istniej¹cego uk³adu drogowego:
7) gara¿owanie i parkowanie pojazdów:
8) linie zabudowy:
9) infrastruktura techniczna:

zabudowa jednorodzinna w uk³adzie wolnostoj¹cym, zabudowa
towarzysz¹ca o funkcji gospodarczej, gara¿e,
1) us³ugi handlu i niematerialne - wbudowane i w budynkach
wolnostoj¹cych,
2) us³ugi rzemios³a - wbudowane
min. 50 %.
wskanik intensywnoci zabudowy maks. = 0,6
a) budynki mieszkalne  3 kondygnacje w tym ostatnia kondygnacja
jako poddasze,
b) zabudowa towarzysz¹ca  maks. 2 kondygnacje.
a) min. powierzchnia  1000 m2
b) min. d³ugoæ frontu - 25 m,
c) szerokoæ drogi (lub dróg) dojazdowej w liniach rozgraniczaj¹cych min.10m
dachy o k¹cie nachylenia od 35°
z drogi gminnej o. symb. 2 KDL
a) gara¿owanie w dobudowanych lub wolnostoj¹cych gara¿ach na
terenie w³asnej dzia³ki.
b) parkowanie pojazdów w³asnych na terenie dzia³ki.
nieprzekraczalne linie zabudowy ustalone na rysunku planu
a) prowadzenie gospodarki ciekowej wed³ug zasad ustalonych w §11
ust. 2 i 3 oraz §12 ust. 3,
b) pod³¹czenie do istniej¹cej sieci infrastruktury technicznej na
zasadach ustalonych w §17 - 19.

§44. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu (plansza
nr 5.1.9) symbolem 5.28 UHR - Tereny us³ug handlu
i rzemios³a ustala siê:
1. Przeznaczenie podstawowe:
2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia biologicznie czynna:
2) intensywnoæ zabudowy dzia³ki:
3) maksymalna wysokoæ zabudowy:

4) podstawowe wielkoci dzia³ki budowlanej:
5) przekrycie budynków mieszkalnych:
6) dostêpnoæ z istniej¹cego uk³adu drogowego:
7) gara¿owanie i parkowanie pojazdów:

lokalizacja obiektów budowlanych o funkcjach us³ug handlowych
i rzemielniczych
mieszkania wbudowane i w zabudowie wolnostoj¹cej
realizowane dla u¿ytku w³asnego podmiotów prowadz¹cych
dzia³alnoæ gospodarcz¹.
min. 25 %
wskanik intensywnoci zabudowy maks. = 0,6
a) budynki mieszkalne  3 kondygnacje w tym ostatnia
kondygnacja jako poddasze,
b) budynki o funkcji us³ugowej  maks. 2 kondygnacje.
a) min. powierzchnia - 1500 m2
b) min. d³ugoæ frontu - 30 m
c) szerokoæ drogi (lub dróg) dojazdowej w liniach
rozgraniczaj¹cych -min.10m
dachy o k¹cie nachylenia od 35°
drogi gminnej o. symb. 2 KDL
gara¿owanie i parkowanie pojazdów na terenie w³asnej dzia³ki.
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nieprzekraczalne linie zabudowy ustalone na rysunku planu

8) linie zabudowy:

9) infrastruktura techniczna:

prowadzenie gospodarki ciekowej wed³ug zasad ustalonych w § 11ust.
2 i 3 oraz §12 ust. 3,
b) pod³¹czenie do istniej¹cej sieci infrastruktury technicznej na
zasadach ustalonych w §17 - 19.

§45. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 5.29 i 5.30 UHR (plansza nr 5.1.9) i 5.31 UHR(plansza
nr 5.2.10) - Tereny us³ug handlu i rzemios³a ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe:
2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia biologicznie czynna:
2) intensywnoæ zabudowy dzia³ki:
3) maksymalna wysokoæ zabudowy:
4) podstawowe wielkoci dzia³ki budowlanej:
5) przekrycie budynków mieszkalnych:
6) dostêpnoæ z istniej¹cego uk³adu drogowego:
7) gara¿owanie i parkowanie pojazdów:
8) linie zabudowy:
9) infrastruktura techniczna:

lokalizacja obiektów budowlanych o funkcjach us³ug handlowych i
rzemielniczych
mieszkania wbudowane i w zabudowie wolnostoj¹cej realizowane dla
u¿ytku w³asnego podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹.
min. 25 %
wskanik intensywnoci zabudowy maks. = 0,6
a) budynki mieszkalne  3 kondygnacje w tym ostatnia kondygnacja
jako poddasze,
b) budynki o funkcji us³ugowej  maks. 2 kondygnacje.
a) istn. dzia³ki o. symb. 5.29 i 5.30 UHR,
b) dopuszczalny podzia³ istn. dzia³ki o. symb. 31 UHR
c) szerokoæ drogi dojazdowej w liniach rozgraniczaj¹cych -min.10m
dachy o k¹cie nachylenia od 35°
a) tereny o. symb. 5.29 UHR i 5.30 UHR z drogi gminnej o. symb.
2 KDL ,
b) teren o. symb. 5.31 UHR z drogi powiatowej o. symb. 01 KDP
gara¿owanie i parkowanie pojazdów na terenie w³asnej dzia³ki.
nieprzekraczalne linie zabudowy ustalone na rysunku planu
a) prowadzenie gospodarki ciekowej wed³ug zasad ustalonych w §11
ust. 2 i 3 oraz §12 ust. 3,
b) pod³¹czenie do istniej¹cej sieci infrastruktury technicznej na
zasadach ustalonych w §17 - 19.

DZIA£ 5
Ustalenia dla terenów wsi Pieruchy
§46. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu (plansze
nr 6.1.11) symbolem 6.33 UHR - Tereny us³ug handlu
i rzemios³a ustala siê:
1. Przeznaczenie podstawowe:
2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia biologicznie czynna:
2) intensywnoæ zabudowy dzia³ki:
3) maksymalna wysokoæ zabudowy:

4) podstawowe wielkoci dzia³ki budowlanej:
5) przekrycie budynków mieszkalnych:
6) dostêpnoæ komunikacyjna:
7) gara¿owanie i parkowanie pojazdów:
8) linie zabudowy:

lokalizacja obiektów budowlanych o funkcjach us³ug handlowych i
rzemielniczych
mieszkania wbudowane i w zabudowie wolnostoj¹cej realizowane dla
u¿ytku w³asnego podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹.
min. 25 %
wskanik intensywnoci zabudowy maks. = 0,6
a) budynki mieszkalne  3 kondygnacje w tym ostatnia kondygnacja
jako poddasze,
b) budynki o funkcji us³ugowej  maks. 2 kondygnacje.
a) min. powierzchnia  2400 m2
b) min. d³ugoæ frontu  30 m
c) szerokoæ drogi (lub dróg) dojazdowej w liniach rozgraniczaj¹cych
min.10m
dachy o k¹cie nachylenia od 35°
z istniej¹cej drogi powiatowej o. symb. 01 KDP
gara¿owanie i parkowanie pojazdów na terenie w³asnej dzia³ki.
nieprzekraczalne linie zabudowy ustalone na rysunku planu
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a) prowadzenie gospodarki ciekowej wed³ug zasad ustalonych w §11
ust. 2 i 3 oraz §12 ust. 3,
b) pod³¹czenie do istniej¹cej sieci infrastruktury technicznej na
zasadach ustalonych w §17 - 19.
obowi¹zek uzgadniania z w³aciw¹ s³u¿b¹ ochrony zabytków (urzêdem
konserwatorskim) wszelkich planowanych robót ziemnych zwi¹zanych
ze zmian¹ przeznaczenia i zagospodarowania terenu

§47. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu (plansze
nr 6.1.12 i 6.1.19) symbolem 6.34 UHR - Tereny us³ug
handlu i rzemios³a ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe:
2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:

lokalizacja obiektów budowlanych o funkcjach us³ug handlowych i
rzemielniczych
mieszkania wbudowane i w zabudowie wolnostoj¹cej realizowane dla
u¿ytku w³asnego podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹.

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia biologicznie czynna:
min. 25 %
2) intensywnoæ zabudowy dzia³ki:
wskanik intensywnoci zabudowy maks. = 0,6
a) budynki mieszkalne  3 kondygnacje w tym ostatnia kondygnacja jako
3) maksymalna wysokoæ zabudowy:
poddasze,
b) budynki o funkcji us³ugowej  maks. 2 kondygnacje.
a) min. powierzchnia  1500 m2
b) min. d³ugoæ frontu - 30 m
4) podstawowe wielkoci dzia³ki budowlanej:
c) szerokoæ drogi (lub dróg) dojazdowej w liniach rozgraniczaj¹cych
min.10 m
5) przekrycie budynków mieszkalnych:
dachy o k¹cie nachylenia od 35°
6) dostêpnoæ komunikacyjna:
z istniej¹cej drogi powiatowej o. symb. 01 KDP
7) gara¿owanie i parkowanie pojazdów:
gara¿owanie i parkowanie pojazdów na terenie w³asnej dzia³ki.
8) linie zabudowy:
nieprzekraczalne linie zabudowy ustalone na rysunku planu
a) prowadzenie gospodarki ciekowej wed³ug zasad ustalonych w §11
ust. 2 i 3 oraz §12 ust. 3,
9) infrastruktura techniczna:
b) pod³¹czenie do istniej¹cej sieci infrastruktury technicznej na zasadach
ustalonych w §17 - 19.
obowi¹zek uzgadniania z w³aciw¹ s³u¿b¹ ochrony zabytków (urzêdem
4. Warunki szczególne:
konserwatorskim) wszelkich planowanych robót ziemnych zwi¹zanych
ze zmian¹ przeznaczenia i zagospodarowania terenu

§48. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 6.42 UHR (plansze nr 6.1.18) i 6.46 UHR (plansze nr
6.1.19) - Tereny us³ug handlu i rzemios³a ustala siê:
lokalizacja obiektów budowlanych o funkcjach us³ug handlowych i
rzemielniczych
mieszkania wbudowane i w zabudowie wolnostoj¹cej realizowane dla
2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
u¿ytku w³asnego podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹.
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia biologicznie czynna:
min. 25%
2) intensywnoæ zabudowy dzia³ki:
wskanik intensywnoci zabudowy maks. = 0,6
a) budynki mieszkalne  3 kondygnacje w tym ostatnia kondygnacja jako
3) maksymalna wysokoæ zabudowy:
poddasze,
b) budynki o funkcji us³ugowej  maks. 2 kondygnacje.
4) podstawowe wielkoci dzia³ki budowlanej:
powierzchnia istn. dzia³ki
5) przekrycie budynków mieszkalnych:
dachy o k¹cie nachylenia od 35°
a) teren o. symb. 6.42 UHR z istniej¹cej drogi powiatowej o. symb. 01
KDP ,
6) dostêpnoæ komunikacyjna:
b) teren o. symb. 6.46 UHR z istniej¹cej drogi powiatowej o. symb. 05
KDP,
7) gara¿owanie i parkowanie pojazdów:
gara¿owanie i parkowanie pojazdów na terenie w³asnej dzia³ki.
8) linie zabudowy:
nieprzekraczalne linie zabudowy ustalone na rysunku planu
a) prowadzenie gospodarki ciekowej wed³ug zasad ustalonych w §11 ust.
2 i 3 oraz §12 ust. 3,
9) infrastruktura techniczna:
b) pod³¹czenie do istniej¹cej sieci infrastruktury technicznej na zasadach
ustalonych w §17 - 19.
1. Przeznaczenie podstawowe:
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§49. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu (plansze
nr 6.1.13 i 6.1.18) symbolem 6.35 MNU, UHR - Tereny
mieszkalnictwa i us³ug towarzysz¹cych, tereny us³ug handlu
i rzemios³a ustala siê:
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w uk³adzie wolnostoj¹cym,
zabudowa towarzysz¹ca o funkcji gospodarczej, gara¿e,
1) us³ugi handlu i niematerialne - wbudowane i w budynkach
2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
wolnostoj¹cych,
2) us³ugi rzemios³a - wbudowane
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia biologicznie czynna:
minimalnie 25 %.
2) intensywnoæ zabudowy dzia³ki:
wskanik intensywnoci maks. = 0,6
a) budynki mieszkalne  3 kondygnacje w tym ostatnia kondygnacja jako
3) maksymalna wysokoæ zabudowy:
poddasze,
b) zabudowa towarzysz¹ca  maks. 2 kondygnacje.
4) podstawowe wielkoci dzia³ki budowlanej:
powierzchnia istn. dzia³ki
5) przekrycie budynków mieszkalnych:
dachy o k¹cie nachylenia od 35°
6) dostêpnoæ komunikacyjna:
z istniej¹cej drogi powiatowej o. symb. 07 KDP
a) gara¿owanie w dobudowanych lub wolnostoj¹cych gara¿ach na terenie
7) gara¿owanie i parkowanie pojazdów:
w³asnej dzia³ki.
b) parkowanie pojazdów w³asnych na terenie dzia³ki.
8) linie zabudowy:
nieprzekraczalne linie zabudowy ustalone na rysunku planu.
a) prowadzenie gospodarki ciekowej wed³ug zasad ustalonych w §11 ust.
2 i 3 oraz §12 ust. 3,
9) infrastruktura techniczna:
b) pod³¹czenie do istniej¹cej sieci infrastruktury technicznej na zasadach
ustalonych w §17 - 19.
1. Przeznaczenie podstawowe:

§50. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu (plansza
nr 6.1.18) symbolem 6.43 MNU, UHR - Tereny mieszkalnictwa i us³ug towarzysz¹cych, tereny us³ug handlu i rzemios³a ustala siê:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w uk³adzie wolnostoj¹cym, zabudowa
towarzysz¹ca o funkcji gospodarczej, gara¿e,
1) us³ugi handlu i niematerialne - wbudowane i w budynkach wolnostoj¹cych,
2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
2) us³ugi rzemios³a - wbudowane
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia biologicznie czynna:
minimalnie 25 %.
2) intensywnoæ zabudowy dzia³ki:
wskanik intensywnoci maks. = 0,6
a) budynki mieszkalne  3 kondygnacje w tym ostatnia kondygnacja jako
3) maksymalna wysokoæ zabudowy:
poddasze,
b) zabudowa towarzysz¹ca  maks. 2 kondygnacje.
a) min. powierzchnia  1500 m2
4) podstawowe wielkoci dzia³ki
b) min. d³ugoæ frontu - 30 m
budowlanej:
c) szerokoæ drogi (lub dróg) dojazdowej w liniach rozgraniczaj¹cych -min.10
m
5) przekrycie budynków mieszkalnych:
dachy o k¹cie nachylenia od 35°
6) dostêpnoæ komunikacyjna:
z istniej¹cej drogi powiatowej o. symb. 01 KDP
a) gara¿owanie w dobudowanych lub wolnostoj¹cych gara¿ach na terenie
7) gara¿owanie i parkowanie pojazdów:
w³asnej dzia³ki.
b) parkowanie pojazdów w³asnych na terenie dzia³ki.
8) linie zabudowy:
nieprzekraczalne linie zabudowy ustalone na rysunku planu.
a) prowadzenie gospodarki ciekowej wed³ug zasad ustalonych w §11 ust. 2 i
3 oraz §12 ust. 3,
9) infrastruktura techniczna:
b) pod³¹czenie do istniej¹cej sieci infrastruktury technicznej na zasadach
ustalonych w §17 - 19.
1. Przeznaczenie podstawowe:
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§51. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 6.37 MNU (plansza nr 6.1.15) i 6.45 MNU (plansza
nr 6.1.18)- Tereny mieszkalnictwa i us³ug towarzysz¹cych
ustala siê:
zabudowa jednorodzinna w uk³adzie wolnostoj¹cym, zabudowa
towarzysz¹ca o funkcji gospodarczej, gara¿e,
1) us³ugi handlu i niematerialne - wbudowane i w budynkach
2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
wolnostoj¹cych,
2) us³ugi rzemios³a  wbudowane
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia biologicznie czynna:
min. 50 %.
2) intensywnoæ zabudowy dzia³ki:
wskanik intensywnoci zabudowy maks. = 0,6
a) budynki mieszkalne  3 kondygnacje w tym ostatnia kondygnacja jako
3) maksymalna wysokoæ zabudowy:
poddasze,
b) zabudowa towarzysz¹ca  maks. 2 kondygnacje.
a) min. powierzchnia  1000 m2
b) min. d³ugoæ frontu - 25 m
4) podstawowe wielkoci dzia³ki budowlanej:
c) szerokoæ drogi (lub dróg) dojazdowej w liniach rozgraniczaj¹cych min.10 m
5) przekrycie budynków mieszkalnych:
dachy o k¹cie nachylenia od 35°
6) dostêpnoæ z istniej¹cego uk³adu
a) teren o symb. 6.37 MNU z drogi gminnej o. symb. 01 KDP
drogowego:
b) teren o symb. 6.45 MNU z drogi lokalnej
a) gara¿owanie w dobudowanych lub wolnostoj¹cych gara¿ach na terenie
7) gara¿owanie i parkowanie pojazdów:
w³asnej dzia³ki.
b) parkowanie pojazdów w³asnych na terenie dzia³ki.
nieprzekraczalne linie zabudowy ustalone na rysunku planu a w przypadku
8) linie zabudowy:
nie ustalenia ich w planie (dotyczy terenu o. symb. 6.45 MNU) zgodne z
przepisami szczególnymi.
a) prowadzenie gospodarki ciekowej wed³ug zasad ustalonych w §11 ust.
2 i 3 oraz §12 ust. 3,
9) infrastruktura techniczna:
b) pod³¹czenie do istniej¹cej sieci infrastruktury technicznej na zasadach
ustalonych w §17 - 19.
1. Przeznaczenie podstawowe:

§52. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu (plansze
nr 6.1.18) symbolem 6.44 MNU - Tereny mieszkalnictwa
i us³ug towarzysz¹cych ustala siê:

zabudowa jednorodzinna w uk³adzie wolnostoj¹cym, zabudowa
towarzysz¹ca o funkcji gospodarczej, gara¿e,
1) us³ugi handlu i niematerialne - wbudowane i w budynkach
2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
wolnostoj¹cych,
2) us³ugi rzemios³a - wbudowane
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia biologicznie czynna:
min. 25 %.
2) intensywnoæ zabudowy dzia³ki:
wskanik intensywnoci zabudowy maks. = 0,6
a) budynki mieszkalne  3 kondygnacje w tym ostatnia kondygnacja jako
3) maksymalna wysokoæ zabudowy:
poddasze,
b) zabudowa towarzysz¹ca  maks. 2 kondygnacje.
4) podstawowe wielkoci dzia³ki budowlanej: powierzchnia istn. dzia³ki
5) przekrycie budynków mieszkalnych:
Dachy o k¹cie nachylenia od 35°
6) dostêpnoæ z istniej¹cego uk³adu
z drogi powiatowej o. symb. 01 KDP
drogowego:
a) gara¿owanie w dobudowanych lub wolnostoj¹cych gara¿ach na terenie
7) gara¿owanie i parkowanie pojazdów:
w³asnej dzia³ki.
b/ parkowanie pojazdów w³asnych na terenie dzia³ki.
nieprzekraczalne linie zabudowy ustalone na rysunku planu a w przypadku
8) linie zabudowy:
nie ustalenia ich w planie (dotyczy terenu o. symb. 6.45 MNU) zgodne z
przepisami szczególnymi.
a) prowadzenie gospodarki ciekowej wed³ug zasad ustalonych w §11 ust. 2
i 3 oraz §12 ust. 3,
9) infrastruktura techniczna:
b) pod³¹czenie do istniej¹cej sieci infrastruktury technicznej na zasadach
ustalonych w §17 - 19.
1. Przeznaczenie podstawowe:
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§53. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu (plansza nr 6.1.16) symbolem 6.38 RL - Tereny zieleni lenej
ustala siê przeznaczenie pod zalesienie.

2. Na terenach o. symb. 6.39 RL i 6.40 RL obowi¹zuje
pozostawienie wzd³u¿ istn. rowu wolnego od drzew
i krzewów pasa o szerokoci minimum 5m.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowi¹zuje pozostawienie wzd³u¿ istn. rowu wolnego od drzew i krzewów
pasa o szerokoci minimum 5m.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowi¹zuje zakaz
realizacji budynków i budowli nie zwi¹zanych z jego
przeznaczeniem.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowi¹zuje zakaz
realizacji budynków i budowli nie zwi¹zanych z jego
przeznaczeniem.
§53a. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu (plansza
nr 6.1.16) symbolem 6.38a RZ  Tereny ³¹k i pastwisk
utrzymuje siê dotychczasowe przeznaczenie i u¿ytkowanie,
bez prawa zabudowy.
§54. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 6.36 RL (plansze nr 6.1.14 i 6.1.16), 6.39 i 6.40 RL
(plansza nr 6.1.17) i 6.41 RL (plansza nr 6.1.18) - Tereny
zieleni lenej ustala siê przeznaczenie pod zalesienie.

DZIA£ 7
Ustalenia dla terenów wsi Skrzypnia
§55. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu (plansza
nr 8.1.20) symbolem 8.47 MNU, UHR - Tereny mieszkalnictwa i us³ug towarzysz¹cych, tereny us³ug handlu i rzemios³a ustala siê:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w uk³adzie wolnostoj¹cym,
zabudowa towarzysz¹ca o funkcji gospodarczej, gara¿e,
1) us³ugi handlu i niematerialne - wbudowane i w budynkach wolnostoj¹cych,
2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
2) us³ugi rzemios³a - wbudowane
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia biologicznie czynna:
minimalnie 25 %.
2) intensywnoæ zabudowy dzia³ki:
wskanik intensywnoci maks. = 0,5
a) budynki mieszkalne  3 kondygnacje w tym ostatnia kondygnacja jako
3) maksymalna wysokoæ zabudowy:
poddasze,
b) zabudowa towarzysz¹ca  maks. 2 kondygnacje.
4) podstawowe wielkoci dzia³ki
teren w granicach ustalonych na rysunku planu
budowlanej:
5) przekrycie budynków mieszkalnych:
dachy o k¹cie nachylenia od 35°
6) dostêpnoæ komunikacyjna:
z istniej¹cej drogi gminnej o. symb. 1 KDL
a) gara¿owanie w dobudowanych lub wolnostoj¹cych gara¿ach na terenie
7) gara¿owanie i parkowanie pojazdów:
w³asnej dzia³ki.
b) parkowanie pojazdów w³asnych na terenie dzia³ki.
8) linie zabudowy:
nieprzekraczalne linie zabudowy ustalone na rysunku planu.
a) prowadzenie gospodarki ciekowej wed³ug zasad ustalonych w §11 ust. 2 i
3 oraz §12 ust. 3,
9) infrastruktura techniczna:
b) pod³¹czenie do istniej¹cej sieci infrastruktury technicznej na zasadach
ustalonych w §17 - 19.
1. Przeznaczenie podstawowe:

DZIA£ 6
Ustalenia dla terenów wsi Strzydzew

§56. Na terenach oznaczonych na rysunku planu (plansza
nr 9.1.21) symbolami 9.48 i 9.51 MNU, UHR - Tereny
mieszkalnictwa i us³ug towarzysz¹cych, tereny us³ug handlu
i rzemios³a ustala siê:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w uk³adzie wolnostoj¹cym,
zabudowa towarzysz¹ca o funkcji gospodarczej, gara¿e,
1) us³ugi handlu i niematerialne - wbudowane i w budynkach
2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
wolnostoj¹cych,
2) us³ugi rzemios³a - wbudowane
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia biologicznie czynna:
minimalnie 25 %.
2) intensywnoæ zabudowy dzia³ki:
wskanik intensywnoci maks. = 0,6
a) budynki mieszkalne  3 kondygnacje w tym ostatnia kondygnacja jako
3) maksymalna wysokoæ zabudowy:
poddasze,
b) zabudowa towarzysz¹ca  maks. 2 kondygnacje.
a) powierzchnia istn. dzia³ki o.symb. 9.48 MNU, UHR,
4) podstawowe wielkoci dzia³ki
b) teren o. symb. 9.51 MNU, UHR w granicach ustalonych na rysunku
budowlanej:
planu
1. Przeznaczenie podstawowe:
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5) przekrycie budynków mieszkalnych:
6) dostêpnoæ komunikacyjna:
7) gara¿owanie i parkowanie pojazdów:

8) linie zabudowy:

9) infrastruktura techniczna:
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dachy o k¹cie nachylenia od 35°
z istniej¹cej drogi powiatowej o. symb. 05 KDP
a) gara¿owanie w dobudowanych lub wolnostoj¹cych gara¿ach na terenie
w³asnej dzia³ki.
b) parkowanie pojazdów w³asnych na terenie dzia³ki.
nieprzekraczalne w odleg³oci od najbli¿szej krawêdzi jezdni:
a) 10 m - dla obiektów budowlanych nie przeznaczonych na pobyt ludzi,
b) 15 m  dla jednokondygnacyjnych budynków mieszkalnych i
u¿ytecznoci publicznej,
c) 20 m - dla wielokondygnacyjnych budynków mieszkalnych i u¿ytecznoci
publicznej
a) prowadzenie gospodarki ciekowej wed³ug zasad ustalonych w §11 ust. 2
i 3 oraz §12 ust. 3,
b) pod³¹czenie do istniej¹cej sieci infrastruktury technicznej na zasadach
ustalonych w §17 - 19.

§57. Na terenach oznaczonych na rysunku planu (plansza
nr 9.1.22) symbolami 9.52 i 9.53 MNU, UHR - Tereny
mieszkalnictwa i us³ug towarzysz¹cych, tereny us³ug handlu
i rzemios³a ustala siê:
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w uk³adzie wolnostoj¹cym,
zabudowa towarzysz¹ca o funkcji gospodarczej, gara¿e,
us³ugi handlu, rzemios³a i niematerialne - wbudowane i w budynkach
2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
wolnostoj¹cych
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia biologicznie czynna:
minimalnie 25 %.
2) intensywnoæ zabudowy dzia³ki:
wskanik intensywnoci maks. = 0,6
a) budynki mieszkalne  3 kondygnacje w tym ostatnia kondygnacja jako
3) maksymalna wysokoæ zabudowy:
poddasze,
b) zabudowa towarzysz¹ca  maks. 2 kondygnacje.
a) min. powierzchnia  1500 m2
b) min. d³ugoæ frontu  25 m
4) podstawowe wielkoci dzia³ki budowlanej:
c) szerokoæ drogi (lub dróg) dojazdowej w liniach rozgraniczaj¹cych min.10 m
5) przekrycie budynków mieszkalnych:
dachy o k¹cie nachylenia od 35°
a) terenu o. symb. 9.53 MNU, UHR z istniej¹cej drogi powiatowej o.
6) dostêpnoæ komunikacyjna:
symb. 05 KDP,
b) terenu o. symb. 9.52 MNU, UHR z istniej¹cej drogi dojazdowej
a) gara¿owanie w dobudowanych lub wolnostoj¹cych gara¿ach na
7) gara¿owanie i parkowanie pojazdów:
terenie w³asnej dzia³ki.
b) parkowanie pojazdów w³asnych na terenie dzia³ki.
na terenie o. symb. 9.53 MNU, UHR  nieprzekraczalne w odleg³oci.
od najbli¿szej krawêdzi jezdni drogi o. symb. 05 KDP:
a) 10 m  dla obiektów budowlanych nie przeznaczonych na pobyt ludzi,
b) 15 m  dla jednokondygnacyjnych budynków mieszkalnych i
u¿ytecznoci publicznej,
8) linie zabudowy:
c) 20 m  dla wielokondygnacyjnych budynków mieszkalnych i
u¿ytecznoci publicznej,
na terenie o symb. 9.52 MNU, UHR  nieprzekraczalna w odleg³oci 6
m od granicy z istniej¹c¹ drog¹ lokaln¹  dla wszelkich obiektów
budowlanych
a) prowadzenie gospodarki ciekowej wed³ug zasad ustalonych w §11
ust. 2 i 3 oraz §12 ust. 3,
9) infrastruktura techniczna:
b) pod³¹czenie do istniej¹cej sieci infrastruktury technicznej na zasadach
ustalonych w §17 - 19.
1. Przeznaczenie podstawowe:

§58. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu (plansza
nr 9.1.21) symbolem 9.50 UHR - Tereny us³ug handlu
i rzemios³a ustala siê:
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1. Przeznaczenie podstawowe:
2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
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lokalizacja obiektów budowlanych o funkcjach us³ug handlowych i
rzemielniczych
mieszkania wbudowane i w zabudowie wolnostoj¹cej realizowane dla
u¿ytku w³asnego podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹.

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia biologicznie czynna:
min. 25%
2) intensywnoæ zabudowy dzia³ki:
wskanik intensywnoci zabudowy maks. = 0,6
a) budynki mieszkalne  3 kondygnacje w tym ostatnia kondygnacja
3) maksymalna wysokoæ zabudowy:
jako poddasze,
b) budynki o funkcji us³ugowej  maks. 2 kondygnacje.
a) min. powierzchnia  1500 m2
4) podstawowe wielkoci dzia³ki budowlanej:
b) min. d³ugoæ frontu  30 m
5) przekrycie budynków mieszkalnych:
dachy o k¹cie nachylenia od 35°
6) dostêpnoæ z istniej¹cego uk³adu drogowego: z istn. drogi powiatowej o. symb. 05 KDP
7) gara¿owanie i parkowanie pojazdów:
gara¿owanie i parkowanie pojazdów na terenie w³asnej dzia³ki.
nieprzekraczalne w odleg³oci. od najbli¿szej krawêdzi jezdni drogi o.
symb. 05 KDP:
a) 10 m  dla obiektów budowlanych nie przeznaczonych na pobyt
ludzi,
8) linie zabudowy:
b) 15 m  dla jednokondygnacyjnych budynków mieszkalnych i
u¿ytecznoci publicznej,
c) 20 m  dla wielokondygnacyjnych budynków mieszkalnych i
u¿ytecznoci publicznej
a) prowadzenie gospodarki ciekowej wed³ug zasad ustalonych w §11
ust. 2 i 3 oraz §12 ust. 3,
9) infrastruktura techniczna:
b) pod³¹czenie do istniej¹cej sieci infrastruktury technicznej na
zasadach ustalonych w §17 - 19.

§59. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu (plansza
nr 9.1.21) symbolem 9.49 UI - Tereny us³ug innych ustala
siê:
1. Przeznaczenie podstawowe:
zagospodarowanie dla potrzeb us³ug publicznych
2. Przeznaczenie dopuszczalne
us³ugi handlu, gastronomii i rzemios³a towarzysz¹ce
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia biologicznie czynna:
min. 50 %.
2) intensywnoæ zabudowy dzia³ki:
wskanik intensywnoci zabudowy maks. = 0,5
3) maksymalna wysokoæ zabudowy:
maks. 2 kondygnacje.
4) podstawowe wielkoci dzia³ki budowlanej:
teren w granicach ustalonych na rysunku planu
5) przekrycie budynków mieszkalnych:
dachy o k¹cie nachylenia od 35°
6) dostêpnoæ z istniej¹cego uk³adu drogowego: z istniej¹cej drogi dojazdowej
gara¿owanie w dobudowanych lub wolnostoj¹cych gara¿ach na
7) gara¿owanie i parkowanie pojazdów:
terenie w³asnej dzia³ki
nieprzekraczalne w odleg³oci. od najbli¿szej krawêdzi jezdni drogi o.
symb. 05 KDP:
a) 10 m  dla obiektów budowlanych nie przeznaczonych na pobyt
ludzi,
8) linie zabudowy:
b) 15 m  dla jednokondygnacyjnych budynków u¿ytecznoci
publicznej,
c) 20 m  dla 2 kondygnacyjnych budynków u¿ytecznoci publicznej
a) prowadzenie gospodarki ciekowej wed³ug zasad ustalonych w
§11 ust. 2 i 3 oraz §12 ust. 3,
9) infrastruktura techniczna:
b) pod³¹czenie do istniej¹cej sieci infrastruktury technicznej na
zasadach ustalonych w §17 - 19.

DZIA£ 8
Ustalenia dla terenów wsi Wieczny
§60. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 10.54 i 10.55 MNU,UHR (plansza nr 10.1.23), 10.66

MNU, UHR (plansza nr 10.2.29)  Tereny mieszkalnictwa
i us³ug towarzysz¹cych, tereny us³ug handlu i rzemios³a
ustala siê:
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zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w uk³adzie wolnostoj¹cym,
zabudowa towarzysz¹ca o funkcji gospodarczej, gara¿e,
us³ugi handlu, rzemios³a i niematerialne  wbudowane i w budynkach
wolnostoj¹cych

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia biologicznie czynna:
minimalnie 25 %.
2) intensywnoæ zabudowy dzia³ki:
wskanik intensywnoci maks. = 0,6
a) budynki mieszkalne  3 kondygnacje w tym ostatnia kondygnacja jako
3) maksymalna wysokoæ zabudowy:
poddasze,
b) zabudowa towarzysz¹ca  maks. 2 kondygnacje.
a) min. powierzchnia  1500 m2
b) min. d³ugoæ frontu - 30 m
4) podstawowe wielkoci dzia³ki budowlanej:
c) szerokoæ drogi (lub dróg) dojazdowej w liniach rozgraniczaj¹cych 
min.10 m
5) przekrycie budynków mieszkalnych:
dachy o k¹cie nachylenia od 35°
a) tereny o. symb. 10.54 i 10.55 MNU,UHR z istniej¹cej drogi
powiatowej o. symb. 08 KDP
6) dostêpnoæ z istniej¹cego uk³adu drogowego:
b) teren o. symb. 10.66 MNU,UHR z istniej¹cej drogi powiatowej o.
symb. 03 KDP i z drogi lokalnej.
a) gara¿owanie w dobudowanych lub wolnostoj¹cych gara¿ach na terenie
7) gara¿owanie i parkowanie pojazdów:
w³asnej dzia³ki.
b) parkowanie pojazdów w³asnych na terenie dzia³ki.
nieprzekraczalne w odleg³oci od najbli¿szej krawêdzi jezdni drogi:
a) 10 m - dla obiektów budowlanych nie przeznaczonych na pobyt ludzi,
b) 15 m  dla jednokondygnacyjnych budynków mieszkalnych i
8) linie zabudowy:
u¿ytecznoci publicznej,
c) 20 m - dla wielokondygnacyjnych budynków mieszkalnych i
u¿ytecznoci publicznej
a) prowadzenie gospodarki ciekowej wed³ug zasad ustalonych w §11 ust.
2 i 3 oraz §12 ust. 3,
9) infrastruktura techniczna:
b) pod³¹czenie do istniej¹cej sieci infrastruktury technicznej na zasadach
ustalonych w §17 - 19.

§61. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 10.56 MNU,UHR (plansza nr 10.1.24), 10.69 i 10.70
MNU,UHR (plansza nr 10.2.31) - Tereny mieszkalnictwa
1. Przeznaczenie podstawowe:
2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:

i us³ug towarzysz¹cych, tereny us³ug handlu i rzemios³a
ustala siê:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w uk³adzie wolnostoj¹cym,
zabudowa towarzysz¹ca o funkcji gospodarczej, gara¿e,
1) us³ugi handlu, rzemios³a i niematerialne - wbudowane i w budynkach
wolnostoj¹cych

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia biologicznie czynna:
minimalnie 25 %.
2) intensywnoæ zabudowy dzia³ki:
wskanik intensywnoci maks. = 0,6
a) budynki mieszkalne  3 kondygnacje w tym ostatnia kondygnacja jako
3) maksymalna wysokoæ zabudowy:
poddasze,
b) zabudowa towarzysz¹ca  maks. 2 kondygnacje.
4) podstawowe wielkoci dzia³ki budowlanej:
tereny w granicach ustalonych na rysunku planu
5) przekrycie budynków mieszkalnych:
dachy o k¹cie nachylenia od 35°
a) teren o. symb. 10.56 MNU,UHR z istn. drogi powiatowej o. symb. 08
6) dostêpnoæ z istniej¹cego uk³adu drogowego: KDP
b) tereny o. symb. 10.69 i 10.70 MNU,UHR z istn. drogi lokalnej
a) gara¿owanie w dobudowanych lub wolnostoj¹cych gara¿ach na terenie
7) gara¿owanie i parkowanie pojazdów:
w³asnej dzia³ki.
b) parkowanie pojazdów w³asnych na terenie dzia³ki.
na terenie o. symb. 10.56 MNU, UHR - nieprzekraczalne w odleg³oci.
od najbli¿szej krawêdzi jezdni drogi o. symb. 08 KDP:
a) 10 m - dla obiektów budowlanych nie przeznaczonych na pobyt ludzi,
b) 15 m  dla jednokondygnacyjnych budynków mieszkalnych i
u¿ytecznoci publicznej,
8) linie zabudowy:
c) 20 m - dla wielokondygnacyjnych budynków mieszkalnych i
u¿ytecznoci publicznej,
na terenach o symb. 10.69 i 10.70 MNU, UHR - nieprzekraczalne w
odleg³oci 6m od granicy z istniej¹c¹ drog¹ lokaln¹  dla wszelkich
obiektów budowlanych
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a) prowadzenie gospodarki ciekowej wed³ug zasad ustalonych w §11 ust.
2 i 3 oraz §12 ust. 3,
b) pod³¹czenie do istniej¹cej sieci infrastruktury technicznej na zasadach
ustalonych w §17 - 19.
obowi¹zek uzgadniania z w³aciw¹ s³u¿b¹ ochrony zabytków (urzêdem
konserwatorskim) wszelkich planowanych robót ziemnych zwi¹zanych ze
zmian¹ przeznaczenia i zagospodarowania terenów o. symb. 10.69 i
10.70 MNU, UHR

§62. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 10.59 MNU, UHR (plansze nr 10.1.26 i 10.2.29), 10.63
MNU,UHR (plansza nr 10.2.28) - Tereny mieszkalnictwa
i us³ug towarzysz¹cych, tereny us³ug handlu i rzemios³a
ustala siê:
1. Przeznaczenie podstawowe:
2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w uk³adzie wolnostoj¹cym,
zabudowa towarzysz¹ca o funkcji gospodarczej, gara¿e,
us³ugi handlu, rzemios³a i niematerialne - wbudowane i w budynkach
wolnostoj¹cych

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia biologicznie czynna:
minimalnie 25 %.
2) intensywnoæ zabudowy dzia³ki:
wskanik intensywnoci maks. = 0,6
a) budynki mieszkalne  3 kondygnacje w tym ostatnia kondygnacja
3) maksymalna wysokoæ zabudowy:
jako poddasze,
b) zabudowa towarzysz¹ca  maks. 2 kondygnacje.
4) podstawowe wielkoci dzia³ki budowlanej:
powierzchnie istn. dzia³ek
5) przekrycie budynków mieszkalnych:
dachy o k¹cie nachylenia od 35°
a) teren o. symb. 10.59 MNU,UHR z istn. drogi powiatowej o.symb.
08 KDP
6) dostêpnoæ z istniej¹cego uk³adu drogowego:
b) teren o. symb. 10.63 MNU,UHR z istn. drogi powiatowej o.symb.
01 KDP
a) gara¿owanie w dobudowanych lub wolnostoj¹cych gara¿ach na
7) gara¿owanie i parkowanie pojazdów:
terenie w³asnej dzia³ki.
b) parkowanie pojazdów w³asnych na terenie dzia³ki.
nieprzekraczalne w odleg³oci. od najbli¿szej krawêdzi jezdni drogi:
a) 10 m - dla obiektów budowlanych nie przeznaczonych na pobyt
ludzi,
b) 15 m  dla jednokondygnacyjnych budynków mieszkalnych i
8) linie zabudowy:
u¿ytecznoci publicznej,
c) 20 m - dla wielokondygnacyjnych budynków mieszkalnych i
u¿ytecznoci publicznej
a) prowadzenie gospodarki ciekowej wed³ug zasad ustalonych w §11
ust. 2 i 3 oraz §12 ust. 3,
9) infrastruktura techniczna:
b) pod³¹czenie do istniej¹cej sieci infrastruktury technicznej na
zasadach ustalonych w §17 - 19.

§63. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 10.62 MNU (plansza nr 10.2.28), 10.67 MNU (plansza
nr 10.2.29) - Tereny mieszkalnictwa i us³ug towarzysz¹cych
ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe:
2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia biologicznie czynna:
2) intensywnoæ zabudowy dzia³ki:
3) maksymalna wysokoæ zabudowy:

zabudowa jednorodzinna w uk³adzie wolnostoj¹cym, zabudowa
towarzysz¹ca o funkcji gospodarczej, gara¿e,
1) us³ugi handlu i niematerialne - wbudowane i w budynkach
wolnostoj¹cych,
2) us³ugi rzemios³a - wbudowane
min. 50 %.
wskanik intensywnoci zabudowy maks. = 0,6
a) budynki mieszkalne  3 kondygnacje w tym ostatnia kondygnacja
jako poddasze,
b) zabudowa towarzysz¹ca  maks. 2 kondygnacje.
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a) powierzchnia min. 900 m2
b) d³ugoæ frontu min.25 m
dachy o k¹cie nachylenia od 35°
a) teren o.symb. 10.62 MNU z drogi powiatowej o. symb. 01
KDP,
b) teren o.symb. 10.67 MNU z drogi lokalnej
a) gara¿owanie w dobudowanych lub wolnostoj¹cych gara¿ach na
terenie w³asnej dzia³ki.
b) parkowanie pojazdów w³asnych na terenie dzia³ki.
na terenie o.symb. 10.62 MNU nieprzekraczalne w odleg³oci od
najbli¿szej krawêdzi jezdni drogi o.symb. 01 KDP:
a) 10 m - dla obiektów budowlanych nie przeznaczonych na pobyt
ludzi,
b) 15 m  dla jednokondygnacyjnych budynków mieszkalnych, i
u¿ytecznoci publicznej,
c) 20 m - dla wielokondygnacyjnych budynków mieszkalnych i
u¿ytecznoci publicznej,
na terenie o.symb. 10.67 MNU - nieprzekraczalna w odleg³oci 6m
od granicy z istniej¹c¹ drog¹ lokaln¹  dla wszelkich obiektów
budowlanych.
a) prowadzenie gospodarki ciekowej wed³ug zasad ustalonych w
§11 ust. 2 i 3 oraz §12 ust. 3,
b) pod³¹czenie do istniej¹cej sieci infrastruktury technicznej na
zasadach ustalonych w §17 - 19.

§64. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu (plansza
nr 10.2.28), symbolem 10.64 MNU  Tereny mieszkalnictwa i us³ug towarzysz¹cych ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe:
2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia biologicznie czynna:
2) intensywnoæ zabudowy dzia³ki:
3) maksymalna wysokoæ zabudowy:
4) podstawowe wielkoci dzia³ki budowlanej:
5) przekrycie budynków mieszkalnych:
6) dostêpnoæ z istniej¹cego uk³adu drogowego:
7) gara¿owanie i parkowanie pojazdów:

8) linie zabudowy:

9) infrastruktura techniczna:

zabudowa jednorodzinna w uk³adzie wolnostoj¹cym, zabudowa
towarzysz¹ca o funkcji gospodarczej, gara¿e,
1) us³ugi handlu i niematerialne - wbudowane i w budynkach
wolnostoj¹cych,
2) us³ugi rzemios³a - wbudowane
min. 50 %.
wskanik intensywnoci zabudowy maks. = 0,6
a) budynki mieszkalne  3 kondygnacje w tym ostatnia
kondygnacja jako poddasze,
b) zabudowa towarzysz¹ca  maks. 2 kondygnacje.
teren w granicach ustalonych na rysunku planu
dachy o k¹cie nachylenia od 35°
z drogi powiatowej o.symb. 01 KDP,
a) gara¿owanie w dobudowanych lub wolnostoj¹cych gara¿ach
na terenie w³asnej dzia³ki.
b) parkowanie pojazdów w³asnych na terenie dzia³ki.
nieprzekraczalne w odleg³oci od najbli¿szej krawêdzi jezdni drogi
a) 10 m - dla obiektów budowlanych nie przeznaczonych na pobyt
ludzi,
b) 15 m  dla jednokondygnacyjnych budynków mieszkalnych, i
u¿ytecznoci publicznej,
c) 20 m - dla wielokondygnacyjnych budynków mieszkalnych i
u¿ytecznoci publicznej
a) prowadzenie gospodarki ciekowej wed³ug zasad ustalonych w
§11 ust. 2 i 3 oraz §12 ust. 3,
b) pod³¹czenie do istniej¹cej sieci infrastruktury technicznej na
zasadach ustalonych w §17 - 19.
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§65. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu (plansza
nr 10.1.25) symbolem 10.58 UKT  Tereny obiektów
budowlanych i budowli telekomunikacji komórkowej ustala
siê:
1. Przeznaczenie podstawowe:
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia biologicznie czynna:

2) maksymalna wysokoæ zabudowy i:

3): podstawowe wielkoci dzia³ki budowlanej:
4) dostêpnoæ z istniej¹cego uk³adu drogowego:
5) linie zabudowy:

6) infrastruktura techniczna

3. Warunki szczególne:

lokalizacja obiektów budowlanych i budowli telekomunikacji
komórkowej
min. 50 %
a) budynki jednokondygnacyjne,
b) budowle o wysokoci do 50 m nad poziom przyleg³ego i
otaczaj¹cego terenu,
c) budowle o wysokoci powy¿ej 50 m nad poziom przyleg³ego i
otaczaj¹cego terenu oraz urz¹dzenia radiowe, telekomunikacyjne i
inne stanowi¹cych przeszkodê lotnicz¹ - z zastrze¿eniem ustaleñ §21.
teren w granicach ustalonych na rysunku planu
z drogi powiatowej o. symb. 03 KDP
nieprzekraczalne w odleg³oci 10m od najbli¿szej krawêdzi jezdni
drogi - dla budowli i obiektów budowlanych nie przeznaczonych na
pobyt ludzi
a) prowadzenie gospodarki ciekowej wed³ug zasad ustalonych w
§11 ust. 2 i 3 oraz §12 ust. 3,
b) pod³¹czenie do istniej¹cej sieci infrastruktury technicznej na
zasadach ustalonych w §17 - 19.
obowi¹zek uzgadniania z w³aciw¹ s³u¿b¹ ochrony zabytków
(urzêdem konserwatorskim) wszelkich planowanych robót ziemnych
zwi¹zanych ze zmian¹ przeznaczenia i zagospodarowania terenu

§66. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu (plansza
nr 10.2.27) symbolem 10.60 UWT  Tereny us³ug wypoczynku, sportu i turystyki ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe:
2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce

zagospodarowanie dla funkcji agroturystyki bez prawa lokalizacji
budynków
lokalizacja budowli i obiektów ma³ej architektury zwi¹zanych z
przeznaczeniem podstawowym

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia biologicznie czynna:
min. 75 %
2) podstawowe wielkoci dzia³ki:
dzia³ka w istn. granicach
3) dostêpnoæ komunikacyjna z istniej¹cego
z drogi powiatowej o.symb. 03 KDP
uk³adu drogowego:
dla budowli - nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oci 10m od
4) linie zabudowy:
najbli¿szej krawêdzi istn. drogi
pod³¹czenie do istn. sieci infrastruktury technicznej na zasadach
5) infrastruktura techniczna:
ustalonych w §17 - 19.

§67. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu (plansza
nr 10.2.27) symbolem 10.61 UWT  Tereny us³ug wypoczynku, sportu i turystyki ustala siê:
1. Przeznaczenie podstawowe:
2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce
3. Przeznaczenie dopuszczalne
4. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia biologicznie czynna:
2) intensywnoæ zabudowy dzia³ki:
3) maksymalna wysokoæ zabudowy:

zagospodarowanie dla funkcji agroturystyki
lokalizacja budowli i obiektów ma³ej architektury zwi¹zanych z
przeznaczeniem podstawowym
realizacja mieszkania wbudowanego i w zabudowie wolnostoj¹cej dla
u¿ytku w³asnego podmiotu prowadz¹cego dzia³alnoæ gospodarcz¹.
min. 75 %
wskanik intensywnoci zabudowy maks. = 0,5
a) obiekty budowlane przeznaczone na pobyt ludzi - maks. 3
kondygnacje w tym ostatnia kondygnacja jako poddasze,
b) obiekty budowlane nie przeznaczone na pobyt ludzi - 1
kondygnacja
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teren w granicach ustalonych na rysunku planu
Dachy o k¹cie nachylenia od 35°
z drogi powiatowej o. symb. 03 KDP.
gara¿owanie i parkowanie pojazdów na terenie w³asnej dzia³ki
nieprzekraczalne - w odleg³oci od najbli¿szej krawêdzi jezdni drogi:
a) 10 m - dla obiektów budowlanych nie przeznaczonych na pobyt
ludzi,
b) 15 m  dla jednokondygnacyjnych budynków mieszkalnych, i
u¿ytecznoci publicznej,
c) 20 m - dla wielokondygnacyjnych budynków mieszkalnych i
u¿ytecznoci publicznej z ograniczeniem do strefy zabudowy
ustalonej na rysunku planu
a) prowadzenie gospodarki ciekowej wed³ug zasad ustalonych w §11
ust. 2 i 3 oraz §12 ust. 3,
b) pod³¹czenie do istniej¹cej sieci infrastruktury technicznej na
zasadach ustalonych w §17 - 19.

§68. Na terenie oznaczonym na rysunku planu (plansza nr
10.2.28) symbolem 10.65 UHR, PT - Tereny us³ug handlu
i rzemios³a, tereny przemys³u ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe:
2. Przeznaczenie dopuszczalne:
3. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:

lokalizacja obiektów budowlanych o funkcjach us³ug handlowych i
rzemielniczych
lokalizacja zak³adów produkcji przemys³owej
realizacja mieszkania wbudowanego i w zabudowie wolnostoj¹cej dla
u¿ytku w³asnego podmiotu prowadz¹cego dzia³alnoæ gospodarcz¹

4. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia biologicznie czynna:
min. 25 %
a) budynki mieszkalne  maks.3 kondygnacje w tym ostatnia
kondygnacja jako poddasze,
2) maksymalna wysokoæ zabudowy:
b) budynki o funkcji us³ugowej  maks. 2 kondygnacje.
c) budynki o funkcji przemys³owej - 1 kondygnacja
3) podstawowe wielkoci dzia³ki budowlanej:
powierzchnia min. 2500m2
4) przekrycie budynków mieszkalnych:
dachy o k¹cie nachylenia od 35°
5) dostêpnoæ komunikacyjna z istniej¹cego
z drogi powiatowej o.symb. 01 KDP
uk³adu drogowego:
6) gara¿owanie i parkowanie pojazdów:
gara¿owanie i parkowanie pojazdów na terenie w³asnej dzia³ki.
nieprzekraczalne - w odleg³oci od najbli¿szej krawêdzi jezdni drogi:
a) 10 m - dla obiektów budowlanych nie przeznaczonych na pobyt
ludzi,
7) linie zabudowy:
b) 15 m  dla jednokondygnacyjnych budynków mieszkalnych, i
u¿ytecznoci publicznej,
c) 20 m - dla wielokondygnacyjnych budynków mieszkalnych i
u¿ytecznoci publicznej
a) prowadzenie gospodarki ciekowej wed³ug zasad ustalonych w §11
ust. 2 i 3 oraz §12 ust. 3,
8) infrastruktura techniczna:
b) pod³¹czenie do istniej¹cej sieci infrastruktury technicznej na
zasadach ustalonych w §17 - 19.

§69. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu (plansza
nr 10.2.30) symbolem 10.68 UI, MNU, UHR - Tereny us³ug
innych, tereny mieszkalnictwa i us³ug towarzysz¹cych, tereny
us³ug handlu i rzemios³a ustala siê:
1. Przeznaczenie podstawowe:
2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
3. Przeznaczenie dopuszczalne:

us³ugi owiaty, zdrowia i inne publiczne
1) us³ugi handlu - wbudowane i w budynkach wolnostoj¹cych,
2) us³ugi rzemios³a - wbudowane
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w uk³adzie wolnostoj¹cym,
2) zabudowa towarzysz¹ca o funkcji gospodarczej, gara¿e,

4. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia biologicznie czynna:
minimalnie 25 %.
2) intensywnoæ zabudowy dzia³ki:
wskanik intensywnoci maks. = 0,5
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3) maksymalna wysokoæ zabudowy:
4) podstawowe wielkoci dzia³ki budowlanej:
5) przekrycie budynków mieszkalnych:
6) dostêpnoæ z istniej¹cego uk³adu drogowego:
7) gara¿owanie i parkowanie pojazdów:
8) linie zabudowy:
9) infrastruktura techniczna:

5. Warunki szczególne:

a) budynki mieszkalne  3 kondygnacje w tym ostatnia kondygnacja
jako poddasze,
b) zabudowa towarzysz¹ca  maks. 2 kondygnacje.
powierzchnia istn. dzia³ki
dachy o k¹cie nachylenia od 35°
z istn. dróg lokalnych
a) gara¿owanie w dobudowanych lub wolnostoj¹cych gara¿ach na
terenie w³asnej dzia³ki,
b) parkowanie pojazdów w³asnych na terenie dzia³ki.
nieprzekraczalne linie zabudowy zgodne z przepisami szczególnymi.
a) prowadzenie gospodarki ciekowej wed³ug zasad ustalonych w §11
ust. 2 i 3 oraz §12 ust. 3,
b) pod³¹czenie do istniej¹cej sieci infrastruktury technicznej na
zasadach ustalonych w §17 - 19.
obowi¹zek uzgadniania z w³aciw¹ s³u¿b¹ ochrony zabytków
(urzêdem konserwatorskim) wszelkich planowanych robót ziemnych
zwi¹zanych ze zmian¹ przeznaczenia i zagospodarowania terenu

§70. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu (plansza nr 10.1.25) symbolem 10.57 RL - Tereny zieleni lenej
ustala siê przeznaczenie pod zalesienie.
2. Nakazuje siê uzgadnianie z w³aciw¹ s³u¿b¹ ochrony zabytków (urzêdem konserwatorskim) wszelkich planowanych robót ziemnych (w tym nasadzeñ) zwi¹zanych ze
zmian¹ przeznaczenia i zagospodarowania terenu.

1. Przeznaczenie podstawowe:
2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia biologicznie czynna:
2) intensywnoæ zabudowy dzia³ki:
3) maksymalna wysokoæ zabudowy:
4) podstawowe wielkoci dzia³ki budowlanej:
5) przekrycie budynków mieszkalnych:
6) dostêpnoæ z istniej¹cego uk³adu drogowego:
7) gara¿owanie i parkowanie pojazdów:
8) linie zabudowy:
9) infrastruktura techniczna:

Poz. 1895
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DZIA£ 9
Ustalenia dla terenów wsi ¯biki
§71. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu (plansza
nr 11.1.32) symbolem 11.71 MNU - Tereny mieszkalnictwa
i us³ug towarzysz¹cych ustala siê:

zabudowa jednorodzinna w uk³adzie wolnostoj¹cym, zabudowa
towarzysz¹ca o funkcji gospodarczej, gara¿e,
1) us³ugi handlu i niematerialne - wbudowane i w budynkach
wolnostoj¹cych,
2) us³ugi rzemios³a - wbudowane
min. 50 %.
wskanik intensywnoci zabudowy maks. = 0,6
a) budynki mieszkalne  3 kondygnacje w tym ostatnia kondygnacja
jako poddasze,
b/ zabudowa towarzysz¹ca  maks. 2 kondygnacje.
a) min. powierzchnia  1000 m2
b) min. d³ugoæ frontu - 25 m
dachy o k¹cie nachylenia od 35°
a) z drogi powiatowej o. symb. 03 KDP,
b) z drogi gminnej o. symb. 14 KDL
a) gara¿owanie w dobudowanych lub wolnostoj¹cych gara¿ach na
terenie w³asnej dzia³ki.
b) parkowanie pojazdów w³asnych na terenie dzia³ki.
nieprzekraczalne linie zabudowy ustalone na rysunku planu
a) prowadzenie gospodarki ciekowej wed³ug zasad ustalonych w
§11 ust. 2 i 3 oraz §12 ust. 3,
b) pod³¹czenie do istniej¹cej sieci infrastruktury technicznej na
zasadach ustalonych w §17 - 19.

§72. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 11.74 MNU,UHR (plansza nr 11.1.32), 11.76 MNU,UHR
(plansza nr 11.1.33), 11.77 MNU,UHR (plansza nr 11.1.34)
- Tereny mieszkalnictwa i us³ug towarzysz¹cych, tereny
us³ug handlu i rzemios³a ustala siê

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 94

1. Przeznaczenie podstawowe:
2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
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zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w uk³adzie wolnostoj¹cym,
zabudowa towarzysz¹ca o funkcji gospodarczej, gara¿e,
us³ugi handlu, rzemios³a i niematerialne - wbudowane i w budynkach
wolnostoj¹cych

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia biologicznie czynna:
minimalnie 25 %.
2) intensywnoæ zabudowy dzia³ki:
wskanik intensywnoci maks. = 0,6
a) budynki mieszkalne  3 kondygnacje w tym ostatnia kondygnacja
3) maksymalna wysokoæ zabudowy:
jako poddasze,
b) zabudowa towarzysz¹ca  maks. 2 kondygnacje.
a) istn. dzia³ka o.symb. 1.74 MNU,UHR,
4) podstawowe wielkoci dzia³ki budowlanej:
b) tereny w granicach ustalonych na rysunku planu o.symb. 11.76,
11.77 MNU, UHR
5) przekrycie budynków mieszkalnych:
dachy o k¹cie nachylenia od 35°
a) tereny o. symb. 11.74 i 11.76 MNU,UHR z istniej¹cej drogi
gminnej o. symb. 14 KDL,
6) dostêpnoæ z istniej¹cego uk³adu drogowego:
b) tereny o. symb. 11.77 MNU,UHR z istniej¹cej drogi gminnej o.
symb. 11 KDL
a) gara¿owanie w dobudowanych lub wolnostoj¹cych gara¿ach na
7) gara¿owanie i parkowanie pojazdów:
terenie w³asnej dzia³ki,
b) parkowanie pojazdów w³asnych na terenie dzia³ki.
nieprzekraczalne - w odleg³oci 10 m od najbli¿szej krawêdzi jezdni
8) linie zabudowy:
istniej¹cej drogi - dla wszelkich obiektów budowlanych
a) prowadzenie gospodarki ciekowej wed³ug zasad ustalonych w §11
ust. 2 i 3 oraz §12 ust. 3,
9) infrastruktura techniczna:
b) pod³¹czenie do istniej¹cej sieci infrastruktury technicznej na
zasadach ustalonych w §17 - 19.

§73. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu (plansza
nr 11.1.32) symbolem 11.75 MNU, UHR - Tereny mieszkalnictwa i us³ug towarzysz¹cych, tereny us³ug handlu
i rzemios³a ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe:
2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w uk³adzie wolnostoj¹cym,
zabudowa towarzysz¹ca o funkcji gospodarczej, gara¿e,
us³ugi handlu, rzemios³a i niematerialne - wbudowane i w budynkach
wolnostoj¹cych

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia biologicznie czynna:
minimalnie 25 %.
2) intensywnoæ zabudowy dzia³ki:
wskanik intensywnoci maks. = 0,6
a) budynki mieszkalne  3 kondygnacje w tym ostatnia kondygnacja
3) maksymalna wysokoæ zabudowy:
jako poddasze,
b) zabudowa towarzysz¹ca  maks. 2 kondygnacje.
a) min. powierzchnia  1500 m2
b) min. d³ugoæ frontu - 30 m
4) podstawowe wielkoci dzia³ki budowlanej:
c) szerokoæ drogi (lub dróg) dojazdowej w liniach rozgraniczaj¹cych min.10 m
5) przekrycie budynków mieszkalnych:
dachy o k¹cie nachylenia od 35°
6) dostêpnoæ z istniej¹cego uk³adu drogowego:
z istniej¹cej drogi gminnej o. symb. 14 KDL
a) gara¿owanie w dobudowanych lub wolnostoj¹cych gara¿ach na
7) gara¿owanie i parkowanie pojazdów:
terenie w³asnej dzia³ki.
b) parkowanie pojazdów w³asnych na terenie dzia³ki.
nieprzekraczalne w odleg³oci 10m od najbli¿szej krawêdzi jezdni
8) linie zabudowy:
drogi - dla wszelkich obiektów budowlanych
a) prowadzenie gospodarki ciekowej wed³ug zasad ustalonych w §11
ust. 2 i 3 oraz §12 ust. 3,
9) infrastruktura techniczna:
b) pod³¹czenie do istniej¹cej sieci infrastruktury technicznej na
zasadach ustalonych w §17 - 19.

§74. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu (plansza
nr 11.1.34) symbolem 11.78 MNU,UHR - Tereny mieszkalnictwa i us³ug towarzysz¹cych, tereny us³ug handlu i rzemios³a ustala siê:
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1. Przeznaczenie podstawowe:
2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
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zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w uk³adzie wolnostoj¹cym,
zabudowa towarzysz¹ca o funkcji gospodarczej, gara¿e,
us³ugi handlu, rzemios³a i niematerialne - wbudowane i w budynkach
wolnostoj¹cych

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia biologicznie czynna:
minimalnie 25 %.
2) intensywnoæ zabudowy dzia³ki:
wskanik intensywnoci maks. = 0,6
a) budynki mieszkalne  3 kondygnacje w tym ostatnia kondygnacja
3) maksymalna wysokoæ zabudowy:
jako poddasze,
b) zabudowa towarzysz¹ca  maks. 2 kondygnacje.
a) min. powierzchnia  1000 m2
b) min. d³ugoæ frontu  50 m
4) podstawowe wielkoci dzia³ki budowlanej:
c) szerokoæ drogi (lub dróg) dojazdowej w liniach rozgraniczaj¹cych min.10 m
5) przekrycie budynków mieszkalnych:
dachy o k¹cie nachylenia od 35°
6) dostêpnoæ z istniej¹cego uk³adu drogowego:
z istniej¹cej drogi powiatowej o.symb. 03 KDP
a) gara¿owanie w dobudowanych lub wolnostoj¹cych gara¿ach na
7) gara¿owanie i parkowanie pojazdów:
terenie w³asnej dzia³ki.
b) parkowanie pojazdów w³asnych na terenie dzia³ki.
nieprzekraczalne w odleg³oci 10 m od najbli¿szej krawêdzi jezdni
8) linie zabudowy:
drogi - dla wszelkich obiektów budowlanych
a) prowadzenie gospodarki ciekowej wed³ug zasad ustalonych w §11
ust. 2 i 3 oraz §12 ust. 3,
9) infrastruktura techniczna:
b) pod³¹czenie do istniej¹cej sieci infrastruktury technicznej na
zasadach ustalonych w §17 - 19.

§75. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu (plansza
nr 11.1.32) symbolem 11.72 UK, UI, MNU - Tereny us³ug
kultury, tereny us³ug innych, tereny mieszkalnictwa i us³ug
towarzysz¹cych ustala siê:
1. Przeznaczenie podstawowe:
2. Przeznaczenie dopuszczalne:

a) us³ugi kultury,
b) us³ugi handlu,
c) inne publiczne
a) mieszkalnictwo rodzinne w zabudowie wolnostoj¹cej,
b) us³ugi towarzysz¹ce wbudowane i w zabudowie wolnostoj¹cej

3.Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia biologicznie czynna:
min. 25%
2) intensywnoæ zabudowy dzia³ki:
a) budynki mieszkalne  3 kondygnacje w tym ostatnia kondygnacja
jako poddasze,
b) budynki o funkcji us³ugowej  maks. 2 kondygnacje.
c) budynki o funkcji przemys³owej - 1 kondygnacja
3) maksymalna wysokoæ zabudowy:
a) powierzchnia min. 1500 m2
b) d³ugoæ frontu min. 30 m
4) podstawowe wielkoci dzia³ki budowlanej:
dachy o k¹cie nachylenia od 35°
5) przekrycie budynków mieszkalnych:
a) z drogi gminnej o. symb. 14 KDL,
b) z drogi powiatowej o. symb. 03 KDP
6) dostêpnoæ z istniej¹cego uk³adu drogowego: gara¿owanie i parkowanie pojazdów na terenie w³asnej dzia³ki.
7) gara¿owanie i parkowanie pojazdów:
a) od najbli¿szej krawêdzi jezdni istniej¹cej drogi gminnej o. symb. 14
KDL nieprzekraczalne linie zabudowy w odleg³oci 10 m - dla
wszelkich obiektów budowlanych,
b) od najbli¿szej krawêdzi jezdni istniej¹cej drogi powiatowej o. symb.
03 KDP nieprzekraczalne linie zabudowy w odleg³oci:
15 m  dla jednokondygnacyjnych budynków mieszkalnych, i
u¿ytecznoci publicznej,
20 m - dla wielokondygnacyjnych budynków mieszkalnych i
u¿ytecznoci publicznej
c) od granicy z istniej¹c¹ droga powiatow¹ o. symb. 03 KDP
nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oci: 10 m - dla obiektów
budowlanych nie przeznaczonych na pobyt ludzi
8) linie zabudowy:
a) prowadzenie gospodarki ciekowej wed³ug zasad ustalonych w §11
ust. 2 i 3 oraz §12 ust. 3,
b) pod³¹czenie do istniej¹cej sieci infrastruktury technicznej na
zasadach ustalonych w §17 - 19.
9) infrastruktura techniczna:
obowi¹zek uzgadniania z w³aciw¹ s³u¿b¹ ochrony zabytków (urzêdem
konserwatorskim) wszelkich planowanych robót ziemnych zwi¹zanych
ze zmian¹ przeznaczenia i zagospodarowania terenu

Dziennik Urzêdowy
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§76. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu (plansza
nr 11.1.32) symbolem 11.73 UI - Tereny us³ug innych
ustala siê:
1. Przeznaczenie podstawowe:
2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:

Us³ugi kultury, owiaty, zdrowia i inne publiczne
1) us³ugi handlu - wbudowane i w budynkach wolnostoj¹cych,
2) us³ugi rzemios³a  wbudowane

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia biologicznie czynna:
min. 25 %.
2) intensywnoæ zabudowy dzia³ki:
wskanik intensywnoci maks. = 0,5
a) budynki o przeznaczeniu podstawowym  maks. 3 kondygnacje w tym
3) maksymalna wysokoæ zabudowy:
ostatnia kondygnacja jako poddasze,
b) budynki o przeznaczeniu uzupe³niaj¹cym  maks. 2 kondygnacje.
4) podstawowe wielkoci dzia³ki budowlanej:
powierzchnia istn. Dzia³ki
5) przekrycie budynków mieszkalnych:
dachy o k¹cie nachylenia od 35°
6) dostêpnoæ z istniej¹cego uk³adu drogowego:
z istn. drogi dojazdowej
7) gara¿owanie i parkowanie pojazdów:
parkowanie i gara¿owanie pojazdów na terenie dzia³ki.
8) linie zabudowy:
nieprzekraczalne linie zabudowy zgodne z przepisami szczególnymi.
a) prowadzenie gospodarki ciekowej wed³ug zasad ustalonych w §11
ust. 2 i 3 oraz §12 ust. 3,
9) infrastruktura techniczna:
b) pod³¹czenie do istniej¹cej sieci infrastruktury technicznej na zasadach
ustalonych w §17 - 19.

sza nr 12.2.39) - Tereny mieszkalnictwa i us³ug towarzysz¹cych ustala siê:

DZIA£ 10
Ustalenia dla terenów wsi ¯egocin
§77. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 12.82 MNU (plansza nr 12.2.37) i 12.87 MNU (plan1. Przeznaczenie podstawowe:
2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia biologicznie czynna:
2) intensywnoæ zabudowy dzia³ki:
3) maksymalna wysokoæ zabudowy:
4) podstawowe wielkoci dzia³ki budowlanej:
5) przekrycie budynków mieszkalnych:
6) dostêpnoæ z istniej¹cego uk³adu drogowego:
7) gara¿owanie i parkowanie pojazdów:
8) linie zabudowy:
9) infrastruktura techniczna:

zabudowa jednorodzinna w uk³adzie wolnostoj¹cym, zabudowa
towarzysz¹ca o funkcji gospodarczej, gara¿e,
1) us³ugi handlu i niematerialne - wbudowane i w budynkach
wolnostoj¹cych,
2) us³ugi rzemios³a  wbudowane
min. 50 %.
wskanik intensywnoci zabudowy maks. = 0,6
a) budynki mieszkalne  3 kondygnacje w tym ostatnia kondygnacja
jako poddasze,
b) zabudowa towarzysz¹ca  maks. 2 kondygnacje.
a) istn. dzia³ka o.symb. 12.82 MNU,
b) powierzchnia min.1000 m2 , d³ugoæ frontu min. 20m  na terenie
o.symb. 12.87 MNU
dachy o k¹cie nachylenia od 35°
a) dzia³ka o.symb. 12.82 MNU z drogi dojazdowej,
b) teren o.symb. 12.87 MNU z drogi powiatowej o. symb. "07 KDP"
a) gara¿owanie w dobudowanych lub wolnostoj¹cych gara¿ach na
terenie w³asnej dzia³ki.
b) parkowanie pojazdów w³asnych na terenie dzia³ki.
nieprzekraczalne linie zabudowy ustalone na rysunku planu
a) prowadzenie gospodarki ciekowej wed³ug zasad ustalonych w §11
ust. 2 i 3 oraz §12 ust. 3,
b) pod³¹czenie do istniej¹cej sieci infrastruktury technicznej na
zasadach ustalonych w §17 - 19.

§78. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 12.79 MNU,UHR (plansze: nr 12.1.35 i 12.1.36), 12.80
MNU,UHR (plansza nr 12.1.36), 12.85 MNU,UHR i 12.86

MNU,UHR (plansza nr 12.2.39) - Tereny mieszkalnictwa
i us³ug towarzysz¹cych, tereny us³ug handlu i rzemios³a
ustala siê:
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zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w uk³adzie wolnostoj¹cym,
zabudowa towarzysz¹ca o funkcji gospodarczej, gara¿e,
us³ugi handlu, rzemios³a i niematerialne - wbudowane i w budynkach
wolnostoj¹cych

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia biologicznie czynna:
minimalnie 25 %.
2) intensywnoæ zabudowy dzia³ki:
wskanik intensywnoci maks. = 0,6
a) budynki mieszkalne  3 kondygnacje w tym ostatnia kondygnacja jako
3) maksymalna wysokoæ zabudowy:
poddasze,
b) zabudowa towarzysz¹ca  maks. 2 kondygnacje.
a) min. powierzchnia  1200 m2
b) min. d³ugoæ frontu - 20 m
4) podstawowe wielkoci dzia³ki budowlanej:
c) szerokoæ drogi (lub dróg) dojazdowej w liniach rozgraniczaj¹cych min.10 m
5) przekrycie budynków mieszkalnych:
dachy o k¹cie nachylenia od 35°
a) teren o.symb. 12.79 MNU, UHRz istniej¹cej drogi gminnej o. symb.
4 KDL i lokalnej,
b) tereny o.symb. 12.80, 12.85 MNU, UHR z istniej¹cej drogi
6) dostêpnoæ z istniej¹cego uk³adu drogowego:
powiatowej o. symb. 03 KDP
c) teren o symb. 12.86 MNU, UHR z istniej¹cej drogi powiatowej o.
symb. 03 KDP lub 07 KDP.
a) gara¿owanie w dobudowanych lub wolnostoj¹cych gara¿ach na
7) gara¿owanie i parkowanie pojazdów:
terenie w³asnej dzia³ki.
b) parkowanie pojazdów w³asnych na terenie dzia³ki.
a) na terenie o.symb. 12.80 MNU, UHR nieprzekraczalne linie
zabudowy w odleg³oci od najbli¿szej krawêdzi jezdni:
10 m - dla obiektów budowlanych nie przeznaczonych na pobyt ludzi,
15 m  dla jednokondygnacyjnych budynków mieszkalnych, i
u¿ytecznoci publicznej,
8) linie zabudowy:
20 m - dla wielokondygnacyjnych budynków mieszkalnych i
u¿ytecznoci publicznej,
b) na pozosta³ych terenach nieprzekraczalne linie zabudowy ustalone na
rysunku planu.
a) prowadzenie gospodarki ciekowej wed³ug zasad ustalonych w §11
ust. 2 i 3 oraz §12 ust. 3,
9) infrastruktura techniczna:
b) pod³¹czenie do istniej¹cej sieci infrastruktury technicznej na zasadach
ustalonych w §17 - 19.
obowi¹zek uzgadniania z w³aciw¹ s³u¿b¹ ochrony zabytków (urzêdem
konserwatorskim) wszelkich planowanych robót ziemnych zwi¹zanych
4. Warunki szczególne:
ze zmian¹ przeznaczenia i zagospodarowania terenu o symb. 12.85
MNU, UHR

§79. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu (plansza
nr 12.2.38) symbolem 12.83 UO, UI, MNU - Tereny us³ug

1. Przeznaczenie podstawowe:
2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
3. Przeznaczenie dopuszczalne:

owiaty, tereny us³ug innych, tereny mieszkalnictwa i us³ug
towarzysz¹cych ustala siê:

us³ugi owiaty, zdrowia i inne publiczne
us³ugi handlu - wbudowane
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w uk³adzie wolnostoj¹cym,
2) zabudowa towarzysz¹ca o funkcji gospodarczej, gara¿e,

4. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia biologicznie czynna:
minimalnie 25 %.
2) intensywnoæ zabudowy dzia³ki:
wskanik intensywnoci maks. = 0,5
a) budynki mieszkalne  3 kondygnacje w tym ostatnia kondygnacja jako
3) maksymalna wysokoæ zabudowy:
poddasze,
b) zabudowa towarzysz¹ca  maks. 2 kondygnacje.
4) podstawowe wielkoci dzia³ki budowlanej:
teren w granicach ustalonych na rysunku planu
5) przekrycie budynków mieszkalnych:
dachy o k¹cie nachylenia od 35°
6) dostêpnoæ z istniej¹cego uk³adu drogowego:
z istn. drogi powiatowej o.symb. 03 KDP
a) gara¿owanie w dobudowanych lub wolnostoj¹cych gara¿ach na
7) gara¿owanie i parkowanie pojazdów:
terenie w³asnej dzia³ki,
b) parkowanie pojazdów w³asnych na terenie dzia³ki.
nieprzekraczalne linie zabudowy zgodne z istniej¹cymi na s¹siednich
8) linie zabudowy:
zabudowanych terenach.
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a) prowadzenie gospodarki ciekowej wed³ug zasad ustalonych w §11
ust. 2 i 3 oraz §12 ust. 3,
b) pod³¹czenie do istniej¹cej sieci infrastruktury technicznej na zasadach
ustalonych w §17 - 19.

§80. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu (plansza
nr 12.2.39) symbolem 12.84 UO, MNU - Tereny us³ug
owiaty, tereny mieszkalnictwa i us³ug towarzysz¹cych ustala siê:
1. Przeznaczenie podstawowe:
2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
3. Przeznaczenie dopuszczalne:

us³ugi owiaty
us³ugi handlu - wbudowane
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w uk³adzie wolnostoj¹cym,
2) zabudowa towarzysz¹ca o funkcji gospodarczej, gara¿e,

4. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia biologicznie czynna:
minimalnie 25 %.
2) intensywnoæ zabudowy dzia³ki:
wskanik intensywnoci maks. = 0,5
a) budynki mieszkalne  3 kondygnacje w tym ostatnia kondygnacja jako
3) maksymalna wysokoæ zabudowy:
poddasze,
b) zabudowa towarzysz¹ca  maks. 2 kondygnacje.
4) podstawowe wielkoci dzia³ki budowlanej:
teren w granicach ustalonych na rysunku planu
5) przekrycie budynków mieszkalnych:
dachy o k¹cie nachylenia od 35°
6) dostêpnoæ z istniej¹cego uk³adu drogowego:
z istn. drogi powiatowej o.symb. 03 KDP
a) gara¿owanie w dobudowanych lub wolnostoj¹cych gara¿ach na
7) gara¿owanie i parkowanie pojazdów:
terenie w³asnej dzia³ki,
b) parkowanie pojazdów w³asnych na terenie dzia³ki.
nieprzekraczalne linie zabudowy zgodne z istniej¹cymi na s¹siednich
8) linie zabudowy:
zabudowanych terenach.
a) prowadzenie gospodarki ciekowej wed³ug zasad ustalonych w §11
ust. 2 i 3 oraz §12 ust. 3,
9) infrastruktura techniczna:
b) pod³¹czenie do istniej¹cej sieci infrastruktury technicznej na zasadach
ustalonych w §17 - 19.
obowi¹zek uzgadniania z w³aciw¹ s³u¿b¹ ochrony zabytków (urzêdem
5. Warunki szczególne:
konserwatorskim) wszelkich planowanych robót ziemnych zwi¹zanych
ze zmian¹ przeznaczenia i zagospodarowania terenu

§81. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu (plansza
nr 12.1.36) symbolem 12.81 UKT - Tereny obiektów budowlanych i budowli telekomunikacji komórkowej ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe:
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia biologicznie czynna:

2) maksymalna wysokoæ zabudowy:

3) podstawowe wielkoci dzia³ki budowlanej:
4) dostêpnoæ z istniej¹cego uk³adu drogowego:
5) linie zabudowy:

6) infrastruktura techniczna:

lokalizacja obiektów budowlanych i budowli telekomunikacji
komórkowej
min. 50 %
a) budynki jednokondygnacyjne,
b) budowle o wysokoci do 50 m nad poziom przyleg³ego i
otaczaj¹cego terenu,
c) budowle o wysokoci powy¿ej 50 m nad poziom przyleg³ego i
otaczaj¹cego terenu oraz urz¹dzenia radiowe, telekomunikacyjne i inne
stanowi¹cych przeszkodê lotnicz¹ - z zastrze¿eniem ustaleñ §21.
teren w granicach ustalonych na rysunku planu
z drogi powiatowej o. symb. 03 KDP
nieprzekraczalne w odleg³oci 10 m od najbli¿szej krawêdzi jezdni drogi
- dla budowli i obiektów budowlanych nie przeznaczonych na pobyt
ludzi
a) prowadzenie gospodarki ciekowej wed³ug zasad ustalonych w §11
ust. 2 i 3 oraz §12 ust. 3,
b) pod³¹czenie do istniej¹cej sieci infrastruktury technicznej na
zasadach ustalonych w §17 - 19.
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ROZDZIA£ IV
Ustalenia koñcowe
§82. Trac¹ moc ustalenia miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Czermin, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XX/86/87 Gminnej Rady Narodowej
w Czerminie z dnia 30 marca 1987 r. w sprawie ustalenia
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Czermin (opublikowana w Dzienniku Urzêdowym Województwa Kaliskiego Nr 8/87 poz. 75 z dnia 24
sierpnia 1987 r.) ze zmianami zatwierdzonymi uchwa³¹ Nr
XXXIII/174/94 Rady Gminy Czermin z dnia 7 marca 1994 r.
(opublikowan¹ w Dzienniku Urzêdowym Województwa kaliskiego Nr 8 poz. 59 z dnia 16.05.1994 r.), dotycz¹ce objêtych
planem terenów wsi Grab, Mamoty, Pieruszyce, Pieruchy,
Strzydzew, Skrzypnia, Wieczyn, ¯biki, ¯egocin.
§83. 1. Odstêpuje siê od ustalenia stawki s³u¿¹cej naliczaniu jednorazowych op³at - o jakich mowa w art. 36 ust. 3
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym - w odniesieniu
do ni¿ej wyszczególnionych nieruchomoci stanowi¹cych
w³asnoæ gminy Czermin lub Skarbu Pañstwa:
1) dzia³ka nr ewid. 108/4 ark. mapy 1 wie Grab  o. symb.
3.10 MNU,
2 dzia³ka nr ewid. 473a/2 ark. mapy 1 Grab  o. symb. 3.19
UO, MNU, UHR,
3) dzia³ka nr ewid. 473/8 ark. mapy 1 Grab  o. symb. 3.18
MNU, UO i 3.18a MR,
4) dzia³ki nr ewid. 136 ark. mapy 1 Mamoty  o. symb. 4.21
UHR,
5) dzia³ka nr ewid. 405 ark. mapy 1 Pieruszyce  o. symb.
5.24 UI,
6) dzia³ka nr ewid. 409 ark. mapy 1 Pieruszyce  o. symb.
5.25 MNU, UHR,
7) dzia³ka nr ewid. 67 ark. mapy 2 Pieruszyce  o. symb. 5.26
MNU,
8) dzia³ki nr ewid. 290 i 291 ark. mapy 1 Skrzypnia  o. symb.
8.47 MNU, UHR,
9) dzia³ki nr ewid. 24/2 i 24/3 ark. mapy 1 (karta 3) Strzydzew
 o. symb. 9.53 MNU, UHR,
10) dzia³ka nr ewid 39 ark. mapy 1 (karta 2) Strzydzew 
o. symb. 9.50 UHR,
11) dzia³ka nr ewid 9/1 ark. mapy 1 (karta 2) Strzydzew 
o. symb. 9.48 MNU,UHR,
12) dzia³ka nr ewid 23 ark. mapy 1 Wieczyn  o. symb. 10.54
MNU,UHR,
13) dzia³ki nr ewid 55/5 i 55/6 ark. mapy 1 Wieczyn  o. symb.
10.55 MNU,UHR,
14) dzia³ka nr ewid 41 ark. mapy 2 Wieczyn  o. symb. 10.68
UI, MNU,UHR,
15) dzia³ka nr ewid 2/1 ark. mapy 2 Wieczyn  o. symb. 10.59
MNU,UHR,

Poz. 1895

16) dzia³ka nr ewid 92/4 ark. mapy 1 ¯biki  o. symb. 11.72
UK, UI, MNU,
17) dzia³ka nr ewid 294/9 ark. mapy 1 ¯biki  o. symb. 11.73
UI,
18) dzia³ki nr ewid 296/6 i 297 ark. mapy 1 ¯biki  o. symb.
11.75 MNU, UHR,
19) dzia³ka nr ewid 395/1 ark. mapy 1 ¯biki  o. symb. 11.74
MNU,UHR,
20) dzia³ka nr ewid 569 ark. mapy 2 ¯egocin  o. symb. 12.84
UO, MNU,
21) dzia³ka nr ewid 589 ark. mapy 2 ¯egocin  o. symb. 12.83
UO, UI, MNU,
2. Ustala siê zgodnie z art. 10, ust. 3, art. 36, ust. 3 ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym, jednorazowe op³aty
od wzrostu wartoci nieruchomoci
1) w wysokoci 5% w odniesieniu do nieruchomoci po³o¿onych na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 010 KDP, 01 KDP, 03 KDP, 05 KDP i 07
KDP,
2) w wysokoci 5% w odniesieniu do nieruchomoci po³o¿onych na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1 KDL,
3) w wysokoci 5% w odniesieniu do nieruchomoci po³o¿onych na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem UO z wyj¹tkiem nieruchomoci, o których mowa
w ust. 1 pkt 20 i 21,
4) w wysokoci 5% w odniesieniu do nieruchomoci po³o¿onych na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem MR,
5) w wysokoci 10% w odniesieniu do nieruchomoci po³o¿onych na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem UI z wyj¹tkiem nieruchomoci, o których mowa
w ust. 1 pkt 14, 16, 17 i 21
6) w wysokoci 10% w odniesieniu do nieruchomoci po³o¿onych na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem UK,
7) w wysokoci 20% w odniesieniu do nieruchomoci po³o¿onych na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem UKT,
8) w wysokoci 20% w odniesieniu do nieruchomoci po³o¿onych na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem MNU,
9) w wysokoci 20% w odniesieniu do nieruchomoci po³o¿onych na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem UHR,
10) w wysokoci 20% w odniesieniu do nieruchomoci po³o¿onych na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem UWT,
§84. Ustala siê wielkoæ gruntów uprawnionych do zmiany dotychczasowego przeznaczenia i sposobu u¿ytkowania
na ogó³em 51,8102 ha w tym:
1) gruntów rolnych 51,2202 ha,
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2) gruntów lenych 0,59 ha.
§85. Nastêpuj¹ce dokumenty zwi¹zane z planem stanowi¹ odrêbne opracowania:
1) dokument zatytu³owany: Prognoza oddzia³ywania na
rodowisko przyrodnicze ustaleñ zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czermin
w czêci dotycz¹cej wsi: Grab, Mamoty, Pieruszyce, Pieruchy, Strzydzew, Skrzypnia, Wieczyn, ¯biki, ¯egocin,
2) dokument zatytu³owany Opracowanie ekofizjograficzne
podstawowe do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czermin w czêci dotycz¹cej
wsi: Grab, Mamoty, Pieruszyce, Pieruchy, Strzydzew,
Skrzypnia, Wieczyn, ¯biki, ¯egocin,

Poz. 1895

3) dokument zatytu³owany Dokumentacja dotycz¹ca przeznaczenia gruntów rolnych i lenych na cele nierolnicze
i nielene.
§86. Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Czermin do przekazania kopii uchwalonego planu Wojewodzie Wielkopolskiemu,
Marsza³kowi Województwa Wielkopolskiego oraz Starocie
Pleszewskiemu.
§87. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Czermin.
§88. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Czermin
() Józef Libert
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1896
UCHWA£A Nr XVIII/85/2004 RADY GMINY I MIASTA ODOLANOWA
z dnia 22 marca 2004 r.
w sprawie zmiany treci Statutu Miejsko-Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Odolanowie
Na podstawie art.. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorz¹dzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. nr 142 poz. 1591 z 2001 roku
z pón. zmianami) oraz art. 46 ustawy z dnia 29 listopada 1990
r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. z 1998 nr 64, poz. 414 ze
zmianami), uchwala siê co nastêpuje:
§1. Do paragrafu 4 Statutu Miejsko-Gminnego Orodka
Pomocy Spo³ecznej w Odolanowie dodaje siê pkt 2, o nastêpuj¹cej treci:

§2. 1. Wykonanie uchwa³y powierza siê Kierownikowi Miejsko-Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Odolanowie.
2. Ujednolicony tekst Statutu Miejsko-Gminnego Orodka
Pomocy Spo³ecznej w Odolanowie stanowi za³¹cznik nr 1 do
niniejszej uchwa³y.
§3. Uchwa³a niniejsza podlega og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie
po up³ywie 14 dni od jego og³oszenia.

2. Zadania okrelone w pkt 1 niniejszego paragrafu, Orodek
realizuje jako zadania w³asne i zlecone.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy i Miasta w Odolanowie
() mgr Jan Prokop

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y nr XVIII/85/2004
Rady Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 22 marca 2004 r.
w sprawie zmiany treci Statutu MiejskoGminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej
w Odolanowie

UJEDNOLICONY TEKST STATUTU MIEJSKO  GMINNEGO ORODKA POMOCY SPO£ECZNEJ W ODOLANOWIE
Tekst jednolity niniejszego statutu uwzglêdnia zmiany
treci statutu wprowadzone:
1. uchwa³¹ nr XXVII/13/93 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 21 czerwca 1993 r.
2. uchwa³¹ nr XIX/23/97 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie
z dnia 15 maja 1997 r.
3. uchwa³¹ nr XXVI/13/2001 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 13 czerwca 2001 r.
4. uchwa³¹ nr XVIII/85/2004 w sprawie zmiany treci Statutu
Miejsko-Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Odolanowie
ROZDZIA£ I
Postanowienia Ogólne
§1. Miejsko Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Odolanowie zwany dalej Orodkiem jest jednostk¹ organizacyjn¹ pomocy spo³ecznej powo³an¹ uchwa³¹ Nr XIV/74/90 Rady
Narodowej Miasta i Gminy w Odolanowie z dnia 5.03.1990 r.

Orodek dzia³a w szczególnoci na podstawie:
1. Ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej
(Dz.U. Nr 64, poz. 414)
2. Niniejszego statutu.
3. Wybranych aktów prawnych dla potrzeb pomocy spo³ecznej.
§2. 1. Terenem dzia³ania Orodka jest obszar Gminy
i Miasta Odolanów.
2. Nadzór nad Orodkiem sprawuje Rada Gminy i Miasta
Odolanów, która zapewnia rodki niezbêdne do jego utrzymania oraz prowadzenia dzia³alnoci statutowej.
3. Siedzib¹ Orodka jest miejscowoæ Odolanów.
4. Orodek u¿ywa pieczêci pod³u¿nej z nazw¹ w pe³nym
brzmieniu i adresem Orodka.
§3. Celem Orodka jest zaspokojenie niezbêdnych potrzeb ¿yciowych osób i rodzin oraz umo¿liwianie im bytowania w warunkach odpowiadaj¹cych godnoci cz³owieka
i w miarê mo¿liwoci doprowadziæ do ¿yciowego usamodzielnienia oraz ich integracji ze rodowiskiem.
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§4. 1. Do podstawowych zadañ Orodka nale¿y:

ROZDZIA£ III

- przyznawanie i wyp³acanie przewidzianych ustaw¹ wiadczeñ,

Organy zarz¹dzaj¹ce

- tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania
pomocy spo³ecznej, w tym rozbudowê niezbêdnej infrastruktury socjalnej

§7. 1. Orodkiem zarz¹dza Kierownik powo³any przez Burmistrza Gminy i Miasta w Odolanowie, który w szczególnoci
odpowiedzialny jest za:

- analiza i ocena zjawisk rodz¹cych zapotrzebowanie na
wiadczenia pomocy spo³ecznej

- ustalanie potrzeb Gminy i Miasta w zakresie pomocy
spo³ecznej,

- pobudzanie spo³ecznej aktywnoci w zaspakajaniu niezbêdnych potrzeb ¿yciowych osób i rodzin

- ustalanie planów i realizacjê polityki kadrowej Orodka
Pomocy Spo³ecznej,

- praca socjalna rozumiana jako dzia³alnoæ zawodowa,
skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolnoci do funkcjonowania w spo³eczeñstwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjaj¹cych
temu celowi

- zatrudnianie, awansowanie, zwalnianie pracowników
Orodka Pomocy Spo³ecznej uwzglêdniaj¹c przepisy
Kodeksu Pracy i przepisy dotycz¹ce zasad wynagradzania
i wymagañ kwalifikacyjnych pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorz¹du terytorialnego,

- realizacja innych zadañ przewidzianych w odrêbnych ustawach
2. Zadania okrelone w paragrafie 4 Orodek realizuje jako
zadania w³asne i zlecone.
§5. W realizacji swych zadañ Orodek wspó³dzia³a z:
- Regionalnym Orodkiem Polityki Spo³ecznej w Poznaniu,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
- Powiatowym Urzêdem Pracy,
- Zak³adem Ubezpieczeñ Spo³ecznych i Kas¹ Rolniczego
Ubezpieczenia Spo³ecznego,
- organizacjami spo³ecznymi, Kocio³em katolickim, innymi
kocio³ami, zwi¹zkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi
i prawnymi,
- Gminno-Miejskim Centrum Pomocy Wiara-NadziejaMi³oæ w Odolanowie -Orodkiem Interwencji Kryzysowej w Ostrowie Wielkopolskim,
- S¹dami, jednostkami organizacyjnymi jednostek samorz¹du terytorialnego, szko³ami.

- zarz¹dzanie mieniem i reprezentowanie Orodka Pomocy
Spo³ecznej na zewn¹trz,
- sprawowanie nadzoru nad przyznawaniem wiadczeñ
pomocy spo³ecznej,
- sk³ada coroczne sprawozdanie Radzie Gminy i Miasta
z dzia³alnoci Orodka Pomocy Spo³ecznej.
2. Zwierzchnikiem s³u¿bowym Kierownika Orodka Pomocy
Spo³ecznej jest Burmistrz Gminy i Miasta.
§8. 1. Kierownik Orodka Pomocy spo³ecznej jest upowa¿niony do wydawania decyzji administracyjnych o przyznawaniu lub odmowie przyznania wiadczenia pomocy spo³ecznej zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy o pomocy spo³ecznej
na podstawie uchwa³y Rady Gminy i Miasta.
2. W czasie nieobecnoci Kierownika jego obowi¹zki przejmuje zastêpca lub pisemnie upowa¿niony pracownik.
§9. Prawa i obowi¹zki pracowników zatrudnionych
w Miejsko Gminnym Orodku Pomocy Spo³ecznej w Odolanowie reguluj¹ przepisy ustawy o pracownikach samorz¹dowych.

§6. 1. W sk³ad osobowy Orodka wchodz¹:
-

kierownik i jego zastêpca
g³. ksiêgowy
kasjer
kierowca
stanowiska pracy do spraw pomocy rodowiskowej
i us³ug opiekuñczych.

2. Szczegó³ow¹ strukturê organizacyjn¹ szczegó³owe zadania i zasady funkcjonowania Orodka ustala Kierownik
Orodka w regulaminie organizacyjnym.

ROZDZIA£ IV
Gospodarka Finansowa
1. Obs³ugê finansowo - ksiêgow¹ dot. wydatków prowadzi
Orodek Pomocy Spo³ecznej.
2. Czeki, przelewy i inne dokumenty obrotu pieniê¿nego
podpisuje Kierownik i g³. Ksiêgowy.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy i Miasta w Odolanowie
() mgr Jan Prokop
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1897
UCHWA£A Nr XXI/120/04 RADY GMINY BABIAK
z dnia 31 marca 2004 r.
w sprawie ustalenia trybu postêpowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne ni¿ okrelone
w ustawie o dzia³alnoci po¿ytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania
oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591 ze zm.) oraz art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr
15, poz.148 ze zm.) Rada Gminy Babiak uchwala, co nastêpuje:
§1. Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie dzia³aj¹ce w celu osi¹gniêcia zysku mog¹ wystêpowaæ do Wójta Gminy z wnioskami o przyznanie dotacji z
bud¿etu na realizacjê zadañ Gminy, które nie zosta³y okrelone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoci po¿ytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873).
§2. 1. Wnioski o przyznanie dotacji na zadania publiczne,
o których mowa w §1 zainteresowane podmioty sk³adaj¹ do
Wójta Gminy w terminie do dnia 15 padziernika roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach mo¿liwe jest
sk³adanie wniosków o przyznanie dotacji w trakcie roku
bud¿etowego.
§3. 1. Wniosek o przyznanie dotacji winien zawieraæ:
a) okrelenie zadania publicznego na jakie ma byæ przyznana
dotacja,
b) miejsce i czas realizowanego zadania,
c) liczbê osób z terenu gminy objêtych dotowanym zadaniem,
d) program wykonywania zadania,
e) skalkulowane koszty ca³kowite i koszt jednostkowy zadania,
f) inne ród³a sfinansowania kosztów zadania,
g) wysokoæ wnioskowanej dotacji z bud¿etu gminy.
2. Oferta wykonania zadania powinna byæ zgodna z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantuj¹ca wykonanie zadania
w sposób efektywny, rzetelny, oszczêdny i terminowy.
§4. 1. Zaopiniowane przez komisjê Rady Gminy wnioski
o przyznanie dotacji na zadania publiczne okrelone w §1
rozpatruje Wójt Gminy i wydatki na to zadanie ujmuje
w projekcie bud¿etu.
2. Wnioski o przyznanie dotacji w trakcie roku bud¿etowego,
po zaopiniowaniu przez komisjê Rady przedstawione s¹

Wójtowi Gminy w celu rozpatrzenia i przygotowania projektu zmian w bud¿ecie.
§5. Wielkoci udzielanych dotacji okrela Rada Gminy w
uchwale bud¿etowej podawanej do publicznej wiadomoci.
§6. W ci¹gu 30 dni od dnia uchwalenia bud¿etu Wójt
Gminy:
1) zawiera z wybranymi podmiotami umowy, w których
zleca zadania i okrela wysokoæ udzielonej dotacji,
2) podaje do publicznej wiadomoci wykaz podmiotów, którym udzielone zosta³y dotacje.
§7. 1. Podmioty otrzymuj¹ce dotacje w ratach miesiêcznych lub kwartalnych zobowi¹zane s¹ sk³adaæ rozliczenie na
pimie w terminach kwartalnych do 15-go dnia miesi¹ca po
up³ywie kwarta³u. Rozliczenie roczne powinno nast¹piæ nie
póniej ni¿ do dnia 20 grudnia roku bud¿etowego.
2. Podmioty otrzymuj¹ce dotacjê jednorazow¹ zobowi¹zane
s¹ rozliczyæ siê w terminie 30 dni po wykonaniu zadania,
jednak nie póniej ni¿ do dnia 20 grudnia roku bud¿etowego.
3. Rozliczenie, o których mowa w ust. 1 i 2 winno zawieraæ
zestawienie faktycznie poniesionych kosztów zwi¹zanych
z realizacj¹ dotowanego zadania, udokumentowanych
uwierzytelnionymi kopiami faktur potwierdzaj¹cych ich
poniesienie oraz informacje opisow¹ o realizacji zadania.
Orygina³y faktur powinny zawieraæ adnotacjê o wielkoci
dofinansowania z bud¿etu Gminy Babiak.
4. Podmioty, które nie wykorzysta³y udzielonej dotacji lub
wykorzysta³y j¹ niezgodnie z przeznaczeniem zobowi¹zane s¹ do jej zwrotu na rachunek bud¿etu gminy niezw³ocznie po rozliczeniu, nie póniej ni¿ do dnia 22 grudnia roku
bud¿etowego.
§8. Informacje o wykorzystaniu i rozliczeniu udzielonych
dotacji Wójt Gminy przedk³ada Radzie Gminy w terminach
pó³rocznych.
§9. 1. Wójt Gminy lub osoby dzia³aj¹ce z jego upowa¿nienia dokonuj¹ kontroli i oceny wykonywania zleconego zadania, a w szczególnoci:
a) stanu realizacji zadania,
b) efektywnoci, rzetelnoci i jakoci wykonania zadania,
c) prawid³owoci wykorzystania rodków publicznych otrzymanych na realizacjê zadania,
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d) prowadzenia dokumentacji okrelonej w przepisach prawa i w umowie.
2. Kontrola, o której mowa w ust. 1 mo¿e polegaæ na:
a) zbieraniu i ocenie przedk³adanych Wójtowi informacji o
realizacji zadania i o jego rozliczeniu,
b) wizytacji podmiotów w trakcie realizacji zadania,
c) kontroli dokumentacji ród³owej zwi¹zanej z realizacj¹
zadania, w tym wgl¹dzie ksi¹g rachunkowych.

§11. Traci moc uchwa³a Nr XVI/76/99 Rady Gminy Babiak
z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie trybu postêpowania o
udzielenie z bud¿etu gminy dotacji, sposobu jej rozliczenia
oraz kontroli wykonania zleconego zadania przez podmioty
nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie dzia³aj¹ce
w celu osi¹gniêcia zysku.
§12. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§10. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

Przewodnicz¹cy Rady
() Dariusz Winiewski

1898
UCHWA£A Nr 106/04 RADY GMINY W OPATÓWKU
z dnia 22 kwietnia 2004 r.
zmieniaj¹ca Uchwa³ê Nr 261/02 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 czerwca 2002 r.
w sprawie utworzenia sta³ych obwodów g³osowania na obszarze Gminy Opatówek
Na podstawie art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia
2004 r.  Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego
(Dz.U. Nr 25, poz. 219) oraz art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16
lipca 1998 r.  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 159,
poz.1547 ze zm.) Rada Gminy Opatówek uchwala, co nastêpuje:
§1. W za³¹czniku do Uchwa³y Nr 261/02 Rady Gminy
Opatówek z dnia 28 czerwca 2002 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. W obwodzie g³osowania Nr 2, w rubryce Granice obwodu g³osowania skrela siê s³owa So³ectwo Cienia Folwark a w to miejsce wpisuje siê s³owa So³ectwo Cienia
 Folwark
2. W obwodzie g³osowania Nr 3, w rubryce: Granice obwodu g³osowania So³ectwo Sza³e ulice:
1) po s³owach Brzozowa dopisuje siê nowe s³owa
Bursztynowa, Cyprysowa,
2) po s³owach Morelowa dopisuje siê nowe s³owo
Pogodna,

3) po s³owach Poziomkowa dopisuje siê nowe s³owo
Ró¿ana.
3. W obwodzie g³osowania Nr 3, w rubryce Granice obwodu g³osowania po s³owach So³ectwo Trojanów dopisuje siê s³owa So³ectwo Zawady.
4. W obwodzie g³osowania Nr 5, w rubryce  Granice obwodu g³osowania:
1) skrela siê s³owa So³ectwo T³okinia Nowa a w to
miejsce wpisuje siê s³owa So³ectwo Nowa T³okinia,
2) skrela siê s³owa So³ectwo Dêbe Kolonia a w to
miejsce wpisuje siê s³owa So³ectwo Dêbe - Kolonia.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Opatówek.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomoci w sposób
zwyczajowo przyjêty.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Artur Szymczak
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1899
UCHWA£A Nr XIV/79/04 RADY GMINY DOBRZYCA
z dnia 28 kwietnia 2004 r.
w sprawie utworzenia obwodu g³osowania na obszarze gminy Dobrzyca w wyborach
do Parlamentu Europejskiego zarz¹dzonych na dzieñ 13 czerwca 2004 r.
Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia
2004 r.-Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego
(Dz.U. Nr 25, poz. 219) uchwala siê co nastêpuje:
§1. 1. Dla przeprowadzenia g³osowania w wyborach do
Parlamentu Europejskiego w dniu 13 czerwca 2004 r. tworzy
siê na obszarze Gminy Dobrzyca obwód g³osowania w Domu
Pomocy Spo³ecznej w Fabianowie.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Dobrzyca.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomoci w sposób
zwyczajowo przyjêty.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Zbigniew Szóstak

2. Numer obwodu g³osowania, o którym mowa w ust. 1, jego
granice i siedzibê Obwodowej Komisji Wyborczej okrela
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XIV/79/04
Rady Gminy Dobrzyca
z dnia 28 kwietnia 2004 r.

W SPRAWIE UTWORZENIA OBWODU G£OSOWANIA NA OBSZARZE GMINY DOBRZYCA
W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2004 R.
GMINA DOBRZYCA
Numer obwodu
g³osowania
1
8

Granice obwodu g³osowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

2

3
Fabianów  Dom Pomocy Spo³ecznej
ul. Pleszewska 2

Dom Pomocy Spo³ecznej w Fabianowie

1900
UCHWA£A Nr XIV/80/04 RADY GMINY DOBRZYCA
z dnia 28 kwietnia 2004 r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Dobrzyca
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838
ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zm.), uchwala siê co nastêpuje:
§1. Po zasiêgniêciu opinii Zarz¹du Powiatu Pleszewskiego, zalicza siê drogi wykazane w za³¹czniku do uchwa³y do
kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Dobrzyca.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Zbigniew Szóstak
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Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XIV/80/04
Rady Gminy Dobrzyca
z dnia 28 kwietnia 2004 r.

WYKAZ DRÓG ZALICZONYCH DO KATEGORII DRÓG GMINNYCH
DOBRZYCA:
1. ul. W¹ska,

20. ul. Walentego Stefañskiego,
21. ul. Stanis³awa Walendowskiego,

2. ul. Cmentarna,

22. ul. Jesionowa.

3. ul. Targowa,
4. ul. Targowa  Olesie - dz. nr 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, cz. 167,

FABIANÓW:
23. ul. Nowa,

5. ul. Szkolna,

24. ul. Kwiatowa.

6. ul. Franciszka Wrobiñskiego,
7. ul. Klonów,

GALEW:
25. od drogi powiatowej 13163 do drogi gminnej 1331001 - dz.
nr 255,

8. ul. Nowa,
9. ul. Franciszka Kociñskiego,

26. od drogi gminnej 1331001 do drogi gminnej 1331016 - dz.
nr 344.

10. ul. Micha³a Kolika,
11. ul. Ró¿ana,
12. ul. Promienna,

KARMINEK:
27. ul. Rybna,

13. ul. Wiosny Ludów,

28. ul. Krótka,

14. ul. Krótka,

29. ul. Piwna,

15. ul. Krzywa,

30. ul. Polna.

16. ul. Ludwika Mieros³awskiego,
17. ul. Idziego Biernackiego,

TRZEBOWA:
31. od drogi powiatowej 13164 do drogi gminnej 1331028 - cz.
dz. nr 169.

18. ul. Antoniego ¯mudziñskiego,
19. ul. Marcina Mikstackiego,

1901
UCHWA£A Nr XXIII/161/2004 RADY MIEJSKIEJ W TRZEMESZNIE
z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie utworzenia obwodu g³osowania, ustalenia numeru, granicy oraz siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej dla
wyborów przebywaj¹cych w Zak³adzie Poprawczym w Trzemesznie w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu
Europejskiego
Na podstawie art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia
2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego
(Dz.U. Nr 25, poz. 219) w zwi¹zku z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia
12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.
Nr 46, poz. 499 wraz z póniejszymi zmianami) oraz wnio-

skiem Burmistrza Miasta i Gminy w Trzemesznie z dnia
13.04.2004 r. Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1. 1. Utworzyæ obwód g³osowania na terenie Zak³adu
Poprawczego w Trzemesznie.
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2. Nadaæ utworzonemu obwodowi numer 10.
3. Ustaliæ siedzibê Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10
w Trzemesznie w klasopracowni Zak³adu Poprawczego.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Trzemeszno.

ci w sposób zwyczajowo przyjêty poprzez rozplakatowanie
na terenie miasta i gminy Trzemeszno.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§3. Informacje o numerze, granicy oraz siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej podaje siê do publicznej wiadomo-

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Krzysztof Dereziñski

1902
POROZUMIENIE
w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w S³upcy zadañ powiatowej biblioteki publicznej
dla Powiatu S³upeckiego
Na podstawie art. 19 ust. 3 i art. 20a ust. 2 ustawy z dnia
27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 ze
zm.), art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.)
oraz art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w dniu
22 kwietnia 2004 r.
pomiêdzy Powiatem S³upeckim,
zwanym dalej Powiatem, reprezentowanym przez Zarz¹d
Powiatu, w imieniu którego dzia³aj¹:
1. p. Eugeniusz Grzeszczak

-

2. p. Bogus³aw Ochotny

Wicestarosta S³upecki

-

Starosta S³upecki,

a Gmin¹ Miejsk¹ S³upca
zwan¹ dalej Miastem reprezentowan¹ przez:
p. Mariana Banaszaka - Burmistrza
zawarto porozumienie o treci nastêpuj¹cej:
§1. 1. Miejskiej Bibliotece Publicznej w S³upcy zwanej
dalej Bibliotek¹  powierza siê wykonywanie zadañ powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu S³upeckiego.
2. Miejska Biblioteka Publiczna w S³upcy u¿ywa nazwy
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w S³upcy.
3. Szczegó³owy zakres zadañ, o których mowa w ust. 1,
okrela za³¹cznik do niniejszego porozumienia.
§2. 1. Podstaw¹ finansow¹ realizacji zadañ biblioteki powiatowej s¹ dotacje zawarte w bud¿ecie Powiatu S³upeckiego.
2. Wysokoæ rodków z bud¿etu Powiatu na realizacjê porozumienia w 2004 r. ustala siê w kwocie 55.080 z³.

3. rodki finansowe przekazywane bêd¹ w okresach miesiêcznych w terminie do dnia 20 ka¿dego miesi¹ca.
4. Wysokoæ rodków na ka¿dy nastêpny rok mo¿e byæ
zwiêkszana proporcjonalnie do wzrostu cen i us³ug lub
rozszerzenia zakresu powierzonych zadañ pod warunkiem
podjêcia dodatkowych negocjacji pomiêdzy stronami
umowy w terminie do 15 wrzenia ka¿dego roku. W
przypadku, gdy strony nie podejm¹ negocjacji w okrelonym wy¿ej terminie rodki na nastêpny rok z bud¿etu
Powiatu nie ulegaj¹ zmianie.
5. Biblioteka sk³ada Zarz¹dowi Powiatu roczne sprawozdanie
rzeczowe i finansowe z realizacji powierzonych zadañ
zgodnie z zasadami i terminami okrelonymi w ustawie o
finansach publicznych.
6. Na wniosek Powiatu Biblioteka sk³ada dodatkowe informacje i sprawozdania dotycz¹ce sposobu wykonywania
zadañ powiatowej biblioteki publicznej.
7. rodki, o których mowa w ust. 1 i 2 obejmuj¹ nastêpuj¹ce
grupy wydatków:
1) wynagrodzenia,
2) zakup zbiorów bibliotecznych i prenumeratê czasopism,
3) zakup urz¹dzeñ i pomocy metodycznych niezbêdnych
do realizacji zadañ biblioteki powiatowej,
4) koszty szkolenia i doskonalenia zawodowego bibliotekarzy,
5) koszty dzia³alnoci kulturalno-owiatowej i informacyjnej,
6) koszty opracowania i publikowania bibliografii regionalnej,
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7) transport, koszty podró¿y,
8) koszty utrzymania lokalu biblioteki,
9) inne potrzeby uzgodnione miêdzy stronami porozumienia i umieszczone w rocznym planie wydatków.
8. Strony ustalaj¹:

Poz. 1902

2. Porozumienie mo¿e zostaæ rozwi¹zane po up³ywie trzymiesiêcznego okresu wypowiedzenia dokonanego przez
jedna ze stron ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.
3. Okres wypowiedzenia mo¿e zostaæ skrócony, je¿eli obie
strony porozumienia tak postanowi¹.

1) nie mniej ni¿ 45% rodków przekazywanych z bud¿etu
Powiatu przeznaczonych bêdzie na realizacjê zadañ
wskazanych w ust. 7 pkt 2 i 3,

4. O zawarciu porozumienia i zamiarze jego wypowiedzenia
strony poinformuj¹ Wojewódzk¹ Bibliotekê Publiczn¹
w Poznaniu.

2) nie mniej ni¿ 20% rodków przekazywanych przez
Powiat to rodki przeznaczone na zakup ksiêgozbioru.

§8. Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszego porozumienia
traci moc porozumienie zawarte w dniu 10 grudnia 2002 r.
w sprawie powierzenia miejskiej Bibliotece Publicznej
w S³upcy zadañ powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu
S³upeckiego.

9. Dla zbiorów bibliotecznych, kupowanych ze rodków Powiatu nale¿y prowadziæ odrêbn¹ ewidencjê. W przypadku
rozwi¹zania niniejszego porozumienia zbiory te przechodz¹ na w³asnoæ Powiatu S³upeckiego.
§3. 1. Zadania powiatowej biblioteki publicznej s¹ wykonywane przez pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej.
2. Odpowiedzialnoæ za realizacjê zadañ biblioteki powiatowej wobec Powiatu ponosi dyrektor Biblioteki.
3. O zmianach na stanowisku dyrektora Biblioteki miasto
informuje Powiat z podaniem przyczyn.

§9. Porozumienie zostaje zawarte w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron.
§10. Porozumienie wchodzi w¿ycie z dniem podpisania
z koca obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2004 r. i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Miasto
Burmistrz
() Marian Banaszak

§4. Wszelkie zmiany zwi¹zane z powierzeniem Bibliotece
zadañ powiatowej biblioteki publicznej na podstawie niniejszego porozumienia zostan¹ uwzglêdnione w jej statucie.

Powiat
Starosta
() Eugeniusz Grzeszczak

§5. Powiat ma prawo wgl¹du w dokumenty biblioteki
w czêci dotycz¹cej jej dzia³alnoci jako powiatowej biblioteki
publicznej.
§6. Wszelkie spory w sprawach merytorycznych zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ Biblioteki jako powiatowej biblioteki
publicznej bêd¹ rozstrzygane przez strony porozumienia.

Wicestarosta
() Bogus³aw Ochotny

§7. 1. Porozumienie zostaje zawarte na okres do 31 grudnia 2006 r.

Za³¹cznik do Porozumienia
w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w S³upcy
zadañ powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu S³upeckiego
zawartego w dniu 22 kwietnia 2004 r.

WYKAZ ZADAÑ POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Do zadañ powiatowej biblioteki publicznej nale¿y w szczególnoci:
1) gromadzenie, opracowywanie i udostêpnianie materia³ów
bibliotecznych s³u¿¹cych obs³udze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokszta³ceniowych, zw³aszcza
dotycz¹cych wiedzy o w³asnym regionie oraz dokumentuj¹cych jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy,

2) pe³nienie funkcji orodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, organizowanie obiegu wypo¿yczeñ miêdzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii
regionalnych, a tak¿e innych materia³ów informacyjnych
o charakterze regionalnym,
3) udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej
i szkoleniowej,
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4) sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez gminne biblioteki publiczne zadañ:

c) dzia³alnoci naukowo-badawczej oraz dokszta³cania
i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek,

a) gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostêpniania zbiorów,

d) wymiany oraz przekazywania materia³ów bibliotecznych i informacji,

b) sporz¹dzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych,

5) wspó³dzia³anie z wojewódzk¹ biblioteka publiczn¹.

1903
POROZUMIENIE
zawarte w dniu 14 maja 2004 r.
pomiêdzy Powiatem Pilskim, reprezentowanym przez
Zarz¹d Powiatu w Pile, w imieniu którego dzia³aj¹:
1. Leszek Partyka

-

Starosta Pilski

2. Edmund Przewoniak

-

Wicestarosta Pilski

zwanym dalej Powiatem
a Gmin¹ Bia³oliwie reprezentowan¹ przez:
Franciszka Tamasa -

Wójta

zwanego dalej Gmin¹
w sprawie powierzenia przebudowy chodnika na powierzchni 500 m2 przy drodze powiatowej nr 29363 relacji
Czajcze-Bia³oliwie na odcinku od skrzy¿owania z drog¹ krajow¹ nr 10 w kierunku m. Nie¿ychowo.
§1. Strony porozumienia ustalaj¹:
1. Powiat przekazuje kostkê polbruk w iloci 500 m2.
2. Gmina sfinansuje wykonanie i zagêszczenie podsypki piaskowej (wraz z zakupem piasku), zakup brakuj¹cej iloci
krawê¿nika i obrze¿a trawnikowego oraz wykonanie nowej
nawierzchni chodnika.

3. Przebudowa chodnika, o której mowa w ust. 2 przeprowadzona przez Gminê zostanie do dnia 29 padziernika
2004 r.
§2. Odbiór robót, o którym mowa w §1 ust. 3, dokonany
zostanie protokó³em odbioru w terminie 7 dni od ich zakoñczenia przez inspektora nadzoru z ramienia Wydzia³u Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile.
§3. Nadzór nad realizacj¹ porozumienia powierza siê Dyrektorowi Wydzia³u Komunikacji Starostwa Powiatowego
w Pile.
§4. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania
i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Powiat Pilski
Starosta
() Leszek Partyka
Wicestarosta Pilski
() Edmund Przewoniak
Gmina Bia³oliwie
Wójt
() in¿. Franciszek Tamas

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 94

Poz. 1904, 1905

 8928 

1904
POROZUMIENIE
zawarte w dniu 14 maja 2004 r.
pomiêdzy Powiatem Pilskim, reprezentowanym przez
Zarz¹d Powiatu w Pile, w imieniu którego dzia³aj¹:
1. Leszek Partyka

-

Starosta Pilski

2. Edmund Przewoniak

-

Wicestarosta Pilski

§3. Nadzór nad realizacj¹ porozumienia powierza siê Dyrektorowi Wydzia³u Komunikacji Starostwa Powiatowego
w Pile.

zwany dalej Powiatem
a Gmin¹ Miasteczko Krajeñskie reprezentowan¹ przez:
Tadeusza D¹browskiego

-

§2. Odbiór robót, o którym mowa w §1 ust. 3, dokonany
zostanie protokó³em odbioru w terminie 7 dni od ich zakoñczenia przez inspektora nadzoru z ramienia Wydzia³u Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile.

§4. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania
i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Wójta

zwanego dalej Gmin¹
w sprawie powierzenia przebudowy chodnika na powierzchni 200 m2 przy drodze powiatowej nr 29376 relacji
Grabówko-Miasteczko Krajeñskie przy ul. Kociuszki w m.
Miasteczko Krajeñskie.

Powiat Pilski
Starosta
() Leszek Partyka

§1. Strony porozumienia ustalaj¹:

Wicestarosta Pilski
() Edmund Przewoniak

1. Powiat przekazuje kostkê polbruk w iloci 200 m2.
2. Gmina sfinansuje wykonanie i zagêszczenie podsypki piaskowej (wraz z zakupem piasku), zakup brakuj¹cej iloci
krawê¿nika i obrze¿a trawnikowego oraz wykonanie nowej
nawierzchni chodnika.

Gmina Miasteczko Krajeñskie
Wójt
() mgr in¿. Tadeusz D¹browski

3. Przebudowa chodnika, o której mowa w ust. 2 przeprowadzona przez Gminê zostanie do dnia 29 padziernika
2004 r.

1905
POROZUMIENIE
zawarte w dniu 14 maja 2004 r.
pomiêdzy Powiatem Pilskim, reprezentowanym przez
Zarz¹d Powiatu w Pile, w imieniu którego dzia³aj¹:
1. Leszek Partyka

-

Starosta Pilski

2. Edmund Przewoniak

-

Wicestarosta Pilski

zwany dalej Powiatem
a Gmin¹ £ob¿enica reprezentowan¹ przez:

Eugeniusza Cerlaka -

Burmistrza

zwanego dalej Gmin¹
w sprawie powierzenia przebudowy chodnika na powierzchni 300 m2 przy drodze powiatowej nr 29361 relacji
£ob¿enica-Kijaszkowo na odcinku Rataje-£ob¿enica.
§1. Strony porozumienia ustalaj¹:
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1. Powiat przekazuje kostkê polbruk w iloci 300 m2.
2. Gmina sfinansuje wykonanie i zagêszczenie podsypki piaskowej (wraz z zakupem piasku), zakup brakuj¹cej iloci
krawê¿nika i obrze¿a trawnikowego oraz wykonanie nowej
nawierzchni chodnika.
3. Przebudowa chodnika, o której mowa w ust. 2 przeprowadzona przez Gminê zostanie do dnia 29 padziernika
2004 r.

Poz. 1905, 1906

§3. Nadzór nad realizacj¹ porozumienia powierza siê Dyrektorowi Wydzia³u Komunikacji Starostwa Powiatowego
w Pile.
§4. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania
i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Powiat Pilski
Starosta
() Leszek Partyka

§2. Odbiór robót, o którym mowa w §1 ust. 3, dokonany
zostanie protokó³em odbioru w terminie 7 dni od ich zakoñczenia przez inspektora nadzoru z ramienia Wydzia³u Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile.

Wicestarosta Pilski
() Edmund Przewoniak
Gmina £ob¿enica
Burmistrz
() mgr Eugeniusz Cerlak

1906
POROZUMIENIE
zawarte w dniu 14 maja 2004 r.

pomiêdzy Powiatem Pilskim, reprezentowanym przez
Zarz¹d Powiatu w Pile, w imieniu którego dzia³aj¹:
1. Leszek Partyka

-

Starosta Pilski

2. Edmund Przewoniak

-

Wicestarosta Pilski

zwany dalej Powiatem
a Gmin¹ Wysoka reprezentowan¹ przez:
Marka Madeja

-

Burmistrza

zwanego dalej Gmin¹
w sprawie powierzenia przebudowy chodnika na powierzchni 700 m2 przy drodze powiatowej nr 29350 relacji
Grabówko-Wysoka przy ul. w. Walentego w m. Wysoka.

3. Przebudowa chodnika, o której mowa w ust. 2 przeprowadzona przez Gminê zostanie do dnia 29 padziernika
2004 r.
§2. Odbiór robót, o którym mowa w §1 ust. 3, dokonany
zostanie protokó³em odbioru w terminie 7 dni od ich zakoñczenia przez inspektora nadzoru z ramienia Wydzia³u Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile.
§3. Nadzór nad realizacj¹ porozumienia powierza siê
Dyrektorowi Wydzia³u Komunikacji Starostwa Powiatowego
w Pile.
§4. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania
i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§1. Strony porozumienia ustalaj¹:
1. Powiat przekazuje kostkê polbruk w iloci 700 m2.
2. Gmina sfinansuje wykonanie i zagêszczenie podsypki piaskowej (wraz z zakupem piasku), zakup brakuj¹cej iloci
krawê¿nika i obrze¿a trawnikowego oraz wykonanie nowej
nawierzchni chodnika.

Powiat Pilski
Starosta
() Leszek Partyka
Wicestarosta Pilski
() Edmund Przewoniak

Gmina Wysoka
Burmistrz
() mgr in¿. Marek Madej
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Poz. 1907, 1908

1907
POROZUMIENIE
zawarte w dniu 14 maja 2004 r.
pomiêdzy Powiatem Pilskim, reprezentowanym przez
Zarz¹d Powiatu w Pile, w imieniu którego dzia³aj¹:
1. Leszek Partyka

-

Starosta Pilski

2. Edmund Przewoniak

-

Wicestarosta Pilski

§3. Nadzór nad realizacj¹ porozumienia powierza siê Dyrektorowi Wydzia³u Komunikacji Starostwa Powiatowego w
Pile.

zwany dalej Powiatem
a Gmin¹ Szyd³owo reprezentowan¹ przez:
Zdzis³awa Marciniaka

-

§2. Odbiór robót, o którym mowa w §1 ust. 3, dokonany
zostanie protokó³em odbioru w terminie 7 dni od ich zakoñczenia przez inspektora nadzoru z ramienia Wydzia³u Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile.

§4. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i
podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Wójta

zwanego dalej Gmin¹
w sprawie powierzenia przebudowy chodnika na powierzchni 600 m2 przy drodze powiatowej nr 29135 relacji
Nowa Szwecja-Skrzatusz w m. Skrzatusz.
§1. Strony porozumienia ustalaj¹:

Powiat Pilski
Starosta
() Leszek Partyka

1. Powiat przekazuje kostkê polbruk w iloci 600 m2.
2. Gmina sfinansuje wykonanie i zagêszczenie podsypki piaskowej (wraz z zakupem piasku), zakup brakuj¹cej iloci
krawê¿nika i obrze¿a trawnikowego oraz wykonanie nowej
nawierzchni chodnika.

Wicestarosta Pilski
() Edmund Przewoniak
Gmina Szyd³owo
Wójt
() Zdzis³aw Marciniak

3. Przebudowa chodnika, o której mowa w ust. 2 przeprowadzona przez Gminê zostanie do dnia 29 padziernika
2004 r.

1908
POROZUMIENIE
zawarte w dniu 14 maja 2004 r.
pomiêdzy Powiatem Pilskim, reprezentowanym przez
Zarz¹d Powiatu w Pile, w imieniu którego dzia³aj¹:
1. Leszek Partyka

Starosta Pilski

2. Edmund Przewoniak

Wicestarosta Pilski

zwany dalej Powiatem
a Gmin¹ Wyrzysk reprezentowan¹ przez:
Tadeusza Perliñskiego Burmistrza
zwanego dalej Gmin¹

w sprawie powierzenia przebudowy chodnika na powierzchni 500 m2 przy drodze powiatowej nr 29364 relacji
Gromadno-Falmierowo w m. Falmierowo oraz przy drodze
powiatowej nr 29382 relacji Wyrzysk-Polanowo w m. Wyrzysk.
§1. Strony porozumienia ustalaj¹:
1. Powiat przekazuje kostkê polbruk w iloci 500 m2,
krawê¿nik drogowy w iloci 50 mb oraz obrze¿e trawnikowe w iloci 200 mb.
2. Gmina sfinansuje wykonanie i zagêszczenie podsypki piaskowej (wraz z zakupem piasku), zakup brakuj¹cej iloci
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krawê¿nika i obrze¿a trawnikowego oraz wykonanie nowej
nawierzchni chodnika.
3. Przebudowa chodnika, o której mowa w ust. 2 przeprowadzona przez Gminê zostanie do dnia 29 padziernika
2004 r.
§2. Odbiór robót, o którym mowa w §1 ust. 3, dokonany
zostanie protokó³em odbioru w terminie 7 dni od ich zakoñczenia przez inspektora nadzoru z ramienia Wydzia³u Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile.
§3. Nadzór nad realizacj¹ porozumienia powierza siê
Dyrektorowi Wydzia³u Komunikacji Starostwa Powiatowego
w Pile.

Poz. 1908

§4. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania
i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Powiat Pilski
Starosta
() Leszek Partyka
Wicestarosta Pilski
() Edmund Przewoniak
Gmina Wyrzysk
Burmistrz
() Tadeusz Perliñski
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