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Poz. 2011

2011
UCHWA£A Nr 338/XXXVIII/02 RADY MIEJSKIEJ W WIELENIU
z dnia 21 stycznia 2002 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wieleñ
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz.U. nr 142 poz.
1591), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z 1999 r. Dz.U. Nr 15, poz. 139 ze
zmianami) Rada Miejska w Wieleniu uchwala zmianê miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
miasta Wieleñ na obszarze Wieleñ-Zatorze, zwan¹ dalej zmian¹
planu w nastêpuj¹cej treci:

ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne dotycz¹ce ca³ego obszaru
zmiany planu
§1
Na obszarze zmiany planu wyodrêbnia siê:
1) obszar produkcyjno-us³ugowy, oznaczony na rysunku
zmiany planu Nr 1 w skali 1:1000, zwanym dalej rysunkiem, stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y,
2) obszar mieszkaniowo-us³ugowy, oznaczony na rysunku
zmiany planu Nr 2, w skali 1:1000, zwanym dalej rysunkiem, stanowi¹cym za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y.
§2
1. Na ca³ym obszarze objêtym zmian¹ planu ustala siê zakaz
lokalizowania przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, wymagaj¹cych sporz¹dzenia raportu.
2. Przedsiêwziêcia, dla których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu mo¿e byæ wymagany, mog¹ byæ lokalizowane tylko
na obszarze produkcyjno-us³ugowym.
3. Na obszarze mieszkaniowo-us³ugowym ustala siê zakaz
lokalizowania:
1) inwestycji produkcyjnych i us³ugowo-produkcyjnych
z wyj¹tkiem produkcji, która mo¿e byæ lokalizowana
w budynku mieszkalnym np. krawiectwo i nie powoduje to zwiêkszenia kubatury przekraczaj¹cej 20% kubatury mieszkalnej,
2) us³ug handlu paliwami do pojazdów samochodowych
i sprzeda¿y pojazdów mechanicznych,
3) us³ug uci¹¿liwych dla otoczenia, bez wzglêdu na obowi¹zuj¹ce standardy emisyjne.
4. Na obszarze produkcyjno-us³ugowym ustala siê zakaz
lokalizowania:
1) zabudowy mieszkaniowej i us³ug publicznych,
2) hodowli zwierz¹t,
3) wydobywania kopalin.
5. Za uci¹¿liwe dla rodowiska uznaje siê stany utrudniaj¹ce
¿ycie albo dokuczliwe dla otoczenia, a zw³aszcza ha³as,
wibracje, zanieczyszczenie powietrza i zanieczyszczenie
odpadami.
6. Prowadzenie robót ziemnych, na ca³ym obszarze, wymaga
zg³oszenia do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§3
1. Na obszarze objêtym zmian¹ planu ustala siê nastêpuj¹ce
przeznaczenie terenów:
1) tereny dzia³alnoci produkcyjnej, oznaczenie na
rysunku  P,
2) tereny us³ugowo-produkcyjne, oznaczenie na
rysunku  Up,
3) tereny us³ug, oznaczenie na rysunku  U,
4) tereny us³ugowo-mieszkaniowe, oznaczenie na
rysunku  Um,
5) tereny mieszkaniowo-us³ugowe, oznaczenie na
rysunku  Mu,
6) tereny mieszkaniowe, oznaczenie na rysunku  M,
7) tereny obs³ugi komunikacyjnej, oznaczenie na
rysunku  K,
8) tereny istniej¹cych urz¹dzeñ telekomunikacyjnych,
oznaczenie na rysunku  T,
9) tereny urz¹dzeñ elektroenergetycznych, oznaczenie na
rysunku  EE,
10) tereny wy³¹czone z zabudowy, oznaczenie na
rysunku  N,
11) tereny zieleni urz¹dzonej i izolacyjnej, oznaczenie na
rysunku  Z.
2. Tereny, o których mowa w ust. 1, o tych samych
ustaleniach posiadaj¹ dodatkowe, jednakowe oznaczenie
cyfrowe.
§4
1. Dla ca³ego obszaru objêtego zmian¹ planu ustala
siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury
technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê w miejskiej sieci wodoci¹gowej,
2) odprowadzenie cieków sanitarnych do projektowanych i istniej¹cych sieci miejskich, z prawem zagospodarowania tymczasowego i odbioru cieków do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych  do czasu realizacji
uzbrojenia docelowego,
3) odprowadzenie wód opadowych, do czasu realizacji
sieci miejskiej  na teren, z wykorzystaniem retencji
powierzchniowej,
4) zaopatrzenie w ciep³o z indywidualnych systemów
grzewczych, z zakazem stosowania jako róde³ energii
paliw i urz¹dzeñ do ich spalania, które nie spe³niaj¹
wymogów ochrony powietrza atmosferycznego,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹, z linii kablowych:
a) dala terenów mieszkaniowo-us³ugowych poprzez
projektowane elektroenergetyczne stacje transformatorowe, oznaczone na rysunku  EE,
b) dla terenów produkcyjno-us³ugowych, w zale¿noci od zapotrzebowania  wed³ug warunków
dostawcy,
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c) odbiór odpadów, poprzez komunalny system
gromadzenia i usuwania odpadów na istniej¹ce
wysypisko, z zachowaniem przepisów ustawy
o odpadach.
2. Przepompownie cieków sanitarnych oraz zasady etapowania realizacji sieci kanalizacyjnych oznaczono graficznie
na rysunku.
3. Odbiór cieków sanitarnych zapewnia istniej¹ca oczyszczalnia cieków.
§5
1. Obowi¹zuj¹ oznaczone na rysunku:
1) rozgraniczenia obowi¹zuj¹ce,
2) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) przewa¿aj¹cy kierunek kalenicy dla budynków
mieszkalnych,
5) linie podzia³u na dzia³ki budowlane,
6) usytuowanie osi budynku,
7) usytuowanie naro¿a budynku.
2. Przewa¿aj¹cy kierunek kalenicy dotyczy g³ównej po³aci
dachowej.
3. Obowi¹zuj¹ca linia zabudowy dotyczy g³ównej bry³y budynku; w przestrzeni pomiêdzy lini¹ rozgraniczaj¹c¹,
a obowi¹zuj¹c¹ lini¹ zabudowy mog¹ znajdowaæ siê okapy, wykusz, ryzality, schody, ni¿sze ni¿ budynek partie
wejciowe, zadaszenia itp. elementy.
4. Nieprzekraczalna linia zabudowy dotyczy wszystkich elementów zaliczanych do kubatury budynku.

ROZDZIA£ II
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów
obs³ugi komunikacyjnej
§6
1. Tereny obs³ugi komunikacyjnej obejmuj¹, w liniach rozgraniczaj¹cych, nastêpuj¹ce drogi:
1) drogê g³ówn¹, oznaczenie na rysunku  KG,
2) drogê zbiorcz¹, oznaczenie na rysunku  KZ,
3) ulice lokalne, oznaczenie na rysunku  KL,
4) ulice dojazdowe, oznaczenie na rysunku  KD,
5) ulice dojazdowe wewnêtrzne, oznaczenie na
rysunku  Kw,
6) przejcia piesze, oznaczenie na rysunku  KX.
2. Zachowuje siê teren linii kolejowej, oznaczenie na
rysunku  Kk.
§7
Dla docelowej realizacji uk³adu komunikacyjnego zachowuje
siê obszary przekszta³ceñ:
1) obowi¹zuj¹cych, dla skrzy¿owania dróg g³ównych, oznaczenie na rysunku  Ko,
2) dopuszczalnych, dla po³¹czenia dróg lokalnych poprzez
przejazd kolejowy, oznaczenie na rysunku  Kd.
§8
1. Wyznaczone pasy drogowe, z wy³¹czeniem dróg g³ównych (KG) i drogi zbiorczej (KZ), stanowi¹ przestrzeñ dla
realizacji uzbrojenia technicznego terenu.

2. Sieci infrastruktury technicznej, nie zwi¹zanej z funkcjonowaniem drogi, nale¿y projektowaæ poza pasem drogowym
dróg wojewódzkich i planowanego obejcia.
§9
1. Wszystkie drogi winny posiadaæ parametry zgodne
z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadaæ
drogi publiczne, wed³ug klasyfikacji ustalonej w niniejszej
uchwale oraz szerokoæ pasów drogowych zgodn¹ z wymiarami oznaczonymi na rysunku.
2. Do czasu wybudowania obejcia drogowego, oznaczonego KG, dostêpnoæ do drogi wojewódzkiej nr 135 pozostaje ograniczona jak dla drogi klasy G, zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999 r. w/s warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadaæ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 43, poz. 430 z 1999 r.).
3. Ustala siê zakaz wykonywania innych w³¹czeñ do dróg
g³ównych (KG) oraz drogi zbiorczej (KZ) ni¿ ustalone na
rysunku, z zastrze¿eniem ust. 4.
4. Dopuszcza siê w³¹czenie do drogi zbiorczej (KZ), w osi
projektowanej ulicy lokalnej (KL), drogi wewnêtrznej obs³uguj¹cej teren P2. W³¹czenie winno byæ wyposa¿one
w pasy w³¹czenia i wy³¹czenia oraz pasy pojazdów skrêcaj¹cych w lewo.

ROZDZIA£ III
Warunki zabudowy i zagospodarowania obszaru
produkcyjno-us³ugowego
§10
1. Na obszarze produkcyjno-us³ugowym wyznacza siê tereny
przeznaczone na cele dzia³alnoci produkcyjnej i us³ugowo-produkcyjnej, o której mowa w §3 ust. 1 pkt 1 i 2,
obs³ugi komunikacyjnej, urz¹dzeñ technicznych i zieleni.
2. Zachowuje siê istniej¹ce na terenie urz¹dzenia telekomunikacyjne i budynki.
3. Wyznaczone tereny dzia³alnoci produkcyjnej mog¹ byæ
przeznaczone na cele us³ugowo-produkcyjne.
4. Wyznaczone tereny produkcyjne obejmuj¹:
1) teren zainwestowany, oznaczenie na rysunku  P1,
2) teren przeznaczony do zagospodarowania, oznaczenie
na rysunku  P2, umo¿liwiaj¹cy powiêkszenie terenu
P1,
3) teren przeznaczony do zagospodarowania, oznaczenie
na rysunku  P3, wskazany do zainwestowania przez
jednego inwestora,
4) teren przeznaczony do zagospodarowania, oznaczenie
na rysunku  P4, dla którego wymagana jest realizacja
przepompowni cieków sanitarnych.
5. Tereny oznaczone  P2, P3 i P4 oraz Up mog¹ stanowiæ
jedn¹ dzia³kê lub kilka, wydzielonych zgodnie z przepisami
ustawy o gospodarce nieruchomociami.
§11
1. Teren us³ugowy, oznaczony na rysunku U1, stanowi rezerwê dla us³ug zwi¹zanych z obs³ug¹ drogi g³ównej (KG).
2. Do czasu zrealizowania drogi g³ównej teren, o którym
mowa w ust. 1, stanowi obszar wy³¹czony z zabudowy.
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§12
Tereny wy³¹czone z zabudowy obejmuj¹:
1) tereny oznaczone na rysunku  N, które mog¹ byæ przeznaczone na powiêkszenie dzia³ek mieszkaniowych,
2) tereny, oznaczone na rysunku  N1, które nie zmieniaj¹
przeznaczenia.

ROZDZIA£ IV
Warunki zabudowy i zagospodarowania obszaru
mieszkaniowo-us³ugowego.
§13
1. Na obszarze mieszkaniowo-us³ugowym wyznacza siê tereny mieszkaniowe, mieszkaniowo-us³ugowe, us³ugowomieszkaniowe, us³ug, zieleni, obs³ugi komunikacyjnej
i technicznej terenu.
2. Zachowuje siê istniej¹ce budynki oraz podzia³ na dzia³ki
budowlane, chyba ¿e z rysunku wynika inaczej.
3. Wyznaczone tereny mieszkaniowe, przeznaczone na zagospodarowanie, obejmuj¹:
1) tereny czêciowo zainwestowane, oznaczenie na rysunku  M1,
2) tereny zabudowy wolno stoj¹cej, jednorodzinnej, oznaczenie na rysunku  M2 i M4,
3) tereny zabudowy mieszkaniowej z budynkami zawieraj¹cymi nie wiêcej ni¿ 4 mieszkania, oznaczenie na
rysunku  M3,
4) tereny zabudowy wolno stoj¹cej, o charakterze rezydencjonalnym, oznaczenie na rysunku  M5.
4. Wyznaczone tereny mieszkaniowo-us³ugowe, przeznaczone do zagospodarowania obejmuj¹:
1) tereny zabudowy jednorodzinnej, wolno stoj¹cej,
z prawem realizacji odrêbnego budynku us³ugowego,
oznaczenie na rysunku  Mu1,
2) tereny zabudowy jednorodzinnej, wolno stoj¹cej,
z wbudowanymi us³ugami, oznaczenie na rysunku 
Mu2,
3) tereny zabudowy jednorodzinnej, w uk³adzie szeregowym, z wbudowanymi us³ugami, oznaczenie na rysunku  Mu3,
4) us³ugi zlokalizowane na terenach, o których mowa
w pkt 2 i 3 winny s³u¿yæ podstawowej obs³udze mieszkañców osiedla.
5. Wyznaczone tereny us³ugowo-mieszkaniowe, przeznaczone do zagospodarowania obejmuj¹:
1) tereny us³ug z prawem do realizacji w tym samym
budynku  mieszkania, oznaczenie na rysunku  Um1
i Um2,
2) tereny us³ug, z prawem do realizacji odrêbnego budynku mieszkalnego, oznaczenie na rysunku  Um3 i Um4.
6. Wyznaczony teren us³ugowy przeznaczony jest dla lokalizacji us³ug o charakterze ogólnomiejskim, oznaczenie na
rysunku  U.
7. Wyznaczone tereny obs³ugi komunikacyjnej obejmuj¹:
1) uk³ad ulic lokalnych, stanowi¹cych podstawow¹ obs³ugê obszaru mieszkaniowego, oznaczenie na rysunku 
KL,
2) wyodrêbniony, z uk³adu ulic lokalnych, plac z jezdniami o jednym kierunku ruchu, oznaczenia na rysunku 
KL1,

Poz. 2011

3) ulice dojazdowe, oznaczenie na rysunku  KD,
4) ulicê dojazdow¹ wewnêtrzn¹, która w przypadku realizacji zabudowy oznaczonej M3, przez jednego inwestora, mo¿e stanowiæ wspó³w³asnoæ w³acicieli, oznaczenie na rysunku  Kw,
5) przejcia piesze, oznaczenie na rysunku  KX.
8. Wyznaczone tereny zieleni obejmuj¹:
1) pasy zieleni izolacyjnej, rednio-wysokiej, oznaczenie
na rysunku  Z,
2) istniej¹c¹ zieleñ len¹, oznaczenie na rysunku  Z1,
3) zieleñ izolacyjn¹, wysok¹  szpalerow¹, oznaczenie na
rysunku  Z2,
4) zieleñ urz¹dzon¹, z urz¹dzeniami rekreacyjno-sportowymi, oznaczenie na rysunku  Z-3,
5) tereny zieleni s¹ wy³¹czone z zabudowy  budynkami.
9. Wyznaczone tereny z zabudowy obejmuj¹:
1) tereny rolne, które nie zmieniaj¹ przeznaczenia, oznaczenie na rysunku  N1,
2) tereny docelowych przekszta³ceñ uk³adu komunikacyjnego, oznaczenie na rysunku  Ko.
§14
Na terenach zabudowy mieszkaniowej, czêciowo zainwestowanej (M1), na ka¿dej dzia³ce budowlanej mo¿e byæ zrealizowany:
1) budynek mieszkalny, z dachem stromym, o wysokoci II
kondygnacji,
2) budynek gospodarczy I kondygnacyjny, ze stropodachem
p³askim i wysokoci nie przekraczaj¹cej 3,5 m od terenu
lub wysokoci cian  2,5 m z dachem stromym o nachyleniu po³aci jak w budynku mieszkalnym.
§15
1. Dla zabudowy mieszkaniowej, oznaczonej na rysunku 
M2, ustala siê nastêpuj¹ce zasady kszta³towania kubatury
budynku mieszkalnego:
1) wysokoæ II kondygnacji, w tym poddasze u¿ytkowe,
bez stosowania cianek kolankowych,
2) nachylenie po³aci dachowych nie mniejsze ni¿ 35°,
3) poziom wejcia do budynku nie wy¿ej ni¿ 0,6 m od
poziomu chodnika w ulicy, z której zapewnione jest
dojcie,
4) zakaz stosowania niesymetrycznego nachylenia po³aci
dachowych oraz po³aci nie ³¹cz¹cych siê na kalenicy.
2. Zastosowanie cianki kolankowej w drugiej kondygnacji
mo¿e nast¹piæ pod warunkiem wysuniêcia okapu co najmniej do poziomu stropu pierwszej kondygnacji.
3. Nachylenie po³aci dachowych mniejsze ni¿ 35° mo¿e byæ
zastosowane dla ca³ego zespo³u budynków, kszta³tuj¹cych
obudowê placu, oznaczonego na rysunku symbolem A,
o ile warunki zabudowy gwarantuj¹ wspóln¹ realizacjê.
4. Na ka¿dej dzia³ce budowlanej, wyznaczonej na terenie
oznaczonym M2, mo¿e byæ zrealizowany jeden budynek
gospodarczy spe³niaj¹cy nastêpuj¹ce warunki:
1) powierzchniê zabudowy nie przekraczaj¹ca 60 m2,
2) dach o minimalnym nachyleniu 15° lub zgodnym
z nachyleniem po³aci w budynku mieszkalnym,
3) wysokoæ okapu  od terenu  nie przekraczaj¹c¹
2,8 m,
4) poziom posadowienia parteru nie wy¿ej ni¿ 0,3 m od
terenu.
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5. W budynkach mieszkalnych mo¿e byæ prowadzona dzia³alnoæ us³ugowa, pod warunkiem, ¿e zwiêkszenie kubatury nie przekroczy 20%.

czonym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, budynków
us³ugowych, o wysokoci nie wy¿szej ni¿ istniej¹cych
budynek mieszkalny.

§16
1. Dla zabudowy mieszkaniowej, oznaczonej na rysunku 
M3, ustala siê nastêpuj¹ce zasady kszta³towania kubatury
budynku mieszkalnego:
1) wykonanie wszystkich budynków wed³ug projektu powtarzalnego, gwarantuj¹cego jednorodnoæ formy,
z prawem stosowania detali identyfikuj¹cych lokalizacjê budynku,
2) wysokoæ nie wy¿sz¹ ni¿ III kondygnacje i jednakow¹
formê dachu,
3) poziom wejcia do budynku nie wy¿ej ni¿ 0,6 m od
poziomu ulicy wewnêtrznej, oznaczonej na rysunku 
Kw.
2. Na wyznaczonym terenie nie dopuszcza siê realizacji odrêbnych budynków gospodarczych, z wy³¹czeniem gara¿y
dla samochodów osobowych, w zespo³ach odpowiadaj¹cych iloci budynków mieszkalnych.

§20
Na ka¿dym terenie zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej
(Mu2) mo¿e byæ zrealizowany jeden budynek mieszkalny
z wbudowanymi w parterze us³ugami, spe³niaj¹cy nastêpuj¹ce warunki:
1) wysokoæ II kondygnacji, z dachem stromym, wielospadowym, dla g³ównej bry³y budynku,
2) czêæ cian w II kondygnacji obni¿ona o minimum 0,5 m
w stosunku do wysokoci kondygnacji,
3) poziom posadowienia parteru czêci us³ugowej nie wy¿ej
ni¿ 0,3 m od terenu przy wejciu na dzia³kê,
4) prawo do rozbudowy I kondygnacyjnej parteru, z zachowaniem spójnej formy architektonicznej ca³ego budynku,
5) nie grodzenie przedpola czêci us³ugowej.

§17
1. Dla zabudowy mieszkaniowej, oznaczonej na rysunku 
M4, ustala siê nastêpuj¹ce zasady kszta³towania kubatury
budynku mieszkalnego:
1) wysokoæ II kondygnacji ze stropodachem p³askim,
2) poziom wejcia do budynku nie wy¿ej ni¿ 0,9 m od
poziomu terenu.
2. Dopuszcza siê zastosowanie innej formy dachu, ni¿ wymieniona w ust. 1 pkt 1, o ile zostanie zastosowana we
wszystkich budynkach kszta³tuj¹cych obudowê placu, oznaczonego na rysunku symbolem B, a warunki zabudowy
gwarantuj¹ tak¹ realizacjê.
3. Na ka¿dej dzia³ce budowlanej, wyznaczonej na terenie
oznaczonym M4, mo¿e byæ zrealizowany jeden budynek
gospodarczy spe³niaj¹cy nastêpuj¹ce warunki:
1) powierzchniê zabudowy nie przekraczaj¹c¹ 60 m2,
2) stropodach p³aski i wysokoæ nie przekraczaj¹c¹ 3,0 m.
§18
1. Na wyznaczonych dzia³kach, oznaczonych na rysunku 
M5, mog¹ byæ zrealizowane budynki wolno stoj¹ce,
o wysokoci nie przekraczaj¹cej II kondygnacji.
2. Budynki, o których mowa w ust. 1, winny charakteryzowaæ
siê indywidualn¹ form¹ architektoniczn¹ oraz wysok¹
jakoci¹ detalu i wykoñczenia elewacji.
§19
1. Na terenach zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej (Mu1)
mog¹ byæ realizowane:
1) budynki mieszkalne, spe³niaj¹ce warunki okrelone
w §15 ust. 1 i 2,
2) budynki us³ugowe o powierzchni zabudowy nie
przekraczaj¹cej powierzchniê zabudowy budynku
mieszkalnego.
2. Budynki us³ugowe zlokalizowane w linii zabudowy budynków mieszkalnych musz¹ spe³niaæ warunki okrelone
w §15 ust. 1 i 2.
3. Dla dzia³ki nr ewid. 1266, zachowuje siê istniej¹c¹ zabudowê oraz ustala prawo do lokalizacji, na obszarze ograni-

§21
1. Tereny zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej (Mu3)
przeznaczone s¹ dla zespo³u budynków lub budynków
z wbudowanymi us³ugami, w uk³adzie gwarantuj¹cym
zachowanie okrelonej na rysunku zasady kszta³towania
zabudowy.
2. Zabudowa, o której mowa w ust. 1, musi spe³niaæ warunki
okrelone w §20 pkt 1, 2, 3 i 5.
3. Zasady kszta³towania zabudowy, o których mowa
w ust. 1, nie wykluczaj¹ innego, ni¿ oznaczono na rysunku,
kszta³towania naro¿a budynku.
4. Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane mo¿e nast¹piæ, po
opracowaniu projektu zagospodarowania, stanowi¹cego
integraln¹ czêæ projektu budowlanego, jako zniesienie
wspó³w³asnoci.
5. Ca³a kubatura budynku mo¿e byæ przeznaczona na cele
us³ugowe, o ile stanowi integraln¹ czêæ zespo³u budynków i spe³nia warunki, odnosz¹ce siê do formy architektonicznej, o których mowa w ust. 2.
§22
1. Na terenach us³ugowo-mieszkaniowych (Um1) mo¿e byæ
zrealizowany jeden budynek us³ugowy, o wysokoci I
kondygnacji, z dachem stromym o nachyleniu po³aci nie
mniej ni¿ 35° lub II kondygnacji, spe³niaj¹cy warunki
okrelone w §20.
2. Oba wyznaczone tereny  Um1, musz¹ mieæ ustalone takie
same warunki zabudowy, na cele us³ugowe lub us³ugowomieszkaniowe.
3. Na terenie us³ugowo-mieszkaniowym, oznaczonym na
rysunku  Um2, mog¹ byæ zrealizowane dwa budynki:
1) us³ugowo-mieszkaniowy, z dachem stromym wielospadowym i posadowieniu parteru czêci us³ugowej
nie wy¿szym ni¿ 0,3 m od terenu przy wejciu na
dzia³kê,
2) pomocniczy: us³ugowo-gospodarczy, w formie architektonicznej nawi¹zuj¹cej do budynku us³ugowo-mieszkalnego.
4. Na terenie us³ugowo-mieszkaniowym, oznaczonym na
rysunku  Um3, mog¹ byæ zrealizowane, przede wszystkim  budynki us³ugowe oraz odrêbny budynek mieszkal-
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ny spe³niaj¹cych warunki okrelone w §15 ust. 1 i 2,
zlokalizowany w pierzei ul. Bêglewskiej.
5. Na terenie us³ugowo-mieszkaniowym, oznaczonym na
rysunku  Um4, mog¹ byæ zrealizowane, przede wszystkim, budynki us³ugowe oraz odrêbny budynek mieszkalny,
spe³niaj¹cy warunki okrelone w §17 ust. 1 i 2, chyba ¿e
we wszystkich budynkach zastosowany bêdzie dach stromy o tym samym nachyleniu po³aci dachowych.
§23
1. Na terenie us³ugowym (U) mo¿e byæ zrealizowany zespó³
budynków us³ugowych lub jeden budynek, o wysokich
walorach architektonicznych oraz jakoci wykoñczenia
elewacji.
2. W zale¿noci od funkcji us³ug, nale¿y zapewniæ niezbêdn¹
iloæ miejsc postojowych, bez grodzenia przedpola
budynku.
§24
1. W liniach rozgraniczaj¹cych ulice oznaczono graficznie na
rysunku  obowi¹zuj¹ce nasadzenia zieleni wysokiej.
2. Na placu (KL1) oznaczono zasadê zagospodarowania,
z wyodrêbnieniem: jednopasmowych i jednokierunkowych
jezdni, miejsc postojowych, zieleni wysokiej i przestrzeni
pieszej  urz¹dzonej.
3. W liniach rozgraniczaj¹cych ulice, oznaczono graficznie
kana³y sanitarne, z uwzglêdnieniem zasad ich etapowej
realizacji.
§25
Oddanie do u¿ytku obiektów mo¿e nast¹piæ po zapewnieniu
odbioru cieków sanitarnych.

ROZDZIA£ V
Przepisy koñcowe
§26
1. Dla terenów dzia³alnoci produkcyjnej i us³ugowo-produkcyjnej, których wartoæ wzros³a na podstawie niniejszej
uchwa³y, ustala siê, zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, stawkê 20% s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty z tytu³u wzrostu wartoci
nieruchomoci.
2. Obszar objêty wzrostem wartoci oznaczono graficznie na
rysunku.
3. Dla terenów mieszkaniowo-us³ugowych, us³ugowo-mieszkaniowych i us³ug ustala siê, zgodnie z art. 10 ust. 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, stawkê 0% s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty z tytu³u
wzrostu wartoci nieruchomoci.
4. Dla terenów sprzedawanych przez Gminê, stawka, o której
mowa w ust. 1 i 3, nie bêdzie naliczana.
§27
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu
w Wieleniu.
§28
Na obszarze objêtym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc ustalenia
uchwa³y Nr 336/XLVI/94 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia
14.03.1994 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wielenia (Dz.
Urz. Woj. Pilskiego Nr 6 z 11.04.1994 r.).
§29
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() mgr in¿. Jan Palacz
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UCHWA£A Nr XXXV/247/2002 RADY MIEJSKIEJ GRABOWA NAD PROSN¥
z dnia 31 stycznia 2002 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu Miasta i Gminy Grabów nad Prosn¹ na 2002 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591), art. 116 ust. 1, art. 124 ust. 1, 2 i 3, art. 128
ust. 2, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 ze zmianami)
Rada Miejska Grabowa n. Prosn¹ uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê dochody bud¿etu Miasta i Gminy Grabów n.
Prosn¹ zwanym dalej gmin¹ w wysokoci 9.242.506,00 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 do uchwa³y.
W tym:
1) dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na zadania
bie¿¹ce z zakresu administracji rz¹dowej wykonywane
przez gminê w kwocie
609.791,00 z³,
2) dotacje celowe na zadania bie¿¹ce w³asne gminy
37.635,00 z³,
3) subwencja ogólna w kwocie
5.449.487,00 z³
z tego:
a) czeæ podstawowa w kwocie
1.385.756,00 z³,
b) czeæ owiatowa w kwocie
3.698.165,00 z³,
c) czeæ rekompensuj¹ca w kwocie
365.566,00 z³.
§2
1. Uchwala siê wydatki bud¿etu gminy w wysokoci
10.360.226,00 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2 do uchwa³y
W tym:
- wydatki na realizacjê zleconych zadañ bie¿¹cych
z zakresu administracji rz¹dowej w kwocie
609.791,00 z³.
2. W wydatkach ustalonych w §2 ust. 1 wyodrêbnia siê:
1) wydatki bie¿¹ce w kwocie 8.465.226,00 z³ z tego:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ
w kwocie
4.942.013,00 z³,
b) dotacje w kwocie
436.829,00 z³,
c) wydatki na obs³ugê d³ugu w kwocie398.000,00 z³,
d) pozosta³e wydatki bie¿¹ce
2.688.393,00 z³
2) wydatki maj¹tkowe w kwocie
1.895.000,00 z³.
§3
W bud¿ecie gminy tworzy siê:
1) rezerwê ogóln¹ w kwocie 6.738,00 z³,
2) rezerwy celowe w kwocie 152.074,00 z³
z przeznaczeniem na:
- odprawy emerytalne dla nauczycieli,
- odprawy pieniê¿ne dla zwalnianych pracowników likwidowanego przedszkola,
- odprawy dla pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru z którymi stosunek pracy zostanie rozwi¹zany w zwi¹zku z up³ywem kadencji.

§4
1. Zak³ada siê dokonaæ sp³aty rat kredytu i po¿yczek przypadaj¹cych w 2002 roku w kwocie 382.280,00 z³ z dochodów
gminy zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3 do uchwa³y.
2. Postanawia siê zaci¹gn¹æ kredyt na Budowê
budynku Gimnazjum w Grabowie n. Prosn¹ w kwocie
1.500.000,00 z³  II transza zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3 do
uchwa³y.
§5
Okrela siê wykaz inwestycji realizowanych przez gminê
w roku bud¿etowym oraz wysokoæ nak³adów inwestycyjnych
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4 do uchwa³y.
§6
Ustala siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿
napojów alkoholowych i wydatki na realizacjê gminnego
programu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w wysokoci 90.000,00 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5
do uchwa³y.
§7
Okrela siê plany przychodów i wydatków zak³adów bud¿etowych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6 do uchwa³y.
§8
Okrela siê plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej  zgodnie
z za³¹cznikiem Nr 7 do uchwa³y.
§9
Okrela siê plan przychodów i wydatków rodków specjalnych  zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8 do uchwa³y.
§10
Ustala siê wielkoæ dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9 do
uchwa³y.
§11
1. Ustala siê wielkoæ dotacji dla Publicznego Przedszkola
Sióstr Salezjanek w Grabowie n. Prosn¹ na cele publiczne
zwi¹zane z realizacj¹ zadañ gminy w kwocie 148.000,00 z³.
2. Ustala siê wielkoæ dotacji dla Publicznej Szko³y Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Wsi Bobrowniki w kwocie 70.820,00 z³.
3. Ustala siê pomoc finansow¹ dla Samorz¹du Województwa Wielkopolskiego w kwocie 20.000,00 z³.
§12
Ustala siê dotacjê dla Centrum Kultury w kwocie
190.000,00 z³
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W tym:
- dotacjê na dzia³alnoæ orodka kultury w kwocie
60.000,00 z³,
- dotacje na dzia³alnoæ biblioteki w kwocie 130.000,00 z³.
§13
Upowa¿nia siê Zarz¹d Miasta i Gminy do:
1) zaci¹gania kredytów i po¿yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku niedoboru bud¿etu do wysokoci
100.000,00 z³,
2) dokonywania zmian w planie wydatków polegaj¹cych na
przeniesieniu planowanych wydatków bie¿¹cych miêdzy
rozdzia³ami i paragrafami klasyfikacji bud¿etowej,
3) lokowania wolnych rodków bud¿etowych na rachunkach
w innych bankach.

§14
Ustala siê kwotê 200.000,00 z³ do wysokoci której Zarz¹d
Miasta i Gminy samodzielnie mo¿e zaci¹gaæ zobowi¹zania.
§15
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i Gminy.
§16
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2002 r. i podlega og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Józef Sikora

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXX/247/2002
Rady Miejskiej Grabowa n. Prosn¹
z dnia 31 stycznia 2002 r.

Zestawienie tabelaryczne realizacje dochodów bud¿etowych w pe³nej szczegó³owoci
klasyfikacji bud¿etowej
Dz.
010

Rozdz.

§

01095
049
075

100

700

10095

70005

046

047
049
075

750

084
75011
201
75023

069
075

75056
201
75095

048

751
75101
201

Treæ
Rolnictwo i ³owiectwo
Pozosta³a dzia³alnoæ
Wp³ywy z innych lokalnych op³at pobieranych przez jednostki samorz¹du
terytorialnego na podstawie odrêbnych ustaw
Dochody z najmu, dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa lub
jednostek samorz¹du terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze
Górnictwo i kopalnictwa
Pozosta³a dzia³alnoæ
Wp³ywy z op³aty eksploatacyjnej
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
Wp³ywy z op³at za zarz¹d, u¿ytkowanie i u¿ytkowanie wieczyste nieruchomoci
Wp³ywy z innych lokalnych op³at pobieranych przez jednostki samorz¹du
terytorialnego na podstawie odrêbnych ustaw
Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa lub
jednostek samorz¹du terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze
Wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i sk³adników maj¹tkowych
Administracja publiczna
Urzêdy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych
z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom
gmin) ustawami.
Urzêdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wp³ywy z r ró¿nych op³at
Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa lub
jednostek samorz¹du terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze
Spis powszechny i inne
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych
z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom
gmin) ustawami.
Pozosta³a dzia³alnoæ
Wp³ywy z op³at za zezwolenie na sprzeda¿ alkoholu
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
s¹downictwa
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych
z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom
gmin) ustawami.
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Bezpieczeñstwo publiczne
Obrona cywilna
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom
gmin) ustawami.
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadaj¹cych osobowoci prawnej
Wp³ywy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Podatek od dzia³alnoci gospodarczej osób fizycznych, op³acanych w formie
karty podatkowej
Wp³ywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci
cywilnoprawnych oraz podatków i op³at lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
Podatek od nieruchomoci
Podatek rolny
Podatek leny
Podatek od rodków transportu
Podatek od czynnoci cywilnoprawnych
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at
Wp³ywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadku i darowizn,
podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatków i op³at lokalnych od
osób fizycznych
Podatek od nieruchomoci
Podatek rolny
Podatek leny
Podatek od rodków transportowych
Podatek od spadku i darowizn
Podatek od posiadania psów
Wp³ywy z op³aty targowej
Wp³ywy z op³aty administracyjnej za czynnoci urzêdowe
Podatek od czynnoci cywilnoprawnych
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at
Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych dochody jednostek samorz¹du
terytorialnego na podstawie ustaw
Wp³ywy z op³aty skarbowej
Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
Ró¿ne rozliczenia
Czêæ owiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz¹du terytorialnego
Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
Czêæ podstawowa subwencji ogólnej dla gmin
Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
Czêæ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej dla gmin
Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
Ró¿ne rozliczenia finansowe
Pozosta³e odsetki
Owiata i wychowanie
Gimnazja
Pozosta³e odsetki
Pozosta³a dzia³alnoæ
Pozosta³e odsetki
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ
bie¿¹cych gmin (zwi¹zków gmin)
Opieka spo³eczna
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre
wiadczenia pomocy spo³ecznej
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom
gmin) ustawami.
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ
bie¿¹cych gmin (zwi¹zków gmin)
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom
gmin) ustawami.

Poz. 2012
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Orodki pomocy spo³ecznej
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom
gmin) ustawami
Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze
Wp³ywy z us³ug
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom
gmin) ustawami
Pozosta³a dzia³alnoæ
Pozosta³e odsetki
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ
bie¿¹cych gmin (zwi¹zków gmin)
Edukacyjna opieka wychowawcza
Przedszkola
Pozosta³e odsetki
Ogó³em

85.000
85.500
17.900
5.000
12.900
39.835
2.200
37.635
1.000
1.000
1.000
9.242.506

Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XXX/247/2002
Rady miejskiej Grabowa n. Prosn¹
z dnia 31 stycznia 2002 r.

Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków bud¿etowych w pe³nej szczegó³owoci klasyfikacji bud¿etowej
Dz.
010

Rozdz.

§

01030
2850
01095

400

600

40095

4210

4300

60013
6300
60016

700

70005

70095

750

75011

4210
4270
4300
4430
6050

4210
4260
4270
4300
4430
4210
4300

3020
4010
4040
4110
4120

Treæ
Rolnictwo i £owiectwo
Izby rolnicze
Wp³aty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2% uzyskanych
wp³ywów z podatku rolnego
Pozosta³a dzia³alnoæ
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elektryczn¹, gaz i wodê
Pozosta³a dzia³alnoæ
Zakup us³ug pozosta³ych
Transport i ³¹cznoæ
Drogi publiczne wojewódzkie
Wydatki na pomoc finansow¹ udzielan¹ miêdzy jednostkami
samorz¹du terytorialnego na dofinansowywanie w³asnych zadañ
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Drogi publiczne gminne
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
ró¿ne op³aty i sk³adki
Pozosta³a dzia³alnoæ
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Administracja publiczna
Urz¹d wojewódzki
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ
Wynagrodzenie osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Sk³adki na fundusz pracy

Plan na 2002 r. Zad. zlecone
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2.000
1.500
1.000
500
1.619.520
107.520
600
75.000
6.200
14.500
2.000

76.600
50.500
39.615
2.352
7.505
1.028

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 78

75022

75023

4140
4210
4300
4410
4440
3030
4210
4300
4410
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4210
4260
4270
4300
4410
4430
4440
4810

75047

75056

75095

4100
4210
4300
4110
4120
4300
3030
4210
4300
4410
4430

751
75101

754

4110
4120
4300
75412

75414

757

3020
3030
4110
4120
4210
4260
4270
4300
4430
4210
4270

75702
758

8010

Poz. 2012

 8498 

Wp³aty na PFRON
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Urzêdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ
Wynagrodzenie osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Sk³adki na fundusz pracy
Sk³adki na PFRON
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Rezerwy
Pobór podatków, op³at i nie podatkowych nale¿noci
bud¿etowych
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Spis powszechny i inne
Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Sk³adki na fundusz pracy
Zakup us³ug pozosta³ych
Pozosta³a dzia³alnoæ
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ro¿ne op³aty i sk³adki
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz s¹downictwa
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i
ochrony prawa
Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup us³ug pozosta³ych
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa
Ochotnicze stra¿e po¿arne
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Sk³adki na Fundusz pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Obrona cywilna
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug remontowych
Obs³uga d³ugu publicznego
Obs³uga papierów wartociowych, kredytów i po¿yczek
jednostek samorz¹du terytorialnego
Rozliczenia z bankami zwi¹zane z obs³ug¹ d³ugu publicznego
Ró¿ne rozliczenia
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Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwy
Owiata i wychowanie
Szko³y podstawowe
Dotacje przedmiotowe z bud¿etu dla Publicznych Szkó³ i innych
publicznych placówek owiatowo-wychowawczych
Nagrody i wydatki osobowe
Wynagrodzenie osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Sk³adki na fundusz pracy
Wp³aty na PFRON
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Rezerwy
Przedszkola przy szko³ach podstawowych
Nagrody i wydatki osobowe
Wynagrodzenie osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Sk³adki na fundusz pracy
Wp³aty na PFRON
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Gimnazja
Nagrody i wydatki osobowe
Wynagrodzenie osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Sk³adki na fundusz pracy
Wp³aty na PFRON
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Dowo¿enie uczniów do szkó³
Zakup us³ug pozosta³ych
Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli
Stypendia ró¿ne
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Pozosta³a dzia³alnoæ
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Ochrona zdrowia
Przeciwdzia³anie alkoholizmowi
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Sk³adki na fundusz pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych

6.738
6.738
6.251.738
2.949.880
70.820
179.970
1.744.000
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50.860
10.000
58.530
5.000
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12.000
32.500
7.000
3.000
110.500
103.180
131.610
7.800
86.610
6.880
17.005
2.330
350
2.000
2.000
400
600
5.635
2.898.600
55.000
676.000
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17.900
10.000
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20.000
20.000
3.000
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3.500
1.000
44.400
1.832.500
230.000
230.000
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15.000
5.000
16.648
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58.783

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 78

4430

853
85313

4130
85314

85315
85316
85319

85328

85395
854

85401

85404

3110
4110
3110
3110
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4270
4300
4410
4430
4440
3020
4010
4040
4110
4120
4300
4410
4440
3110

3020
4010
4040
4110
4120
4140
4210
4240
4410
4440
2590

900

3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4300
4410
4430
4440
4810
90003

Poz. 2012

 8500 

Ró¿ne op³aty i sk³adki
Opieka spo³eczna
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby
pobieraj¹ce niektóre wiadczenia z pomocy spo³ecznej
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenie
spo³eczne i zdrowotne
wiadczenia spo³eczne
Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Dodatki mieszkaniowe
wiadczenia spo³eczne
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze
wiadczenia spo³eczne
Orodki pomocy spo³ecznej
Nagrody i wydatki osobowe
Wynagrodzenie osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Sk³adki na fundusz pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze
Nagrody i wydatki osobowe
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Sk³adki na fundusz pracy
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Pozosta³a dzia³alnoæ
wiadczenia spo³eczne
Edukacyjna opieka wychowawcza
wietlice szkolne
Nagrody i wydatki osobowe
Wynagrodzenie osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Sk³adki na fundusz pracy
Wp³aty na PFRON
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Przedszkola
Dotacja podmiotowa z bud¿etu pañstwa dla Publicznych Szkó³ i
innych publicznych placówek owiatowo-wychowawczych
Nagrody i wydatki osobowe
Wynagrodzenie osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Sk³adki na fundusz pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ro¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Rezerwy
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Oczyszczanie miast i wsi

2.000
819.995

531.200

24.800

24.800

24.800

24.800

447.800

398.500

416.227
31.573
27.000
27.000
9.500
9.500
152.115
1.121
93.529
7.652
18.093
2.479
8.041
1.964
1.977
12.685
1.660
314
2.600
61.145
1.107
30.900
2.640
5.996
822
18.600
100
980
97.635
97.635
422.344
182.959
6.000
126.000
8.300
24.070
3.370
1.065
2.000
2.500
200
9.454
239.385

366.927
31.573

148.000
3.000
32.000
4.606
7.500
1.000
1.385
1.000
4.500
200
4.000
3.300
28.894
228.300
18.200

9.500
9.500
85.500
71.055
12.705
1.740

12.900

12.900
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90004

90006
90015

900095

921

92109
92116

926

92601

92605

4210
4300
4210
4260
4270
4300
4430
4210
4260
4270
4300
4210
4300

2550
2550

4210
4260
4270
4300
4430
2550
3020
4210
4270
4300
4430

Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Ochrona gleby i wód podziemnych
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Owietlenie ulic, placów i dróg
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Pozosta³a dzia³alnoæ
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i orodki kultury, wietlice i kluby
Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji kultury
Biblioteki
Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji kultury
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Zadania w zakresie kultury fizycznej
Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla jednostek nie zaliczonych do
sektora finansów publicznych
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Razem

Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XXX/247/2002
Rady Miejskiej Grabowa n. Prosn¹
z dnia 31 stycznia 2002 r.

Przychody i rozchody bud¿etu miasta i gminy
na rok 2002.
§
952
992

Treæ
Przychody z zaci¹gniêtych
po¿yczek i kredytów na rynku
krajowym
Sp³ata otrzymanych krajowych
po¿yczek i kredytów

Przychody

Rozchody

1.500.000
382.280
1.500.000

Poz. 2012
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382.280

3.200
15.000
11.000
7.000
2.000
1.000
1.000
11.100
11.100
187.000
1.000
132.000
53.000
1.000
1.000
500
500
190.000
60.000
60.000
130.000
130.000
58.600
9.750
4.550
3.000
1.000
1.000
200
48.850
28.000
10.000
4.250
1.000
4.000
1.600
10.360.226

609.791

Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr XXX/247/2002
Rady Miejskiej Grabowa n. Prosn¹
z dnia 31 stycznia 2002 r.

Wykaz ustalonych zdañ inwestycyjnych na 2002 rok.

Wyszczególnienie
Dz. 600 Transport i ³¹cznoæ
1. Budowa drogi we wsi Bobrowniki 
Kunica Bobrowska (sp³ata zobowi¹zania)
Dz. 801 Owiata i wychowanie
1. Budowa budynku Gimnazjum w
Grabowie n. Prosn¹
Ogó³em

Plan na 2002 rok
42.500
42.500
1.832.500
1.832.500
1.875.000
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Za³¹cznik Nr 5
do Uchwa³y Nr XXX/247/2002
Rady Miejskiej Grabowa n. Prosn¹
z dnia 31 stycznia 2002 r.

Plan finansowy na rok 2002 na realizacjê
gminnego programu profilaktyki rozwi¹zywania problemów alkoholowych.
Dochody
Dz.
750

Rozdz.
75095

Ogó³em

§

048

Treæ
Administracja publiczna
Pozosta³a dzia³alnoæ
Wp³ywy z op³aty za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu

Plan na 2002 r.
90.000
90.000
90.000
90.000

Wydatki
Dz.
851

Rozdz.
85154

§

3030
4110
4120
4210
4260
4270
4300
4430

Treæ
Ochrona zdrowia
Przeciwdzia³anie alkoholizmowi
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adka na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Ogó³em

Plan na 2002 r.
90.000
90.000
4.100
2.240
277
15.800
3.800
3.000
58.783
2.000
90,000

Za³¹cznik Nr 6
do Uchwa³y Nr XXX/247/2002
Rady Miejskiej Grabowa n. Prosn¹
z dnia 31 stycznia 2002 r.

Plan przychodów i wydatków zak³adów bud¿etowych na 2002 rok.
Wyszczególnienie
1. Zak³ad Us³ug Komunalnych

2. Zak³ad bud¿etowy Wodoci¹g Bukownica

Przychody
Wydatki
Treæ
Kwota
Treæ
Ogó³em
872.500 Ogó³em
W tym:
Wydatki bie¿¹ce
Z tego:
- wynagrodzenia
- pochodne od wynagrodzeñ
- wydatki maj¹tkowe
Ogó³em
64.645 Ogó³em
W tym:
Wydatki bie¿¹ce
Z tego:
- wynagrodzenia
- pochodne od wynagrodzeñ

Kwota
872.500
832.500
389.680
78,030
40,000
64.645
64.645
30.479
6.233
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Za³¹cznik Nr 7
do Uchwa³y Nr XXX/247/2002
Rady Miejskiej Grabowa n. Prosn¹
z dnia 31 stycznia 2002 r.

Plan przychodów i wydatków na 2002 rok Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
Dz.
900

Rozdz.
90011

Ogó³em

§

Treæ
Gospodarka komunalna
Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
069 Wp³ywy z ró¿nych op³at
Zakup us³ug pozosta³ych (wydatki na organizacjê zbiórki i
4300
unieszkodliwianie odpadów sta³ych z terenu miasta i gminy)
rodki na pocz¹tek roku

Przychody
10.000
10.000
10.000

Wydatki
20.201
20.201
20.201

10.201
20,201

20,201

Za³¹cznik Nr 8
do Uchwa³y Nr XXX/247/2002
Rady Miejskiej Grabowa n. Prosn¹
z dnia 31 stycznia 2002 r.

Plan przychodów i wydatków na rok 2002 rodka specjalnego  Drogi publiczne i gminne
Dz.
600

Rozdz.
60016

Ogó³em

§

Transport i ³¹cznoæ
Drogi publiczne i gminne
069 Wp³ywy z ró¿nych op³at
4300 Zakup us³ug pozosta³ych
rodki na pocz¹tek roku

Treæ

Przychody
1.000
1.000
1.000
5.332
6,332

Wydatki
6.332
6.332
6.332
6,332

Plan przychodów i wydatków na rok 2002 rodek specjalny w Szkole Podstawowej w Grabowie n. Prosn¹
Dz. Rozdz.
854
85401

Ogó³em

§
083
4210
4220
4260
4270
4300

Treæ
Edukacyjna opieka wychowawcza
wietlice szkolne
Wp³ywy z us³ug
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup rodków ¿ywnoci
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych

Przychody Wydatki
121.055 121.055
121.055 121.055
121.055
10.470
90.585
8.000
6.000
6.000
121,055 121.055

Plan przychodów i wydatków na rok 2002 rodek specjalny  Publiczne Przedszkole w Gi¿ycach.
Dz. Rozdz.
854
85404

Ogó³em

§

Treæ
Edukacyjna opieka wychowawcza
Przedszkola (bez klas 0)
083 Wp³ywy z us³ug
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia
4220 Zakup rodków ¿ywnoci
4260 Zakup energii

Przychody Wydatki
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
215
5.985
1.800
8,000
8,000
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Za³¹cznik Nr 9
do Uchwa³y Nr XXX/247/2002
Rady Miejskiej Grabowa n. Prosn¹
z dnia 31 stycznia 2002 r.

Wykaz dotacji na 2002 rok dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych.
Wyszczególnienie
1. LZS Pelikan Grabów n. Prosn¹
- na stworzenie warunków organizacyjno-ekonomicznych do rozwoju kultury fizycznej

Plan na 2002 r.
28.000
28.000

2013
UCHWA£A Nr XXXV/228/2002 RADY GMINY PERZÓW
z dnia 15 lutego 2002 r.
w sprawie op³aty administracyjnej za niektóre czynnoci urzêdowe
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591) oraz art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
i podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 31 ze
zmianami) uchwala siê co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê op³atê administracyjn¹:
- za sporz¹dzenie testamentu w wysokoci 40,00 z³
(dokument allograficzny sporz¹dzony w obecnoci
Wójta Gminy lub Sekretarza Gminy).
2. Op³atê ustalon¹ w pkt 1 nale¿y uiciæ na rachunek
bankowy Urzêdu Gminy w Perzowie albo w Kasie.

§3
Uchyla siê uchwa³ê Nr XXIII/150/2000 z dnia 29 grudnia
2000 r. w sprawie op³aty administracyjnej za niektóre czynnoci urzêdowe.
§4
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni licz¹c od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Perzów
() Józef Kuma

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy Perzów.

2014
UCHWA£A Nr XXXI/538/2002 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 21 lutego 2002 r.
w sprawie udzielenia upowa¿nienia dla Dyrektora Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej, dotycz¹cego wydawania decyzji
administracyjnych w zakresie dodatków mieszkaniowych.
Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 08.03.1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142
poz. 1591) uchwala siê co nastêpuje:

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta Ostrowa
Wielkopolskiego.

§1
Udzieliæ upowa¿nienia Dyrektorowi Miejskiego Orodka
Pomocy Spo³ecznej, dotycz¹cego wydawania decyzji administracyjnych w zakresie dodatków mieszkaniowych.

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() mgr Aleksandra Kierstein
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2015
UCHWA£A Nr XXXI/539/2002 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 21 lutego 2002 r.
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa Pani Marii Dêbickiej Zastêpcy Dyrektora Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej
w Ostrowie Wielkopolskim do podpisywania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy spo³ecznej w celu wykonywania
zadañ zleconych i zadañ w³asnych gminy o charakterze obowi¹zkowym przez Miejski Orodek Pomocy Spo³ecznej.
Na podstawie: art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 08.03.1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142
poz. 1591) oraz art. 46 ust 5 a ustawy o pomocy spo³ecznej
z dnia 29 listopada 1990 (Dz.U. Nr 64 poz. 414 ze zmianami)
uchwala siê co nastêpuje:
§1
Udzieliæ pe³nomocnictwa Pani Marii Dêbickiej Zastêpcy
Dyrektora Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Ostrowie Wielkopolskim do podpisywania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy spo³ecznej w celu wykonywania zadañ
zleconych i zadañ w³asnych gminy o charakterze obowi¹zkowym przez Miejski Orodek Pomocy Spo³ecznej.

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta Ostrowa
Wielkopolskiego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej
() mgr Aleksandra Kierstein

2016
UCHWA£A Nr XLII/532/2002 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU
z dnia 28 lutego 2002 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Skrzynkach.
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 139) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591), Rada Miejska
w Kórniku uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Kórnik, uchwalonego uchwa³¹ Rady
Miasta i Gminy Kórnik z dnia 17 luty 1993 r. Nr II/12/93
(Dz. Urz. Woj. Pozn. Nr 5, poz. 43), w czêci dotycz¹cej dzia³ek
nr 128, 142/1, 145/2, 145/5  obrêb Skrzynki.
§2
Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu w skali 1:1000,
stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§3
Przedmiotem ustaleñ zmiany planu jest zmiana dotychczasowego przeznaczenia wymienionych w §1 dzia³ek i przeznaczenia ich na cele budownictwa mieszkaniowego oraz ustalenie:
1. Linii rozgraniczaj¹cych tereny o ró¿nych funkcjach i ró¿nych zasadach zagospodarowania;
2. Linii rozgraniczaj¹cych ulice, place oraz drogi publiczne
wraz z urz¹dzeniami pomocniczymi;

3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej oraz
linie rozgraniczaj¹ce tereny tej infrastruktury;
4. Lokalnych warunków, zasad i standardów kszta³towania
zabudowy i gabarytów obiektów;
5. Zasady i warunki podzia³u terenu;
6. Tymczasowego sposobu zagospodarowania, urz¹dzenia
oraz u¿ytkowania terenu.
§4
Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1. Tereny budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego 
symbol MN.
2. Tereny handlu i us³ug podstawowych  symbol UH.
3. Tereny zieleni parkowej  symbol Zp.
4. Tereny urz¹dzeñ elektroenergetycznych  symbol EE.
5. Tereny urz¹dzeñ i tras komunikacyjnych  symbol K i Ks.
§5
Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami zmiany planu s¹ oznaczone na
rysunku planu:
1. Symbole literowe oznaczaj¹ przeznaczenie terenu;
2. Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych zasadach zagospodarowania;
3. Linie zabudowy;
4. Zasady podzia³u terenu dzia³ki;
5. Granice opracowania.
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§6
Wyznacza siê tereny budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego oznaczonego symbolem MN, dla których
ustala siê lokalizacje nowej zabudowy jednorodzinnej
wolnostoj¹cej oraz obiektów towarzysz¹cych (gara¿y) zgodnie z nastêpuj¹cymi warunkami:
1. Obowi¹zuj¹ca
powierzchnia
dzia³ek:
oko³o
700  1100 m2;
2. Usytuowanie budynków wed³ug nieprzekraczalnej linii
zabudowy;
3. Powierzchnia zabudowy dzia³ki nie wiêksza ni¿ 30%;
4. Gara¿e wy³¹cznie w formie obiektów zblokowanych
z domem mieszkalnym;
5. Zakaz lokalizacji wolnostoj¹cych budynków gospodarczych na zapleczu budynków mieszkalnych;
6. Udzia³ zieleni w zagospodarowaniu dzia³ki min. 40%
powierzchni dzia³ki;
7. Wysokoæ domów mieszkalnych: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne;
8. Bry³y budynków wpisane w otaczaj¹cy krajobraz
i dostosowane charakterem do lokalnej architektury:
a) tradycyjna forma i materia³y wykoñczeniowe;
b) dachy strome dwu lub wielospadowe kryte dachówk¹ lub innym materia³em dachówko podobnym o spadku 22o  35o;
9. Ogrodzenia na frontowych granicach dzia³ek a¿urowe
do 1,5 m wysokoci;
10. Dostêp komunikacyjny z ulic lokalnych i dojazdowych;
11. Parkowanie na terenie posesji (z wyj¹tkiem UH gdzie
przewidziano parking ogólnodostêpny Ks).
Wyznacza siê tereny handlu i us³ug podstawowych UH,
dla których ustala siê lokalizacje obiektów handlowous³ugowych zgodnie z nastêpuj¹cymi warunkami:
1. Usytuowanie zgodnie z lini¹ zabudowy;
2. Wysokoæ zabudowy max 2 kondygnacje nadziemne;
3. Architektura obiektów nawi¹zuj¹ca do lokalnej tradycji, dachy strome dwu lub wielospadowe kryte dachówk¹ lub innych materia³em dachówko podobnym
o spadku 22o  35o;
4. Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów handlowous³ugowych nietrwale zwi¹zanych z gruntem;
5. Obs³uga komunikacyjna z ulic dojazdowych, parkowanie na wyznaczonym parkingu przez obiektem Ks;
Wyznacza siê tereny zieleni Zp, dla których ustala siê:
1. Zakaz zabudowy kubaturowej;
2. Wprowadzenie zieleni ozdobnej;
3. Wydzielenie ci¹gów pieszych szerokoci 2,3 m;
4. Wyposa¿enie przestrzeni zielonej w obiekty ma³ej
architektury (³awki, rzeby, fontanny itp.);
5. Zagospodarowanie oczka wodnego.
Wyznacza siê tereny 1EE i 2EE, dla których ustala siê:
1. Lokalizacjê
stacji
transformatorowych
wolnostoj¹cych.
Wyznacza siê tereny komunikacji K, dla których ustala siê:
1. Lokalizacjê ulicy 1K lokalnej szerokoæ 12 m
w liniach rozgraniczaj¹cych;
2. Lokalizacjê ulic 2K dojazdowych o szerokoci 10 m
w liniach rozgraniczaj¹cych;

Poz. 2016

3. Wprowadzenie parkingu przy obiekcie handlowous³ugowym Ks.
VI. Wyznacza siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1. Zaopatrzenie w wodê z projektowanej w ulicach osiedlowej sieci wodoci¹gowej pod³¹czonej do istniej¹cego wodoci¹gu ∅ 100 biegn¹cego w drodze KórnikMocienica. Wodoci¹g zasilany jest z ujcia w Kamionkach.
2. Odprowadzenie cieków grawitacyjnie do projektowanej w ulicach sieci kanalizacji sanitarnej, do kolejnej
przepompowni zlokalizowanej we wsi Mocienica,
nastêpnie odprowadzenie cieków do istniej¹cej oczyszczalni zlokalizowanej we wsi Borówiec (w projektowanej przepustowoci oczyszczalni uwzglêdniono cieki
z terenu objêtego planem).
3. Ze wzglêdu na zró¿nicowan¹ konfiguracjê terenu (spadek do 35%) oraz s¹siedztwo jeziora Skrzyneckiego,
oczka wodnego i licznych rowów, wody opadowe
odprowadzane s¹ powierzchniowo.
4. Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z projektowanej
sieci poprzez projektowane stacje transformatorowe
1EE i 2EE.
5. Zaopatrzenie w gaz poprzez projektowan¹ na osiedlu
sieæ pod³¹czon¹ do istniej¹cej w drodze do wsi
Borówiec sieci ∅ 150.
6. Wprowadza siê obowi¹zek utrzymania otwartych
rowów melioracyjnych, w celu zagwarantowania sprawnoci odprowadzenia wód gruntowych.
7. Wprowadza siê nieprzekraczaln¹ liniê lokalizacji ogrodzeñ dzia³ek w odleg³oci minimum 3 m od krawêdzi
rowu melioracyjnego.
§7
Na obszarze okrelonym w §1 traci moc miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik uchwalony
uchwa³¹ Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 17 lutego
1993 roku Nr II/12/93 (Dz. Urz. Woj. Pozn. Nr 5, poz. 43).
§8
W zwi¹zku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru okrelonego w §1
ustala siê stawkê 30%, o której mowa w art. 10 ust. 3
i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.
§9
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kórniku
() Seweryn Waligóra
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UCHWA£A Nr XLI/369/02 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTU£Y
z dnia 26 marca 2002 r.
w sprawie zmiany miejscowych planów ogólnych zagospodarowania przestrzennego miasta Szamotu³y i gminy Szamotu³y
w miejscowoci Kêpa
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 roku, Nr 15,
poz. 139 z póniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5
i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie
gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591) Rada Miasta
i Gminy Szamotu³y uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê zmianê w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Szamotu³y zatwierdzonym Uchwa³¹ Nr 1/93 Rady Miasta i Gminy Szamotu³y
z dnia 7 stycznia 1993 r. (Dz. Urzêdowy Województwa
Poznañskiego Nr 16, poz. 186).
2. Zmianê planu przedstawiono w postaci nastêpuj¹cych
materia³ów:
a) ustaleñ zawartych w §§2, 3 i 4 niniejszej uchwa³y,
b) rysunku zmiany planu sporz¹dzonego na planszy
w skali 1:10000, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y.
3. Uchwala siê zmianê w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Szamotu³y zatwierdzonym Uchwa³¹ Nr IV/35/94 Rady Miasta i Gminy
Szamotu³y z dnia 29 listopada 1994 roku Dz. Urzêdowy
Województwa Poznañskiego Nr 22, poz. 231).
4. Zmianê planu przedstawiono w postaci nastêpuj¹cych
materia³ów:
a) ustaleñ zawartych w §§2, 3 i 4 niniejszej uchwa³y,
b) rysunku zmiany planu sporz¹dzonego na planszy
w skali 1:10000, stanowi¹cego za³¹cznik Nr 2 do
uchwa³y.
§2
1. Przedmiotem uchwa³y jest zmiana przeznaczenia w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Szamotu³y dzia³ek nr nr 81/3 i 87/2 po³o¿onych
w miejscowoci Kêpa, przeznaczonych dotychczas pod
przemys³ oznaczony symbolem C 99 P na orodek produkcji zwierzêcej (kurniki) RPZ.
2. Zmiana okrelona w pkt 1 zostaje dokonana równie¿
w obszarze przemys³u oznaczonego symbolem 19.3.P
w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Szamotu³y.
§3
Oznaczenia graficzne zawarte w legendach miejscowych planów ogólnych zagospodarowania przestrzennego miasta
Szamotu³y i gminy Szamotu³y  plansze podstawowe
w skalach, odpowiednio 1:5000 i 1:10000, s¹ obowi¹zuj¹cymi
ustaleniami dla rysunków zmian planów.

§4
Dla dokonywanej t¹ uchwa³¹ zmiany planu przyjmuje siê
nastêpuj¹ce ustalenia:
I. Ustalenia programowo-przestrzenne.
A. Dla zmiany planu miasta:
1. Ustala siê nowe linie rozgraniczaj¹ce po zewnêtrznych granicach kompleksu dzia³ek nr nr 81/3
i 87/2.
2. Obszarowi okrelonemu w pkt 1 nadaje siê symbol
C 112 RPZ.
B. Dla zmiany planu gminy:
1. Ustala siê linie rozgraniczaj¹ce po zewnêtrznych
granicach kompleksu dzia³ek nr nr 81/3 i 87/2.
2. Obszarowi okrelonemu w pkt 1 nadaje siê symbol
Z 19.14 RPZ.
C. Dla zmian w planie miasta i planie gminy:
1. Obszar RPZ przeznacza siê pod lokalizacjê budynków i budowli s³u¿¹cych hodowli kur o dopuszczalnej jednorazowej obsadzie do 200 DJP z adaptacj¹
istniej¹cego na dzia³ce nr 87/2 kurnika i uci¹¿liwoci
fermy ograniczonej do jej granic.
2. Na obszarze RPZ obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce warunki
inwestowania:
a) ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy na
dzia³ce nr 81/3  od strony drogi powiatowej
nr 149 (dzia³ki nr nr 81/1 i 84/1) w odleg³oci
10,0 m od linii energetycznej WN 110 kV oraz
w odleg³oci 6,0 m od najbli¿szej linii SN 15 kV
i równoleg³e do nich,
b) ustala siê pole zabudowy kubaturowej na dzia³ce nr 81/3 pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami
zabudowy i w odleg³ociach 15,0 m od pozosta³ych granic,
c) pasy obszaru wzd³u¿ granic dzia³ek przeznacza
siê pod zieleñ izolacyjn¹ nisk¹ i wysok¹, w tym
zimozielon¹,
II. Ustalenia w zakresie obs³ugi infrastrukturalnej.
1. Obs³uga komunikacyjna terenu RPZ wy³¹cznie
z ul. Lipowej tj. drogi powiatowej nr 149 (dzia³ka nr 95).
Istniej¹cy na dzia³ce nr 87/2 budynek gospodarczy
zostanie rozebrany dla umo¿liwienia swobodnego
przejazdu.
2. Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z projektowanej
stacji transformatorowej s³upowej.
3. Zaopatrzenie w wodê z sieci publicznej.
4. cieki socjalne  do publicznej kanalizacji sanitarnej.
5. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych i dachów
po oczyszczeniu poprzez ³apacze piasku i t³uszczu  do
rozs¹czkowania w gruncie.
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III. Ustalenia specjalne.
1. Poniewa¿ projektowany orodek rolniczej produkcji
zwierzêcej RPZ zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra
Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa z dnia 14 lipca 1998 roku w sprawie okrelenia
rodzajów inwestycji szczególnie szkodliwych dla rodowiska i zdrowia ludzi albo mog¹cych pogorszyæ stan
rodowisko oraz wymagañ, jakim powinny odpowiadaæ oceny oddzia³ywania na rodowisko tych inwestycji (Dz.U. Nr 93, poz. 589) jest zaliczony do inwestycji
mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska, inwestor i u¿ytkownik w/w obiektów zobowi¹zani s¹ do bezwzglêdnego przestrzegania warunków zawartych w ocenach,
uzgodnieniach i opiniach wydanych przez organy ochrony rodowiska i nadzoru sanitarnego.
2. Inwestorzy i u¿ytkownicy w projektowanej i prowadzonej dzia³alnoci s¹ zobowi¹zani uwzglêdniaæ i stosowaæ takie rozwi¹zania techniczne technologiczne
i organizacyjne, które wyeliminuj¹, zgodnie z art. 71
ust. 1 Ustawy z dnia 31 stycznia 1980 roku o ochronie
i kszta³towaniu rodowiska (jednolity tekst - Dz.U.
Nr 49 z 1994 r., poz. 196 z póniejszymi zmianami),
szkodliwe oddzia³ywanie produkcji na rodowisko poza
terenami do których w/w posiadaj¹ tytu³y prawne.
§5
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku
o ochronie gruntów rolnych i lenych (Dz.U. Nr 16, poz. 78
z póniejszymi zmianami), zgoda na wy³¹czenie gruntów klasy
IV z u¿ytków rolnych nie jest wymagana, poniewa¿ teren ten

ju¿ przed zmian¹ dokonywan¹ t¹ uchwa³¹ by³ przeznaczony
pod zainwestowanie.
§6
Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siê jednorazow¹ op³atê z tytu³u
wzrostu wartoci nieruchomoci naliczan¹ w wysokoci 30%
od ró¿nicy wartoci gruntów przed i po zmianie planu.
§7
Trac¹ moc, miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Szamotu³y zatwierdzony Uchwa³¹ Nr 1/93
Rady Miasta i Gminy Szamotu³y z dnia 7 stycznia 1993 r.
(Dz. Urzêdowy Województwa Poznañskiego Nr 16, poz. 186)
oraz miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Szamotu³y zatwierdzony Uchwa³¹ Nr IV/35/94 Rady
Miasta i Gminy Szamotu³y z dnia 29 listopada 1994 roku
(Dz. Urzêdowy Województwa Poznañskiego Nr 22, poz. 231),
w czêciach sprzecznych z ustaleniami niniejszej uchwa³y.
§8
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i Gminy
Szamotu³y.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy Szamotu³y
() mgr Bohdan Zieliñski

2018
UCHWA£A Nr XLI/371/02 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTU£Y
z dnia 26 marca 2002 r.
w sprawie zmiany miejscowych planów ogólnych zagospodarowania przestrzennego miasta Szamotu³y i gminy Szamotu³y
w miejscowoci Witoldzin
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 roku, Nr 15,
poz. 139 z póniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5
i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie
gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591) Rada Miasta
i Gminy Szamotu³y uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê zmianê w miejscowym planie ogólnym
zagospodarowania przestrzennego miasta Szamotu³y zatwierdzonym Uchwa³¹ Nr IV/35/94 Rady Miasta i Gminy
Szamotu³y z dnia 29 listopada 1994 r. (Dz. Urzêdowy
Województwa Poznañskiego Nr 22, poz. 231 z dnia
8 grudnia 1994 r.).
2. Zmianê planu przedstawiono w postaci nastêpuj¹cych
materia³ów:
a) ustaleñ zawartych w §§2, 3 i 4 niniejszej uchwa³y,

b) rysunku zmiany planu sporz¹dzonego na planszy
w skali 1:10000, stanowi¹cego za³¹cznik do uchwa³y.
§2
Przedmiotem zmiany fragmentu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Szamotu³y jest zamiana przeznaczenia dzia³ki nr 252/3 po³o¿onej na gruntach wsi Witoldzin
przeznaczonej dotychczas pod uprawy rolne polowe na teren
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ typu rezydencjonalnego z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹.
§3
Oznaczenia graficzne zawarte w legendzie miejscowego
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy
Szamotu³y  plansze podstawowa w skali, 1:10000, s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami dla rysunku zmiany planu.
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§4
Dla dokonywanej t¹ uchwa³¹ zmiany planu przyjmuje siê
nastêpuj¹ce ustalenia:
I. Ustalenia programowo-przestrzenne.
1. Ustala siê nowe linie rozgraniczaj¹ce po zewnêtrznym
obrysie dzia³ki nr 252/3.
2. Obszarowi okrelonemu w pkt 1 nadaje siê symbol
24.9.MN.
3. Na terenie 24.9MN ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê
zabudowy w odleg³oci 8,0 m od krawêdzi jezdni drogi
powiatowej.
4. Na terenie 24.9MN dopuszcza siê lokalizacjê:
a) 1  2 budynków mieszkalnych o charakterze
rezydencji,
b) obiektów gospodarczych, gara¿y, pawilonów ogrodowych, urz¹dzeñ rekreacyjnych oraz ma³ej
architektury.
5. Budynki mieszkalne nale¿y projektowaæ jako obiekty
wolnostoj¹ce o wysokoci I, II kondygnacje z dachami
stromymi.
6. Obszar 24.9MN zaleca siê obsadziæ zieleni¹ wielopiêtrow¹, w tym zimozielon¹ ze szczególnym jej zagêszczeniem przy granicach od strony obszaru 24.2RPZ.
II. Ustalenia w zakresie obs³ugi infrastrukturalnej.
1. Obs³uga komunikacyjna terenu 24.9MN z drogi
powiatowej.
2. Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej
sieci NN.
3. Zaopatrzenie w wodê z sieci wiejskiej.
4. cieki sanitarne, do czasu budowy kanalizacji publicznej, nale¿y odprowadziæ do szczelnego zbiornika bezodp³ywowego lub przydomowej oczyszczalni, pod
warunkiem uzyskania pozwolenia wodno-prawnego

na odprowadzenie oczyszczonych do rowu lub rozs¹czenie w gruncie.
§5
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku
o ochronie gruntów rolnych i lenych (Dz.U. Nr 16, poz. 78
z póniejszymi zmianami), zgoda na wy³¹czenie gruntów
z u¿ytków rolnych nie jest wymagana, z uwagi na to, ¿e
zmianie podlega obszar gruntu kl. VI.
§6
Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siê jednorazow¹ op³atê z tytu³u
wzrostu wartoci nieruchomoci naliczan¹ w wysokoci 30%
od ró¿nicy wartoci gruntów przed i po zmianie planu.
§7
Trac¹ moc, miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Szamotu³y zatwierdzony Uchwa³¹
Nr IV/35/93 Rady Miasta i Gminy Szamotu³y z dnia 29 listopada 1994 r. (Dz. Urzêdowy Województwa Poznañskiego
Nr 22, poz. 231 z dnia 8 grudnia 1994 r.) w czêciach
sprzecznych z ustaleniami niniejszej uchwa³y.
§8
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i Gminy
Szamotu³y.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy Szamotu³y
() mgr Bohdan Zieliñski

2019
UCHWA£A Nr XXVI/226/2002 RADY GMINY GRANOWO
z dnia 28 marca 2002 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego przy ul.
Sportowej w Granowie
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139 ze zmianami) Rada Gminy Granowo uchwala, co
nastêpuje:
ROZDZIA£ I

§1
1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu terenów budownictwa jednorodzinnego w Granowie przy ul. Sportowej,
przyjêtego uchwa³¹ Rady Gminy Granowo nr III/22/90
z dnia 16.08.1990 r. (Dz. Urz. Województwa Poznañskiego
Nr 11 z dnia 01.10.1990 r.), obejmuj¹c¹ tereny po³o¿one
w Granowie w obszarze dzia³ki o numerze ewidencyjnym
614, zwan¹ dalej planem.

2. Granice obowi¹zywania planu okrela rysunek zatytu³owany Zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego
w Granowie przy ul. Sportowej dla dzia³ki nr 614, opracowany w skali 1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y i jej integraln¹ czêæ.
3. Zmiana o której mowa w ust. 1 polega na:
1) przekszta³ceniu uk³adu komunikacyjnego w sposób
oznaczony na rysunku,
2) ustaleniu minimalnej szerokoci wydzielonych
dzia³ek  20 m.
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ROZDZIA£ II

§2
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 15 poz. 139 ze zmianami) ustala siê
stawkê procentow¹ od wzrostu wartoci nieruchomoci,
w wysokoci 20%.
§3
Traci moc uchwa³a Rady Gminy Granowo nr III/22/90 z dnia
16.08.1990 r. (Dz. Urz. Województwa Poznañskiego Nr 11
z dnia 01.10.1990 r.) w sprawie uchwalenia miejscowego
planu terenów budownictwa jednorodzinnego w Granowie
przy ulicy Sportowej w zakresie okrelonym niniejsz¹ uchwa³¹.

§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Granowo.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Jan Jówiak

2020
UCHWA£A Nr XXVI/228/2002 RADY GMINY GRANOWO
z dnia 28 marca 2002 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Granowo
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze
zmianami) Rada Gminy Granowo uchwala, co nastêpuje:
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§1
1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Granowo, przyjêtego uchwa³¹ Rady Gminy Granowo nr III/22/90 z dnia
16.08.1990 r. (Dz. Urz. Województwa Poznañskiego Nr 11
z dnia 01.10.1990 r.), obejmuj¹c¹ dzia³ki o numerach
ewidencyjnych 624/1 i 625/1 w obszarze wsi Granowo
zwan¹ dalej planem.
2. Niniejsza uchwa³a obowi¹zuje na obszarze, którego granice ustala rysunek zatytu³owany Zmiana miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Granowo
dla dzia³ek nr 624/1 i 625/1 w Granowie, opracowany
w skali 1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y
i jej integraln¹ czêæ.
ROZDZIA£ II
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny
o ró¿nych funkcjach i ró¿nych zasadach zagospodarowania.
§2
Linie rozgraniczaj¹ce oraz symbole graficzne terenów,
których przeznaczenie ustala niniejszy plan okrela rysunek.
§3
1. Ustala siê przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku
symbolem MG na cele zabudowy mieszkaniowej z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, mo¿na sytuowaæ
wy³¹cznie budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki go-

spodarczo-gara¿owe towarzysz¹ce zabudowie jednorodzinnej o powierzchni zabudowy nie wiêkszej ni¿ 100 m2,
obiekty ma³ej architektury oraz nieuci¹¿liwe obiekty
s³u¿¹ce dzia³alnoci gospodarczej.
ROZDZIA£ III
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie
rozgraniczaj¹ce tereny tej infrastruktury.
§4
Ustala siê, ¿e wyposa¿enie terenu objêtego planem w sieci
infrastruktury technicznej, a w tym w sieæ wodoci¹gow¹,
kanalizacji sanitarnej, gazow¹, telekomunikacyjn¹ i elektroenergetyczn¹ jest zgodne z niniejszym planem.
§5
Odpady bytowe z ka¿dej posesji gromadziæ nale¿y w pojemnikach zlokalizowanych na terenie tej posesji.
§6
Dla celów grzewczych nale¿y wykorzystywaæ paliwa gazowe
i p³ynne.
§7
W zwi¹zku z po³o¿eniem dzia³ek nr 624/1 i 625/1 w bezporednim s¹siedztwie drogi krajowej rodki ograniczaj¹ce negatywny wp³yw drogi na rodowisko bêd¹ realizowane na koszt
w³aciciela terenu.
ROZDZIA£ IV
Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy
oraz urz¹dzania terenu.
§8
Zabudowê nale¿y lokalizowaæ wed³ug nieprzekraczalnej linii
zabudowy usytuowanej  zgodnie z rysunkiem planu 
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w nawi¹zaniu do istniej¹cej zabudowy, w odleg³oci 25 m od
krawêdzi jezdni drogi krajowej nr 32.
§9
Na obszarze zabudowy mieszkaniowej nale¿y przeznaczyæ na
cele zieleni nie mniej ni¿ 40% ogólnej powierzchni dzia³ki.
§10
Na terenach zabudowy mieszkaniowej z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ MG zabudowie budynkami podlegaæ mo¿e nie wiêcej
ni¿ 50% powierzchni dzia³ki.
§11
Zakazuje siê lokalizowania budynków mieszkalnych innych
ni¿ z dachami stromymi dwu- lub wielospadowymi, o k¹cie
nachylenia po³aci dachowych 35 do 45 stopni, z po³aciami
symetrycznymi, zbiegaj¹cymi siê w kalenicy, z pokryciem
ceramicznym lub dachówko podobnym o zbli¿onej estetyce.
§12
Wysokoci budynków nie mog¹ byæ wy¿sze ni¿ dwie kondygnacje i 10 m licz¹c od poziomu terenu do kalenicy.
ROZDZIA£ V
Zasady i warunki podzia³u terenu na dzia³ki.
§13
Nowo wydzielona dzia³ka budowlana w zabudowie mieszkaniowej z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ nie mo¿e posiadaæ mniejszej powierzchni ni¿ 1000 m2.

Poz. 2020, 2021

§14
1. Bezporedni zjazd z drogi krajowej ustala siê jako
tymczasowy.
2. Docelowo obs³uga komunikacyjna odbywaæ siê bêdzie
poprzez dojazd od ulicy Sportowej.
ROZDZIA£ VI
Stawka s³u¿¹ca naliczaniu op³at na rzecz Gminy.
§15
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 15 poz. 139 ze zmianami) ustala siê
stawkê procentow¹ od wzrostu wartoci nieruchomoci,
w wysokoci 20%.
§16
Traci moc uchwa³a Rady Gminy Granowo nr III/22/90 z dnia
16.08.1990 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Granowo
w zakresie uregulowanym niniejsz¹ uchwa³¹.
§17
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Granowo.
§18
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Jan Jówiak

2021
UCHWA£A Nr XXVI/230/2002 RADY GMINY W GRANOWIE
z dnia 28 marca 2002 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Granowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142
z 2001 r., poz. 1591), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. Nr
15 z 1999 r., poz. 139 z póniejszymi zmianami) Rada Gminy
w Granowie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Granowo, na obszarze wsi
Januszewice  dzia³ki nr 175/2 i 177/2 zwan¹ dalej zmian¹
planu.
2. Zmiana planu obejmuje obszar oznaczony na rysunku
zmiany planu w skali 1:1000 zwanym dalej rysunkiem,
stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y.

§2
Na obszarze objêtym zmian¹ planu ustala siê nastêpuj¹ce
przeznaczenie terenów odpowiednio do oznaczeñ na rysunku:
1) ML  teren zabudowy letniskowej,
2) KX  teren komunikacji niepubliczne, pieszo jezdnej.
§3
Na obszarze objêtym zmian¹ planu obowi¹zuj¹ oznaczone na
rysunku:
1) linie rozgraniczaj¹ce tereny,
2) linie podzia³u na dzia³ki letniskowe,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy,
5) obowi¹zuj¹ce orientacje kalenicy dachu.
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§4
Na terenie zabudowy letniskowej (ML) ustala siê nastêpuj¹ce
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) projektowana zabudowa mieszkalna parterowa z poddaszem u¿ytkowym,
2) obowi¹zuj¹ca orientacja kalenicy dachu od strony komunikacji pieszo jezdnej dotyczy nie mniej ni¿ 50% jej ³¹cznej
d³ugoci,
3) ogólna powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 20%
powierzchni dzia³ki,
4) obowi¹zuje ca³kowity zakaz realizacji budynków gospodarczych,
5) obowi¹zuj¹ dachy strome o nachyleniu po³aci dachowych
od 35o do 55o z zakazem stosowania cianki kolankowej
w kondygnacji poddasza,
6) dopuszcza siê realizacjê gara¿y na samochody osobowe
wy³¹cznie jako wbudowane lub dobudowane do budynku
letniskowego,
7) zakazuje siê stosowania pokryæ dachowych w kolorze
szarym,
8) ustala siê prawo budowy ogrodzenia o wysokoci nie
wiêkszej ni¿ 160 cm licz¹c od terenu w rodku przês³a.
§5
Tereny komunikacji niepublicznej (KX) przeznacza siê do
ruchu pieszo-jezdnego bez wydzielania pasa jezdni. Tereny
oznaczone na rysunku KX s¹ przeznaczone do budowy liniowych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej obs³uguj¹cej teren
objêty zmian¹ planu.

2) odprowadzenie cieków do indywidualnych zbiorników
wodnych,
3) zasilanie energetyczne przy³¹czem kablowym na podstawie warunków technicznych Zak³adu Energetycznego,
4) ogrzewanie centralne z w³asnej kot³owni na olej opa³owy
lub gaz ziemny.
§8
Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siê
stawkê 20% s³u¿¹c¹ naliczaniu op³at z tytu³u wzrostu wartoci
nieruchomoci dla terenu o którym mowa w §2 pkt 1.
§9
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
w Granowie.
§10
Na obszarze objêtym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc
ustalenia uchwa³y nr III/22/90 Rady Gminy w Granowie z dnia
16.08.1990 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Granowo (z póniejszymi zmianami) og³oszonej w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Poznañskiego nr 11 z dnia 01.10.1990 r.
§11
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Jan Jówiak

§6
Ustala siê nastêpuj¹ce warunki uzbrojenia terenu:
1) zaopatrzenie z wodê z istniej¹cej we wsi Januszewice
komunalnej sieci wodoci¹gowej,

2022
UCHWA£A Nr XLIII/541/2002 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU
z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kórnik we wsi
Borówiec  dzia³ka nr ewid. 274
Na podstawie art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz.U. Nr 15 z 1999 r., poz. 139 z póniejszymi zmianami) oraz
art. 7 ust. 1 pkt 1 i 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), na podstawie uchwa³y
Nr XXX/387/2001 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 9 marca
2001 r., Rada Miejska w Kórniku uchwala, co nastêpuje.
§1
1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kórnik

(zatwierdzonego uchwa³¹ Nr II/12/93 Rady Miasta i Gminy
w Kórniku z dnia 17 lutego 1993 r., og³oszon¹ w Dz.U.
Woj. Poz. Nr 5/93, z póniejszymi zmianami) dla terenów
wsi Borówiec, obejmuj¹c¹ ustalenia zawarte w niniejszej
uchwale.
2. Integraln¹ czêci¹ zmiany planu jest rysunek w skali
1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y,
stanowi¹cy szczegó³owo o dyspozycji terenu oraz okrelaj¹cy lokalizacjê przedmiotu wniosku.
I.

Przepisy ogólne
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§2
Zmienia siê przeznaczenie dzia³ki o nr ewid. 274, po³o¿onej
w Borówcu, z przeznaczenia rolniczego wyznaczonego planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Kórnik (zatwierdzonego uchwa³¹ Nr II/12/93 Rady
Miasta i Gminy w Kórniku z dnia 17 lutego 1993 r., og³oszon¹
w Dz.U. Woj. Poz. Nr 5/93), na cele zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN na za³¹czniku nr 1
do niniejszej uchwa³y.
§3
1. Tereny objête opracowaniem planu stanowi¹ grunty
wsi Borówiec, które wg Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zakwalifikowane s¹ dla rozwoju funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego.
2. Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na za³¹czniku nr 1 symbolem MN,
2) tereny komunikacji oznaczone na za³¹czniku nr 1 symbolem KD i KPj.
3. Celem planu jest:
1) wyznaczenie zasad realizacji funkcji mieszkaniowej dla
terenów objêtych planem;
2) ochrona interesów publicznych, ponadlokalnych i lokalnych w zakresie:
a) ochrony rodowiska przyrodniczego w rejonie
opracowania planu,
b) zapewnienia prawid³owych powi¹zañ komunikacyjnych,
c) zapewnienia powi¹zañ pomiêdzy istniej¹c¹
i projektowan¹ infrastruktur¹ techniczn¹.
4. Obs³ugê komunikacyjn¹ terenu opracowania planu
stanowi¹ droga gminna (ul. Szkolna) oraz droga publiczna
osiedlowa, jako g³ówne drogi dojazdowe do terenu projektowanego zainwestowania oraz projektowany uk³ad
dróg dojazdowych na terenie opracowania, oznaczonych
symbolem KD1, KD2 i KD3.
5. Obs³ugê komunikacyjn¹ zwi¹zan¹ z zapewnieniem dojazdu do dzia³ek stanowi¹ tak¿e drogi pieszo-jezdne oznaczone symbolem KPj.
6. W trakcie procesu planistycznego poczyniono dzia³ania w
kierunku minimalizacji wzajemnych konfliktów i optymalizacji korzyci wynikaj¹cych ze wspólnych dzia³añ w³adz
samorz¹dowych reprezentuj¹cych mieszkañców wsi
Borówiec oraz interesu publicznego ca³ej gminy.
§4
Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1. Uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Miejskie w Kórniku, o ile z treci przepisu nie wynika
inaczej,
2. Planie miasta i gminy  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia
planu, o których mowa w §1, ust. 1 uchwa³y, o ile z treci
przepisu nie wynika inaczej,
3. Zabudowie mieszkaniowej  nale¿y przez to rozumieæ
obszar brutto terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne, dla których zasady podzia³u terenu, zabudowy
i u¿ytkowania, oraz niezbêdnych wiadczeñ powierzchnio-

Poz. 2022

wych dla strefowania zieleni ekologicznej i obs³ugi komunikacyjnej okrela rysunek w skali 1:1000, stanowi¹cy
za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y,
4. Opracowaniach planistycznych odrêbnych  nale¿y przez
to rozumieæ plany miejscowe ju¿ obowi¹zuj¹ce lub przysz³e, które zawieraæ bêd¹ ustalenia dodatkowe, nie koliduj¹ce z niniejsz¹ uchwa³¹,
5. Dokumentacjach technicznych lub programowych sieci
uzbrojenia terenu  nale¿y przez to rozumieæ opracowania
projektowe istniej¹ce lub przysz³e, których rozwi¹zania
bêd¹ stanowi³y ucilenie zasad realizacji niniejszego planu w zakresach bran¿owych i problemowych, w skali nie
objêtej niniejsz¹ uchwa³¹ i nie koliduj¹ce z ni¹,
6. Strefie uci¹¿liwoci elektromagnetycznej linii redniego
napiêcia  nale¿y przez to rozumieæ strefê, w której ze
wzglêdu na szkodliwoæ oddzia³ywania elektromagnetycznego linii elektroenergetycznej, wystêpuj¹ ograniczenia
dla lokalizacji obiektów z pomieszczeniami na sta³y pobyt
ludzi.
§5
Ustala siê, ¿e wszelkie wtórne podzia³y dzia³ek znajduj¹cych
siê w granicach zatwierdzenia planu, które nast¹pi³y w trakcie
sporz¹dzenia planu lub nast¹pi¹ w trakcie jego realizacji
(w tym zmiana numerów ewidencyjnych), nie powoduj¹
niewa¿noci b¹d zmiany któregokolwiek z przepisów niniejszej uchwa³y.
§6
1. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu s¹
obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
1) granica zatwierdzenia planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ro¿nym sposobie u¿ytkowania  obowi¹zuj¹ce,
3) oznaczenia funkcji terenu  wed³ug legendy na rysunku planu,
4) nieprzekraczalna frontowa linia zabudowy,
5) strefa uci¹¿liwoci elektromagnetycznej linii energetycznej redniego napiêcia,
6) kierunki koniecznych kontynuacji powi¹zañ przebiegu
drogi.
II. Przepisy szczegó³owe
§8
1. Ustala siê tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonej na za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y
symbolem MN.
2. Na terenach, o których mowa w pkt. 1 ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) zabudowa mieszkaniowa wy³¹cznie jednorodzinna wolnostoj¹ca,
2) dopuszcza siê mo¿liwoæ realizacji zabudowy bliniaczej pod warunkiem, ¿e wspólnymi elementami obiektów zabliniaczonych bêd¹ parterowe gara¿e przybudowane do budynku mieszkalnego, a realizacja obiektów bêdzie jednoczesna,
3) na terenie osiedla obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce linie
zabudowy:
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-

nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oci
5.00 m od frontowej granicy dzia³ki z ulic¹ oznaczon¹ symbolem K-D1 i K-D2,
- nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oci
6.00 m od frontowej granicy dzia³ki z ulica oznaczon¹ symbolem K-D3.
4) obowi¹zuje wysokoæ budynków mieszkalnych do
2 kondygnacji, (w tym poddasze u¿ytkowe), o wysokoci obiektu w linii kalenicy nie wiêcej jednak, ni¿
11.5 m, licz¹c od projektowanego poziomu terenu,
5) dopuszcza siê mo¿liwoæ realizacji kondygnacji piwnicznej, jednak mo¿liwoæ podpiwniczenia uzale¿nia
siê od wyników badañ szczegó³owych gruntu,
6) trop piwnic wyniesiony mo¿e byæ nie wiêcej ni¿ 1,5 m
ponad istniej¹cy poziom terenu,
7) maksymalna powierzchnia zabudowy wszystkimi obiektami na projektowanych dzia³kach wynosi nie wiêcej
ni¿ 30% ich powierzchni dzia³ki, uwzglêdniaj¹c wszystkie obiekty budowlane,
8) obowi¹zuje koniecznoæ realizacji zabudowy z dachem
dwu- lub wielospadowym o kacie nachylenia
200 do 500,
9) dopuszcza siê realizacjê gara¿y wbudowanych lub
przybudowanych do budynku mieszkalnego,
10) dla dzia³ek o powierzchni wiêkszej ni¿ 800 m2, dopuszcza siê mo¿liwoæ realizacji gara¿y wolnostoj¹cych
w strefach zabudowy wyznaczonych nieprzekraczalnymi liniami zabudowy dla danego obszaru i w sposób
nie koliduj¹cy dla u¿ytkowników dzia³ek i terenów
s¹siednich,
11) powierzchnia zabudowy gara¿y wolnostoj¹cych lub
przybudowanych powinna wynosiæ maksymalnie
40 m2 dla obiektu jednostanowiskowego o wysokoci
pomieszczenia nie wiêkszej ni¿ 2,50 m,
12) zakazuje siê wykorzystywania gara¿y dla innych celów,
koliduj¹cych z podstawow¹ funkcj¹ terenu,
13) wyklucza siê mo¿liwoæ realizacji budynków
gospodarczych.
§9
1. Dopuszcza siê mo¿liwoæ innego podzia³u terenu oznaczonego symbolem 2 MN na dzia³ki budowlane, ni¿ stanowi
to za³¹cznik nr 1 do uchwa³y, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych warunków;
1) dzia³ki budowlane powinny byæ usytuowane prostopadle do granicy z pasem drogowym ulicy oznaczonej
symbolem KD-2,
2) g³êbokoæ dzia³ki powinna wynosiæ nie wiêcej ni¿ 40 m,
3) szerokoæ dzia³ki, stanowi¹ca jednoczenie d³ugoæ
frontu tej dzia³ki nie powinna byæ mniejsza ni¿ 21,00 m,
4) linia zabudowy o której mowa w §8, ust. 2. lit 3) bêdzie
wyznaczaæ strefê budowlan¹ o szerokoci 18 m ograniczon¹ tyln¹ lini¹ zabudowy ustalon¹ w odleg³oci
23,00 m od frontowej granicy dzia³ki,
5) dopuszcza siê mo¿liwoæ przeznaczenia czêci terenu
dzia³ki 274 na powiêkszenie nieruchomoci le¿¹cych
poza granicami zatwierdzenia.
2. Podzia³ dopuszczony w ust. 1 powinien byæ zaakceptowany przez Zarz¹d Miejski lub w inny sposób wskazany przez
ten Zarz¹d.

Poz. 2022

§10
1. Ustala siê strefê uci¹¿liwoci od linii redniego napiêcia
o szerokoci ³¹cznej 15,00 m, po 7,50 m po ka¿dej stronie
osi linii, zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Dla strefy, o której mowa w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce
zasady zagospodarowania:
1) zakazuje siê lokalizowania i realizowania obiektów
z pomieszczeniami na sta³y pobyt ludzi,
2) zakazuje siê dokonywania nasadzeñ zieleni¹ wysok¹,
§11
Nale¿y zagwarantowaæ, by miejscowe odrêbne plany zagospodarowania przestrzennego okrelaj¹ce zasady zagospodarowania i podzia³u terenów objêtych przysz³ymi pracami
planistycznymi, zapewnia³y kontynuacjê powi¹zañ komunikacji ko³owej i pieszej dla terenów nie objêtych niniejsz¹ uchwa³¹.
§12
1. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê:
a) zaopatrzenie w wodê nale¿y zapewniæ poprzez rozbudowê istniej¹cej lokalnej sieci wodoci¹gowej
b) rozprowadzenie sieci wodoci¹gowej nale¿y zaprojektowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
w pasach drogowych projektowanych ulic,
c) przy projektowaniu sieci wodoci¹gowej nale¿y
uwzglêdniaæ obowi¹zuj¹ce programy uzbrojenia
wsi Borówiec lub odrêbne projekty techniczne,
2) odprowadzanie cieków:
a) nale¿y zapewniæ docelowe odprowadzanie cieków
do istniej¹cej oczyszczalni cieków w Borówcu,
b) projektowanie i realizacja kanalizacji sanitarnej musi
uwzglêdniaæ obowi¹zuj¹ce programy uzbrojenia
wsi Borówiec lub odrêbne opracowania
techniczne,
c) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza
siê pod³¹czenie sieci projektowanego zespo³u do
istniej¹cego zbiorczego zbiornika cieków na terenie s¹siedniego zespo³u mieszkalnego,
d) stosowanie szczelnych zbiorników bezodp³ywowych
dopuszcza siê jedynie na dzia³kach wiêkszych ni¿
600 m2.
3) dla celów ogrzewania budynków zakazuje siê stosowania paliw sta³ych oraz olejów ciê¿kich,
4) zasilanie w energie elektryczn¹:
a) dla pokrycia zapotrzebowania w energiê elektryczn¹
terenu objêtego planem nale¿y:
- zrealizowaæ zasilanie poprzez wykonanie linii
kablowych SN-15kV 3x 120 mm2 powi¹zane
z istniej¹cymi liniami i urz¹dzeniami przewidzianymi w odrêbnych planach zagospodarowania;
- zrealizowaæ sieæ kablow¹ nn  0.4 kV 0 minimalnym przekroju 4 x 120 mm2 (u³o¿on¹ w pasach
drogowych ulic);
- zrealizowaæ owietlenie uliczne,
b) z³¹cza z pomiarem rozliczeniowym nale¿y ustawiæ
w granicach dzia³ek z dostêpem od ulicy przyjmuj¹c
zasadê, ¿e jedno z³¹cze mo¿e zasilaæ dwie dzia³ki,
c) od z³¹cza do obiektów na dzia³ce nale¿y wykonaæ
wewnêtrzn¹ instalacjê zasilaj¹c¹,
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d) dla wykonania projektów technicznych dla projektowania i wykonania sieci energetycznej nale¿y
wyst¹piæ o szczegó³owe warunki techniczne przy³¹czenia do w³aciwych terenowo s³u¿by Energetyki
Poznañskiej S.A.
§13
Ustalenia w zakresie komunikacji w zakresie podstawowych
parametrów technicznych dla poszczególnych dróg i ulic:
1. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry oraz przebieg dróg:
1) K-D 1:
a) droga dojazdowa o charakterze drogi publicznej,
b) z wydzielon¹ jezdni¹ i wyniesionym krawê¿nikiem,
c) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  12,0 m,
d) szerokoæ jezdni  5,0 m,
e) chodnik obustronny o szerokoci minimum  1,5 m,
f) odleg³oæ zabudowy mieszkaniowej od frontowej
granicy dzia³ki  6.0 m, o ile rysunek planu nie
stanowi inaczej.
2) K-D 2:
a) droga dojazdowa o charakterze drogi publicznej,
b) z wydzielon¹ jezdni¹ i wyniesionym krawê¿nikiem,
c) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 7,00 m,
docelowo 12,0 m,
d) dopuszcza siê zmniejszenie docelowej szerokoci
pasa drogowego do 10.00 m,
e) szerokoæ jezdni  4.0 m,
f) chodnik jednostronny o szerokoci minimum
 1,5 m,
g) odleg³oæ zabudowy mieszkaniowej od frontowej
granicy dzia³ki  6,0 m, o ile rysunek planu nie
stanowi inaczej,
3) K-D 3:
a) droga dojazdowa o charakterze drogi publicznej,
b) z wydzielon¹ jezdni¹ i wyniesionym krawê¿nikiem,

c) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  12,0 m,
utworzon¹ czêciowo z dzia³ki 274 zgodnie z rysunkiem planu, oraz czêciowo z terenu objêtego odrêbnym planem miejscowym,
d) szerokoæ jezdni  5.0 m,
e) chodnik obustronny o szerokoci minimum  1,5 m,
f) odleg³oæ zabudowy mieszkaniowej od frontowej
granicy dzia³ki  6,0 m, o ile rysunek planu nie
stanowi inaczej.
III. Przepisy koñcowe
§14
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy, ustala siê stawkê procentow¹
s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust.
3 ustawy. Stawka ta wynosi 30%.
§15
Traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
miast i gminy Kornik wymieniony w §1 niniejszej uchwa³y
w czêci sprzecznej z ustaleniami uchwa³y.
§16
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu
w Kórniku.
§17
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kórniku
() Seweryn Waligóra

2023
UCHWA£A Nr XLIII.542/2002 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU
z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik w Runowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz.U. Nr 15 z 1999 r., poz. 139, z pón. zm.) Rada
Miejska w Kórniku uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê zmianê miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kórnik (zatwierdzonego uchwa³¹ Nr II/12/93 Rady Miasta i Gminy w Kórniku
z dnia 17 lutego 1993 r., og³oszon¹ w Dz.U. Woj. Poz. Nr 5/
93, z póniejszymi zmianami) dla terenów wsi Runowo,
okrelon¹ w §2 niniejszej uchwa³y oraz na rysunkach planu
stanowi¹cych za³¹czniki nr 1 i 1a do niniejszej uchwa³y.

1. Wyznacza siê w Runowie (dz. Nr ewid. 38) teren pod
zespó³ budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego,
oznaczony na rysunku planu symbolem MJ, ZI, KD,
w ramach którego:
1) utrzymuje siê istniej¹cy budynek mieszkalny i obiekty
gospodarcze; dopuszcza siê ich remont, modernizacjê
i rozbudowê;
2) dla projektowanej zabudowy ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy, okrelone na za³¹czniku 1a;
3) dopuszcza siê przesuniêcie linii wewnêtrznego podzia³u, nie powoduj¹ce jednak zwê¿enia dzia³ki poni¿ej
25 m; dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek;
4) ustala siê charakter budynków mieszkalnych: max.
2- kondygnacje + stromy dach z poddaszem u¿ytko-
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wym, kryty dachówk¹ lub materia³em imituj¹cym dachówkê;
5) dopuszcza siê realizacjê parterowych obiektów gara¿owo-gospodarczych o max. powierzchni zabudowy
60 m2, usytuowanych zgodnie z za³¹cznikiem nr 1a.
2. Wyznacza siê pieszo-jezdn¹ drogê dojazdow¹ KD o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 8 m, zakoñczon¹
nawrotk¹.
3. Ustala siê zasady uzbrojenia terenu:
1) zaopatrzenie w wodê - z sieci komunalnej,
2) odprowadzanie cieków  do szczelnych zbiorników na
dzia³kach,
3) zaopatrzenie w ciep³o  wy³¹cznie z zastosowaniem
paliw proekologicznych.
4. Wyznacza siê teren niskiej zieleni ZI zwi¹zanej z przebiegiem gazoci¹gu wysokiego cinienia DN200.

§4
Projektowan¹ drogê dojazdow¹ KD uznaje siê za drogê
wewnêtrzn¹.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i Gminy
w Kórniku.
§6
Traci moc Uchwa³a Nr II/12/93 Rady Miasta i Gminy w Kórniku
z dnia 17 lutego 1993 r., og³oszona w Dz.U. Woj. Poz.
Nr 5/93, z póniejszymi zmianami w czêci objêtej zmian¹
zatwierdzon¹ niniejsz¹ uchwa³¹.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kórniku
() Seweryn Waligóra

§3
Ustala siê jednorazow¹ op³atê od wzrostu wartoci nieruchomoci w wysokoci 30%.

2024
UCHWA£A Nr XXIX/272/2002 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA
z dnia 17 kwietnia 2002 r.
w sprawie uchylenia uchwa³y Rady Miejskiej Gminy Nekla nr XXVI/236/2001 z 22 listopada 2001 r. w sprawie wprowadzenia
op³aty administracyjnej
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia 1992 roku
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. 9 poz. 31) z póniejszymi zmianami uchwala siê co nastêpuje:
§1
Uchyla siê w ca³oci uchwa³ê nr XXVI/236/2001 Rady Miejskiej
Gminy Nekla z dnia 22 listopada 2001 roku w sprawie
wprowadzenia op³aty administracyjnej.

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() mgr Roman Kuszak

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i Gminy.

2025
UCHWA£A Nr XXXVII/191/02 RADY MIASTA I GMINY GO£AÑCZ
z dnia 22 kwietnia 2002 r.
w sprawie zmiany uchwa³y nr XXXII/169/01 Rady Miasta i Gminy Go³añcz z dnia 19 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia
stawek podatku i op³at lokalnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
§1
ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
W uchwale Nr XXXII/169/01 Rady Miasta i Gminy Go³añcz
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. Dz.U.
z dnia 19 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia stawek
z 2002 r. Nr 23 poz. 220), art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia
podatków i op³at lokalnych wprowadza siê nastêpuj¹ce
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (tekst jednolity
zmiany:
Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 842) Rada Miasta i Gminy Go³añcz
w §4 uchwa³y skrela siê zapis:
uchwala co nastêpuje:
- za dokonanie wpisu do ewidencji dzia³alnoci
gospodarczej 65 z³
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za dokonanie zmian wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej 32 z³.

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i Gminy
Go³añcz.

Poz. 2025, 2026

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy
() Hilary Po³czyñski

2026
UCHWA£A Nr XLV/320/2002 RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE
z dnia 12 marca 2002 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sompolno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminny, (tekst jednolity Dz.U. z 2001
r. Nr 142 poz. 1591) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1996 r. Nr 15
poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr
5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085. Nr 15, poz. 1229,
Nr 154, poz. 1804) Rada Miejska w Sompolnie uchwala, co
nastêpuje:
§1
Uchwala siê zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Sompolno przyjêtego uchwa³¹
Nr XVIII/19/92 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 29 maja
1992 r. (Dz.U. Woj. Koniñskiego Nr 18 z 1992 r.) z póniejszymi
zmianami, obejmuj¹ce wybrane tereny po³o¿one na obszarze
miasta.
1. Przedmiotem planu s¹ zmiany obowi¹zuj¹cych aktualnie
ustaleñ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów okrelonych w §6 niniejszej uchwa³y.
2. Granice obszarów objêtych zmian¹ planu przedstawiono
na rysunkach planu stanowi¹cych za³¹czniki nr 1, 1a, 1b,
2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 3, 3a, 3b, 3c do uchwa³y.
3. Rysunki planu stanowi¹ce za³¹czniki nr 1, 1a, 1b, 2, 2a, 2b,
2c, 2d, 2e, 2f, 3, 3a, 3b, 3c, 4 do uchwa³y s¹ integraln¹
czêci¹ planu.
§2
Nastêpuj¹ce oznaczenia liniowe w rysunku planu przedstawione w za³¹czniku nr 4 do uchwa³y s¹ obowi¹zuj¹cymi
ustaleniami planu:
1) granice obszaru objêtego zmian¹ planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania cile okrelone (linia ci¹g³a),
3) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania orientacyjne (linia przerywana),
4) linie podzia³u wewnêtrznego terenów o tym samym sposobie u¿ytkowania cile okrelone (linia ci¹g³a),
5) linie podzia³u wewnêtrznego terenów o tym samym
sposobie u¿ytkowania orientacyjne (linia przerywana),
6) linie zabudowy ustalone jako nieprzekraczalne.

§3
Zakres ustaleñ planu dotyczy przeznaczenia, sposobu u¿ytkowania i zasad zagospodarowania terenu.
§4
Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y:
1) jest mowa o planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia
zmiany planu, o którym mowa z §1 uchwa³y o ile z treci
przepisu nie wynika inaczej,
2) jest mowa o uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹
uchwa³ê, o ile z treci przepisu nie wynika inaczej,
3) jest mowa o rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ
rysunki zmiany planu stanowi¹ce za³¹czniki do niniejszej
uchwa³y,
4) jest mowa o przeznaczeniu terenu  nale¿y przez to
rozumieæ przeznaczenie podstawowe, które powinno dominowaæ na danym terenie,
5) jest mowa o przeznaczeniu dopuszczalnym terenu 
nale¿y przez to rozumieæ inne rodzaje przeznaczenia ni¿
podstawowe, które uzupe³niaj¹ funkcjê podstawow¹ lub
jej towarzysz¹ i które mog¹ byæ dopuszczone pod warunkiem spe³nienia wymagañ wynikaj¹cych z ustaleñ planu
oraz z odrêbnych przepisów,
6) podana jest nazwa miasta Sompolno  nale¿y przez to
rozumieæ obszar miasta Sompolno stanowi¹cy obrêb
geodezyjny,
7) jest mowa o iloci kondygnacji w budynku  nale¿y przez
to rozumieæ iloæ kondygnacji nadziemnych, przy czym
poddasze traktowane jest jako pó³ kondygnacji.
§5
Uchwala siê nastêpuj¹ce ustalenia ogólne obowi¹zuj¹ce na
terenach objêtych zmian¹ planu.
1. Na terenach przeznaczonych na cele budowlane zwi¹zane
z funkcj¹ mieszkaniow¹, us³ugow¹, rzemielnicz¹ oraz
dzia³alnoci gospodarczej ustala siê mo¿liwoæ budowy,
wymiany, modernizacji, przebudowy lub rozbudowy obiektów oraz mo¿liwoæ zmiany sposobu u¿ytkowania obiektów, pod warunkiem zachowania szczególnych ustaleñ
planu i o ile nie narusza to obowi¹zuj¹cych przepisów.
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2. Na terenach przeznaczonych na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego na dzia³ce oprócz budynku
mieszkalnego, mo¿na sytuowaæ budynki gara¿owe oraz
gospodarcze zwi¹zane z przeznaczeniem terenu. Dopuszcza siê jako funkcjê uzupe³niaj¹c¹ na dzia³ce w³aciciela,
nieuci¹¿liw¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ typu drobny handel,
us³ugi lub inne rzemios³o nieuci¹¿liwe o ile nie zak³óca to
podstawowej funkcji terenu, je¿eli ustalenia szczegó³owe
dla danego terenu nie mówi¹ inaczej i pod warunkiem
spe³nienia wymagañ wynikaj¹cych z odrêbnych przepisów. Na terenach tych nie dopuszcza siê lokalizacji
inwestycji szkodliwych lub mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska.
3. Je¿eli zachodzi koniecznoæ dokonania podzia³u nieruchomoci na odrêbne dzia³ki budowlane a rysunek planu nie
zawiera takich ustaleñ warunkiem dokonania podzia³u jest
spe³nienie wymogu dostêpu do drogi publicznej w sposób
wynikaj¹cy z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomociami. W przypadku gdy podzia³ na dzia³ki wymaga
wydzielenia drogi publicznej, do wniosku o podzia³ nieruchomoci nale¿y do³¹czyæ koncepcjê urbanistyczn¹
zagospodarowania nieruchomoci opracowan¹ przez projektanta uprawnionego w zakresie architektury lub planowania przestrzennego.
4. Na terenach przeznaczonych na cele dzia³alnoci
gospodarczej, ustala siê prawo zagospodarowania terenu
i lokalizowania obiektów oraz urz¹dzeñ zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ (w tym przeznaczonych na cele
us³ug, handlu, gastronomii, rzemios³a, dzia³alnoæ wytwórcz¹, produkcyjn¹, bazy, magazyny itp.), z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej na potrzeby w³aciciela, jako
funkcji uzupe³niaj¹cej, o ile szczegó³owe ustalenia dla
danego terenu nie stanowi¹ inaczej. W przypadku lokalizacji inwestycji szkodliwych lub mog¹cych pogorszyæ stan
rodowiska, funkcja mieszkalna mo¿e byæ usytuowana
wy³¹cznie poza zasiêgiem ich oddzia³ywania. W granicach
dzia³ek nale¿y wprowadziæ zieleñ izolacyjn¹. Na etapie
ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, nale¿y okreliæ charakter przewidywanej dzia³alnoci.
W zale¿noci od rodzaju inwestycji nale¿y uzyskaæ wymagane uzgodnienia w zakresie ochrony sanitarnej, ochrony
rodowiska i inne zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
Dla inwestycji szkodliwych lub mog¹cych pogorszyæ stan
dla rodowiska nale¿y opracowaæ ocenê oddzia³ywania na
rodowisko w myl odrêbnych przepisów.
5. Wszelkie inwestycje zwi¹zane z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹
oraz inne mog¹ce powodowaæ szkodliwoæ lub uci¹¿liwoæ dla rodowiska nale¿y realizowaæ tak, aby ich szkodliwe lub uci¹¿liwe oddzia³ywanie, wynikaj¹ce zarówno
z rodzaju dzia³alnoci jak i obs³ugi transportem, nie wykracza³o poza granice dzia³ki lub terenu stanowi¹cego
w³asnoæ inwestora.
6. Na terenach dzia³alnoci gospodarczej, handlu, us³ug itp.
nale¿y przewidzieæ w granicach dzia³ki miejsca parkingowe odpowiednio do rodzaju przeznaczenia.
7. W zakresie kszta³towania zabudowy wprowadza siê nastêpuj¹ce ustalenia ogólne:
a) nowe lub podlegaj¹ce przebudowie budynki mieszkalne w zabudowie jednorodzinnej oraz budynki i obiekty
zwi¹zane z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ nale¿y dostoso-

Poz. 2026

waæ wyrazem architektonicznym do otoczenia, ich
wysokoæ nie mo¿e przekraczaæ 2,5 kondygnacji, a na
danej dzia³ce budynek gospodarczy nie mo¿e byæ
wy¿szy od budynku mieszkalnego.
b) w granicach Goplañsko  Kujawskiego obszaru
krajobrazu chronionego w doborze form zabudowy
i sposobie zagospodarowania terenu nale¿y w sposób
szczególny uwzglêdniæ walory krajobrazu i zasoby
rodowiska przyrodniczego w celu ograniczenia negatywnych skutków ingerencji cz³owieka.
8. W zakresie infrastruktury technicznej wprowadza siê nastêpuj¹ce ustalenia:
a) przewiduje siê pod³¹czenie obiektów do istniej¹cych
i projektowanych na terenie miasta sieci wodoci¹gowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej.
b) zaleca siê stosowanie chroni¹cych rodowisko róde³
energii.
c) na terenach przeznaczonych na cele budowlane
a pozbawionych zbiorczych urz¹dzeñ do odprowadzania i oczyszczania cieków, dopuszcza siê jako rozwi¹zanie wy³¹cznie tymczasowe indywidualne urz¹dzenia
do gromadzenia cieków z zapewnieniem ich usuwania i oczyszczania, stosownie do odrêbnych przepisów.
Korzystanie z bezodp³ywowych wybieralnych zbiorników cieków sanitarnych mo¿liwe jest tylko do czasu
rozbudowy sieci miejskiej kanalizacji sanitarnej.
d) w zakresie sposobu zasilania w energiê elektryczn¹
wymagane s¹ uzgodnienia z Energetyk¹ Kalisk¹ S.A.
Realizacja przy³¹czenia odbiorców do sieci elektroenergetycznej odbywaæ siê bêdzie na podstawie umowy
z dostawc¹. Dla terenów, gdzie wyst¹pi zwiêkszone
zapotrzebowanie w zakresie zasilania w energiê
elektryczn¹, z zasilanie z sieci niskiego napiêcia nie
bêdzie mo¿liwe, dopuszcza siê budowê stacji transformatorowych i sieci zasilaj¹cych redniego napiêcia
odpowiednio do zbilansowanych potrzeb i zgodnie
z warunkami wydanymi przez dostawcê energii. Nie
jest wymagane, aby lokalizacja stacji by³a oznaczona
w rysunku planu, jednak przy opracowaniu koncepcji
urbanistycznej zagospodarowania terenu nale¿y opracowaæ program zasilania w energiê elektryczn¹ i okreliæ miejsce ewentualnej lokalizacji stacji w uzgodnieniu z Energetyk¹ Kalisk¹ S.A.
e) sposób rozwi¹zania ewentualnych kolizji inwestycji
projektowanych na terenach objêtych zmian¹ planu
z istniej¹cymi liniami lub urz¹dzeniami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego terenu, nale¿y uzgadniaæ
z w³acicielem (u¿ytkownikiem) sieci. Warunki te dotycz¹ równie¿ ewentualnych kolizji z sieciami projektowanymi w chwili sporz¹dzania niniejszego planu.
f) na terenach objêtych planem dopuszcza siê lokalizacjê
obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej z wyj¹tkiem gazoci¹gów wysokiego cinienia i linii elektroenergetycznych wysokiego napiêcia powy¿ej 15 kV, po
spe³nieniu warunków wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych
przepisów i uzyskaniu wymaganych uzgodnieñ.
g) nie przewiduje siê sytuowania obiektów i instalowania
urz¹dzeñ mog¹cych stanowiæ przeszkodê lotnicz¹,
dotyczy to obiektów wy¿szych ni¿ 50 m oraz urz¹dzeñ
radiowych i telekomunikacyjnych, które wymagaj¹
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oddzielnego uzgadniania z Wojewódzkim Sztabem
Wojskowym w Poznaniu.
9. Na terenach objêtych planem i przyleg³ych do ulic w ci¹gu
dróg zaliczanych do kategorii dróg wojewódzkich, z uwagi
na utrzymanie istniej¹cej linii zabudowy, ewentualna uci¹¿liwoæ drogi przy jej normalnej eksploatacji, nie mo¿e
obci¹¿aæ jej zarz¹dcy.
§6
Uchwala siê nastêpuj¹ce ustalenia szczegó³owe dla terenów
objêtych zmian¹ planu na obszarze miasta Sompolno:
1) na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 1 i 1a do uchwa³y
symbolem 301US ustala siê teren sportowo-rekreacyjny
z parkingami i zieleni¹ izolacyjn¹. Dostêpnoæ komunikacyjna od strony istniej¹cych dróg bocznych. Zagospodarowanie zieleni¹ izolacyjn¹ wymagane jest szczególnie
wzd³u¿ granic, na styku z terenem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wokó³ miejsc parkingowych. Wzd³u¿
drogi rezerwuje siê pas terenu oznaczony KD o szerokoci
4 m na cele komunikacji pod poszerzenie pasa drogowego
drogi istniej¹cej. Na styku z terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ustala siê teren oznaczony EE,
gdzie docelowo przewiduje siê lokalizacjê stacji transformatorowej dla obs³ugi s¹siednich terenów zabudowy jednorodzinnej oznaczonych 253MN, 302MN i 303MN oraz
terenów sportowo-rekreacyjnych i parkingu. Dok³adne
warunki lokalizacji stacji transformatorowej w uzgodnieniu z Energetyk¹ Kalisk¹ S.A.
2) na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 1 i 1a do uchwa³y
symbolem 302MN ustala siê przeznaczenie terenu na cele
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej.
Dopuszcza siê jako funkcjê uzupe³niaj¹c¹ nieuci¹¿liw¹
dzia³alnoæ gospodarcz¹ typu handel, rzemios³o, us³ugi
pod warunkiem, ¿e nie zak³óc¹ one funkcji mieszkaniowej
obszaru. Wysokoæ budynków nie mo¿e przekraczaæ 1,5
kondygnacji, dachy budynków mieszkalnych spadowe
o nachyleniu po³aci nie mniej ni¿ 300, Wzd³u¿ drogi rezerwuje siê pas terenu oznaczony KD o szerokoci 4 m na cele
komunikacji pod poszerzenie pasa drogowego drogi istniej¹cej. Wprowadza siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy
w odleg³oci 8 m od granicy dzia³ki z pasem drogowym
po jej poszerzeniu. Przed podzia³em nieruchomoci na
dzia³ki budowlane, wymagane jest opracowanie koncepcji
zagospodarowania terenu w postaci wytycznych urbanistyczno-architektonicznych. Koncepcja powinna uwzglêdniaæ uk³ad komunikacji wewnêtrznej i okrelaæ sposób
zaopatrzenia w media.
3) na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 1 i 1a do uchwa³y
symbolem 303MN ustala siê przeznaczenie terenu na cele
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
Dopuszcza siê jako funkcjê uzupe³niaj¹c¹ nieuci¹¿liw¹
dzia³alnoæ gospodarcz¹ typu handel, rzemios³o, us³ugi
pod warunkiem, ¿e nie zak³óc¹ one funkcji mieszkaniowej
obszaru. Wysokoæ budynków nie mo¿e przekraczaæ 1,5
kondygnacji, dachy budynków mieszkalnych spadowe
o nachyleniu po³aci nie mniej ni¿ 300. Wprowadza siê
nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 8 m od
granicy dzia³ki z pasem drogowym. Przed podzia³em nieruchomoci na dzia³ki budowlane, wymagane jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu w postaci wytycznych urbanistyczno-architektonicznych. Koncepcja
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powinna uwzglêdniaæ uk³ad komunikacji wewnêtrznej
i okrelaæ sposób zaopatrzenia w media.
4) na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 1 i 1b do uchwa³y
symbolem 304MN ustala siê teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z mo¿liwoci¹ wydzielenia kilku
nowych dzia³ek budowlanych wzd³u¿ ulic. W pozosta³ej
czêci, teren nale¿y przeznaczyæ pod powiêkszenie istniej¹cych nieruchomoci oraz pod zagospodarowanie zieleni¹ parkow¹. Obowi¹zuje utrzymanie istniej¹cej linii
zabudowy od strony ulicy.
5) na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 2 i 2a do uchwa³y
symbolem 36TDG ustala siê przeznaczenie terenu na cele
dzia³alnoci gospodarczej. Nale¿y utrzymaæ istniej¹c¹ liniê
zabudowy od strony ulicy. Teren po³o¿onych jest w granicach ochrony konserwatorskiej uk³adu urbanistycznego
miasta Sompolno. Projektowane inwestycje wymagaj¹
uzgodnienia ze s³u¿b¹ konserwatorsk¹.
6) na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 1 i 2a do uchwa³y
symbolem 305MN ustala siê przeznaczenie tereni na cele
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nale¿y utrzymaæ istniej¹c¹ liniê zabudowy od strony ulicy.
7) na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 2 i 2b do uchwa³y
symbolem 306US ustala siê teren sportowo-rekreacyjny
z miejscami parkingowymi i zieleni¹ towarzysz¹c¹. Przewiduje siê realizacjê obiektów kubaturowych na cele sportu i rekreacji. Sposób zagospodarowania terenu i usytuowanie projektowanych obiektów powinno uwzglêdniaæ
przebieg linii elektroenergetycznej SN poprzez zachowanie bezpiecznych wymaganych przepisami odleg³oci.
8) na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 2 i 2b do uchwa³y
symbolem 307UH, MN ustala siê przeznaczenie terenu na
cele us³ugowo-handlowe oraz zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej. Nale¿y utrzymaæ istniej¹c¹ liniê zabudowy
od strony ulicy.
9) na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 2 i 2b do uchwa³y
symbolem 308MN ustala siê przeznaczenie terenu na cele
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nale¿y utrzymaæ istniej¹c¹ liniê zabudowy od strony ulicy.
10) na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 2 i 2c do uchwa³y
symbolem 309MN ustala siê przeznaczenie terenu na cele
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dla nowych
obiektów nale¿y zachowaæ liniê zabudowy od strony ulicy
jak dla zabudowy s¹siedniej przy tej samej ulicy. Sposób
zagospodarowania terenu i usytuowanie projektowanych
obiektów powinno uwzglêdniaæ przebieg linii elektroenergetycznej SN poprzez zachowanie bezpiecznych wymaganych przepisami odleg³oci.
11) na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 2 i 2c do uchwa³y
symbolem 310UH ustala siê przeznaczenie terenu na cele
us³ugowo-handlowe z prawem zabudowy obiektami s³u¿¹cymi temu przeznaczeniu. Linia zabudowy wynosi minimum 15 m od krawêdzi jezdni ul. 11 Listopada i 12 m od
ulicy G. Morcinka.
12) na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 2 i 2d do uchwa³y
symbolem 311NO ustala siê przeznaczenie terenu na cele
urz¹dzeñ gospodarki ciekowej z zieleni¹ towarzysz¹c¹.
Sposób zagospodarowania terenu i usytuowanie projektowanych obiektów powinno uwzglêdniaæ przebieg linii
elektroenergetycznej SN poprzez zachowanie bezpiecznych wymaganych przepisami odleg³oci.
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13) na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 2 i 2d do uchwa³y
symbolem 312MN ustala siê teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z przeznaczeniem terenu pod powiêkszenie dzia³ek istniej¹cych. Sposób zagospodarowania
terenu i usytuowanie projektowanych obiektów powinno
uwzglêdniaæ przebieg linii elektroenergetycznej SN poprzez zachowanie bezpiecznych wymaganych przepisami
odleg³oci.
14) na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 2 i 2d do uchwa³y
symbolem 313ZP ustala siê teren zieleni parkowej.
15) na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 2 i 2d do uchwa³y
symbolem 264NO ustala siê przeznaczenie terenu na cele
urz¹dzeñ gospodarki ciekowej z zieleni¹ towarzysz¹c¹.
Teren istniej¹cej oczyszczalni cieków z mo¿liwoci¹ jego
rozszerzenia.
16) na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 2 i 2d do uchwa³y
symbolem 265KS ustala siê teren urz¹dzeñ komunikacji
samochodowej przeznaczony na cele zabudowy gara¿owej i dróg dojazdowych.
17) na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 2 i 2e do uchwa³y
symbolem 314MN ustala siê przeznaczenie terenu na cele
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Sposób zagospodarowania terenu i usytuowanie projektowanych
obiektów powinno uwzglêdniaæ przebieg linii elektroenergetycznej SN poprzez zachowanie bezpiecznych wymaganych przepisami odleg³oci.
18) na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 2 i 2e do uchwa³y
symbolem 315TDG ustala siê przeznaczenie terenu na cele
dzia³alnoci gospodarczej z prawem zabudowy obiektami
s³u¿¹cymi temu przeznaczeniu. Nie przewiduje siê zjazdu
z drogi zaliczanej do kategorii dróg wojewódzkich.
19) na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 3 i 3a do uchwa³y
symbolem 316NO ustala siê przeznaczenie terenu na cele
urz¹dzeñ gospodarki ciekowej z zieleni¹ towarzysz¹c¹.
Teren istniej¹cej oczyszczalni cieków z mo¿liwoci¹ jej
modernizacji.
20) na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 3 i 3b do uchwa³y
symbolem 317MN, Kg ustala siê przeznaczenie terenu na
cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Wydziela
siê pas terenu na cele komunikacji o szerokoci 3 m pod
poszerzenie istniej¹cej drogi gospodarczej znajduj¹ ej siê
na dzia³ce s¹siedniej.
21) na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 3 i 3b do uchwa³y
symbolem 318ZP ustala siê teren zieleni parkowej.
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22) na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 3 i 3b do uchwa³y
symbolem 319MN ustala siê teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z przeznaczeniem terenu pod powiêkszenie dzia³ek istniej¹cych. Sposób zagospodarowania
terenu i usytuowanie projektowanych obiektów powinno
uwzglêdniaæ przebieg linii elektroenergetycznej SN poprzez zachowanie bezpiecznych wymaganych przepisami
odleg³oci.
23) na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 3 i 3b do uchwa³y
symbolem 320KD ustala siê teren komunikacji samochodowej pod ulicê dojazdow¹.
24) na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 3 i 3b do uchwa³y
symbolem 3TDG ustala siê teren dzia³alnoci gospodarczej. Wymagane jest wprowadzenie zieleni izolacyjnej
szczególnie wzd³u¿ granic, na styku z terenami zabudowy
mieszkaniowej. Sposób zagospodarowania terenu i usytuowanie projektowanych obiektów powinno uwzglêdniaæ
przebieg linii elektroenergetycznej SN poprzez zachowanie bezpiecznych wymaganych przepisami odleg³oci.
§7
Uchyla siê ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Sompolno zatwierdzonego
uchwa³¹ Nr XVIII/19/92 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 29
maja 1992 r. z póniejszymi zmianami, w zakresie dotycz¹cym
terenów objêtych zmian¹ planu.
§8
Ustala siê wartoæ stawki procentowej z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem planu w wysokoci 0% (zero procent).
§9
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Sompolno.
§10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Maria Wojciechowska
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UCHWA£A Nr XLV/321/2002 RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE
z dnia 12 marca 2002 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sompolno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1996 r.
Nr 15 poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r.
Nr 12. Poz. 136, Nr 109. Poz. 1157. Nr 120, poz. 1268, z 2001
r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085. Nr 15, poz.
1229, Nr 154, poz. 1804) Rada Miejska w Sompolnie uchwala,
co nastêpuje:
§1
Uchwala siê zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Sompolno przyjêtego uchwa³¹
Nr III/11/94 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 26 sierpnia
1994 r. (Dz.U. Woj. Koniñskiego Nr 25 z 1994 r.) z póniejszymi
zmianami, dla wybranych terenów po³o¿onych we wsiach:
Janowice, Kolonia Lipiny, Lubstów, B³onawy. Marcjanki.
Marianowo, M¹kolno, Mostki, Nowa Wie, Ostrówek, Ono
Górne, Przystronie, Sompolinek, Wierzbie, Zakrzewek.
1. Przedmiotem planu s¹ zmiany obowi¹zuj¹cych aktualnie
ustaleñ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów okrelonych w §6 niniejszej uchwa³y.
2. Granice obszarów objêtych zmian¹ planu przedstawiono
na rysunkach planu stanowi¹cych za³¹czniki nr 1, 1a, 1b,
2, 2a, 2b, 2c, 2d, 3, 3a, 3b, 4, 4a, 4b, 5, 5a, 6, 6a, 6b, 7, 7a,
7b, 7c, 7d, 7e, 8, 8a, 9, 9a, 10, 10a, 11, 11a, 12, 12a, 13,
13a, 14, 14a, 14b, 15, 15a, 15b, 16, 16a, 16b, 16c do
uchwa³y.
3. Rysunki planu stanowi¹ce za³¹czniki nr 1, 1a, 1b, 2, 2a, 2b,
2c, 2d, 3, 3a, 3b, 4, 4a, 4b, 5, 5a, 6, 6a, 6b, 7, 7a, 7b, 7c,
7d, 7e, 8, 8a, 9, 9a, 10, 10a, 11, 11a, 12, 12a, 13, 13a, 14,
14a, 14b, 15, 15a, 15b, 16, 16a, 16b, 16c do uchwa³y s¹
integraln¹ czêci¹ planu.
§2
Nastêpuj¹ce oznaczenia liniowe w rysunku planu przedstawione w za³¹czniku nr 17 do uchwa³y s¹ obowi¹zuj¹cymi
ustaleniami planu:
1) granice obszaru objêtego zmian¹ planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania cile okrelone (linia ci¹g³a),
3) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania orientacyjne (linia przerywana),
4) linie podzia³u wewnêtrznego terenów o tym samym
sposobie u¿ytkowania cile okrelone (linia ci¹g³a),
5) linie podzia³u wewnêtrznego terenów o tym samym sposobie u¿ytkowania orientacyjne (linia przerywana),
6) linie zabudowy ustalone jako nieprzekraczalne.
§3
Zakres ustaleñ planu dotyczy przeznaczenia, sposobu u¿ytkowania i zasad zagospodarowania terenu.

§4
Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y:
1) jest mowa o planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia
zmiany planu, o którym mowa z §1 uchwa³y o ile z treci
przepisu nie wynika inaczej,
2) jest mowa o uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹
uchwa³ê, o ile z treci przepisu nie wynika inaczej,
3) jest mowa o rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ
rysunki zmiany planu stanowi¹ce za³¹czniki do niniejszej
uchwa³y,
4) jest mowa o przeznaczeniu terenu  nale¿y przez to
rozumieæ przeznaczenie podstawowe, które powinno
dominowaæ na danym terenie,
5) jest mowa o przeznaczeniu dopuszczalnym terenu  nale¿y przez to rozumieæ inne rodzaje przeznaczenia ni¿ podstawowe, które uzupe³niaj¹ funkcjê podstawow¹ lub jej
towarzysz¹ i które mog¹ byæ dopuszczone pod warunkiem
spe³nienia wymagañ wynikaj¹cych z ustaleñ planu oraz
z odrêbnych przepisów,
6) podana jest nazwa wsi  nale¿y przez to rozumieæ obszar
wsi stanowi¹cy obrêb geodezyjny,
7) jest mowa o iloci kondygnacji w budynku  nale¿y przez
to rozumieæ iloæ kondygnacji nadziemnych, przy czym
poddasze traktowane jest jako pó³ kondygnacji.
§5
Uchwala siê nastêpuj¹ce ustalenia ogólne obowi¹zuj¹ce na
terenach objêtych zmian¹ planu.
1. Na terenach przeznaczonych na cele budowlane zwi¹zane
z funkcj¹ mieszkaniow¹, letniskow¹, us³ugow¹, rzemielnicz¹ oraz dzia³alnoci gospodarczej ustala siê mo¿liwoæ
budowy, wymiany, modernizacji, przebudowy lub rozbudowy obiektów oraz mo¿liwoæ zmiany sposobu
u¿ytkowania obiektów, pod warunkiem zachowania szczegó³owych ustaleñ planu i o ile nie narusza to obowi¹zuj¹cych przepisów.
2. Na terenach przeznaczonych na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego i zagrodowego na dzia³ce
oprócz budynku mieszkalnego, mo¿na sytuowaæ budynki
gara¿owe oraz gospodarcze zwi¹zane z przeznaczeniem
terenu. Dopuszcza siê jako funkcjê uzupe³niaj¹c¹ na dzia³ce w³aciciela, nieuci¹¿liw¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ typu
drobny handel, us³ugi lub inne rzemios³o nieuci¹¿liwe o ile
nie zak³óca to podstawowej funkcji terenu, je¿eli ustalenia
szczegó³owe dla danego terenu nie mówi¹ inaczej i pod
warunkiem spe³nienia wymagañ wynikaj¹cych z odrêbnych przepisów. Na terenach tych nie dopuszcza siê
lokalizacji inwestycji szkodliwych lub mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska.
3. Je¿eli zachodzi koniecznoæ dokonania podzia³u nieruchomoci na odrêbne dzia³ki budowlane a rysunek planu nie
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zawiera takich ustaleñ warunkiem dokonania podzia³u jest
spe³nienie wymogu dostêpu do drogi publicznej w sposób
wynikaj¹cy z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomociami. W przypadku gdy podzia³ na dzia³ki wymaga
wydzielenia drogi publicznej, do wniosku o podzia³ nieruchomoci nale¿y do³¹czyæ koncepcjê urbanistyczn¹
zagospodarowania nieruchomoci opracowan¹ przez
projektanta uprawnionego w zakresie architektury lub
planowania przestrzennego.
Na terenach przeznaczonych na cele dzia³alnoci gospodarczej, ustala siê prawo zagospodarowania terenu i lokalizowania obiektów oraz urz¹dzeñ zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ (w tym przeznaczonych na cele us³ug,
handlu, gastronomii, rzemios³a, dzia³alnoæ wytwórcz¹,
produkcyjn¹, bazy, magazyny itp.), z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej na potrzeby w³aciciela, jako funkcji uzupe³niaj¹cej, o ile szczegó³owe ustalenia dla danego terenu
nie stanowi¹ inaczej. W przypadku lokalizacji inwestycji
szkodliwych lub mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska,
funkcja mieszkalna mo¿e byæ usytuowana wy³¹cznie poza
zasiêgiem ich oddzia³ywania. W granicach dzia³ek nale¿y
wprowadziæ zieleñ izolacyjn¹. Na etapie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, nale¿y okreliæ charakter przewidywanej dzia³alnoci. W zale¿noci od
rodzaju inwestycji nale¿y uzyskaæ wymagane uzgodnienia
w zakresie ochrony sanitarnej, ochrony rodowiska i inne
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami. Dla inwestycji szkodliwych lub mog¹cych pogorszyæ stan dla rodowiska
nale¿y opracowaæ ocenê oddzia³ywania na rodowisko
w myl odrêbnych przepisów.
Wszelkie inwestycje zwi¹zane z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹
oraz inne mog¹ce powodowaæ szkodliwoæ lub uci¹¿liwoæ dla rodowiska nale¿y realizowaæ tak, aby ich szkodliwe lub uci¹¿liwe oddzia³ywanie, wynikaj¹ce zarówno
z rodzaju dzia³alnoci jak i obs³ugi transportem, nie wykracza³o poza granice dzia³ki lub terenu stanowi¹cego w³asnoæ inwestora.
Na terenach dzia³alnoci gospodarczej, handlu, us³ug itp.
nale¿y przewidzieæ w granicach dzia³ki miejsca parkingowe odpowiednio do rodzaju przeznaczenia.
W zakresie kszta³towania zabudowy wprowadza siê nastêpuj¹ce ustalenia ogólne:
a) projektowane oraz podlegaj¹ce przebudowie budynki
mieszkalne w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej
nale¿y projektowaæ z dachami spadowymi, wysokoæ
budynku gospodarczego nie mo¿e przekraczaæ 7 m,
a na danej dzia³ce budynek gospodarczy nie mo¿e byæ
wy¿szy od budynku mieszkalnego.
b) budynki w zabudowie letniskowej nale¿y projektowaæ
z dachami spadowymi i o wysokoci nie przekraczaj¹cej 9 m do kalenicy,
c) projektowane i podlegaj¹ce przebudowie budynki
i obiekty zwi¹zane z dzia³alnoci gospodarcz¹ nale¿y
dostosowaæ wysokoci¹ i wyrazem architektonicznym
do otoczenia,
d) w granicach Goplañsko  Kujawskiego obszaru krajobrazu chronionego w doborze form zabudowy i sposobie zagospodarowania terenu nale¿y w sposób szczególny uwzglêdniæ walory krajobrazu i zasoby rodowiska przyrodniczego w celu ograniczenia negatywnych
skutków ingerencji cz³owieka. Ustala siê zakaz sytu-
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owania obiektów szpec¹cych krajobraz (dotyczy to
równie¿ obiektów tymczasowych). Terenów po³o¿onych w 100-metrowym pasie przybrze¿nym jezior, na
obszarze krajobrazu chronionego nie mo¿na przeznaczaæ pod ¿adn¹ zabudowê.
8. W zakresie infrastruktury technicznej wprowadza siê nastêpuj¹ce ustalenia:
a) przewiduje siê pod³¹czenie obiektów do istniej¹cych
i projektowanych na terenie sieci uzbrojenia terenu, to
znaczy: wodoci¹gowej, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej. Zaleca siê
stosowanie chroni¹cych rodowisko róde³ energii
w celu zaopatrzenia w ciep³o.
b) na terenach, które pozbawione s¹ zbiorczych urz¹dzeñ
zaopatrzenia w wodê, do czasu ich realizacji dopuszcza
siê indywidualne ujêcia wody po spe³nianiu warunków
okrelonych odrêbnymi przepisami.
c) na terenach przeznaczonych na cele budowlane
a pozbawionych zbiorczych urz¹dzeñ do odprowadzania i oczyszczania cieków, dopuszcza siê indywidualne urz¹dzenia do gromadzenia cieków z zapewnieniem ich usuwania i oczyszczania, stosownie do
odrêbnych przepisów. Budowê bezodp³ywowych wybieralnych zbiorników cieków sanitarnych nale¿y traktowaæ jako rozwi¹zanie tymczasowe do czasu budowy
kanalizacji sanitarnej.
d) w zakresie sposobu zasilania w energiê elektryczn¹
wymagane s¹ uzgodnienia z Energetyk¹ Kalisk¹ S.A.
Realizacja przy³¹czenia odbiorców do sieci elektroenergetycznej odbywaæ siê bêdzie na podstawie umowy
z dostawc¹. Dla terenów, gdzie wyst¹pi zwiêkszone
zapotrzebowanie w zakresie zasilania w energiê elektryczn¹, z zasilanie z sieci niskiego napiêcia nie bêdzie
mo¿liwe, dopuszcza siê budowê stacji transformatorowych i sieci zasilaj¹cych redniego napiêcia odpowiednio do zbilansowanych potrzeb i zgodnie z warunkami
wydanymi przez dostawcê energii. Nie jest wymagane,
aby lokalizacja stacji by³a oznaczona w rysunku planu,
jednak przy opracowaniu koncepcji urbanistycznej
zagospodarowania terenu nale¿y opracowaæ program
zasilania w energiê elektryczn¹ i okreliæ miejsce ewentualnej lokalizacji stacji w uzgodnieniu z Energetyk¹
Kalisk¹ S.A.
e) sposób rozwi¹zania ewentualnych kolizji inwestycji
projektowanych na terenach objêtych zmian¹ planu
z istniej¹cymi liniami lub urz¹dzeniami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego terenu, nale¿y uzgadniaæ
z w³acicielem (u¿ytkownikiem) sieci. Warunki te dotycz¹ równie¿ ewentualnych kolizji z sieciami projektowanymi w chwili sporz¹dzania niniejszego planu.
f) na terenach objêtych planem dopuszcza siê lokalizacjê
obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej z wyj¹tkiem gazoci¹gów wysokiego cinienia i linii elektroenergetycznych wysokiego napiêcia powy¿ej 15 kV, po
spe³nieniu warunków wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych
przepisów i uzyskaniu wymaganych uzgodnieñ.
g) na terenach objêtych planem nie przewiduje siê sytuowania obiektów wy¿szych ni¿ 50 m oraz instalowania
innych urz¹dzeñ, w szczególnoci radiowych i telekomunikacyjnych, mog¹cych stanowiæ przeszkodê lot-
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nicz¹, które wymagaj¹ oddzielnego uzgadniania
z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Poznaniu.
§6
Uchwala siê nastêpuj¹ce ustalenia szczegó³owe dla terenów
objêtych zmian¹ planu:
1. We wsi Janowice
1) na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 1 i 1a do
uchwa³y symbolem 4.07ML ustala siê teren zabudowy
letniskowej z prawem usytuowania jednego budynku.
Wysokoæ budynku nie mo¿e przekraczaæ 1,5 kondygnacji. Dach spadowy o nachyleniu po³aci nie mniej ni¿
300.
2. We wsi Kolonia Lipiny
1) na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 1 i 1b do
uchwa³y symbolem 5.05ML ustala siê teren zabudowy
letniskowej w iloci nie wiêcej ni¿ 5 dzia³ek z prawem
usytuowania jednego budynku. Wysokoæ budynków
nie mo¿e przekraczaæ 1,5 kondygnacji. Dachy spadowe
o nachyleniu po³aci nie mniej ni¿ 300. Ustala siê
nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy 10 m od granicy pasa
drogowego.
2) na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 1 i 1b do
uchwa³y symbolem 5.06ML ustala siê teren zabudowy
letniskowej w iloci nie wiêcej ni¿ 5 dzia³ek z prawem
usytuowania jednego budynku na ka¿dej z dzia³ek.
Wysokoæ budynków nie mo¿e przekraczaæ 1,5 kondygnacji. Dachy spadowe o nachyleniu po³aci nie mniej
ni¿ 300. Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy 10
m od granicy pasa drogowego.
3. We wsi Lubstów
1) na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 2 i 2a do
uchwa³y symbolem 7.10MN ustala siê teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej. Wprowadza siê nastêpuj¹ce ustalenia: wysokoæ budynków nie mo¿e przekraczaæ 1,5 kondygnacji, dachy budynków mieszkalnych spadowe o nachyleniu po³aci nie mniej ni¿ 300
i nie wiêcej ni¿ 450. Teren po³o¿ony jest w strefie K
ochrony konserwatorskiej krajobrazu. Projektowane
inwestycje wymagaj¹ uzgodnienia ze s³u¿b¹ konserwatorsk¹. Przed podzia³em nieruchomoci na dzia³ki
budowlane, wymagane jest opracowanie koncepcji
zagospodarowania terenu w postaci wytycznych urbanistyczno-architektonicznych. Zalecane jest wprowadzenie zieleni izolacyjnej wzd³u¿ granicy z terenem
kocio³a.
2) na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 2 i 2a do
uchwa³y symbolem 7.11MN ustala siê przeznaczenie
terenu na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Wprowadza siê nastêpuj¹ce ustalenia dla nowych
inwestycji lub modernizacji: wysokoæ budynków nie
mo¿e przekraczaæ 1,5 kondygnacji, dachy budynków
mieszkalnych spadowe o nachyleniu po³aci nie mniej
ni¿ 300 i nie wiêcej ni¿ 450. Teren nale¿y do zabytkowego zespo³u pa³acowo-folwarcznego i po³o¿ony jest
w strefie K ochrony konserwatorskiej krajobrazu.
Projektowane inwestycje wymagaj¹ uzgodnienia ze
s³u¿b¹ konserwatorsk¹.
3) na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 2 i 2a do
uchwa³y symbolem 7.12MN, TDG ustala siê teren

4)

5)
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zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz dzia³alnoci gospodarczej. Wprowadza siê nastêpuj¹ce ustalenia dla nowych inwestycji lub modernizacji: wysokoæ budynków nie mo¿e przekraczaæ 1,5 kondygnacji,
dachy budynków mieszkalnych spadowe o nachyleniu
po³aci nie mniej ni¿ 300 i nie wiêcej ni¿ 450. Teren
po³o¿ony jest w strefie K ochrony konserwatorskiej
krajobrazu. Projektowane inwestycje wymagaj¹ uzgodnienia ze s³u¿b¹ konserwatorsk¹.
na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 2 i 2b do
uchwa³y symbolem 7.13KS ustala siê przeznaczenie
terenu na cele komunikacji samochodowej z przeznaczeniem pod lokalizacjê parkingu. Teren po³o¿ony jest
w strefie K ochrony konserwatorskiej krajobrazu
oraz w granicach obszaru górniczego. Projektowane
inwestycje wymagaj¹ uzgodnienia ze s³u¿b¹ konserwatorsk¹.
na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 2 i 2b do
uchwa³y symbolem 7.14 KD ustala siê przeznaczenie
terenu na cele komunikacji samochodowej z przeznaczeniem pod modernizacjê drogi dojazdowej. W sposobie zagospodarowania terenu i prowadzenia robót
budowlanych nale¿y uwzglêdniaæ przebieg linii elektroenergetycznej SN poprzez zachowanie bezpiecznych wymaganych przepisami odleg³oci. Teren po³o¿ony w strefie K ochrony konserwatorskiej krajobrazu oraz w granicach obszaru górniczego.
na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 2 i 2b do
uchwa³y symbolem 7.15MN, UK, UI ustala siê przeznaczenie terenu na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i na cele us³ug ogólnodostêpnych, w tym
us³ug kultury. Teren po³o¿ony jest w strefie K ochrony konserwatorskiej krajobrazu oraz w granicach obszaru górniczego. Projektowane inwestycje wymagaj¹
uzgodnienia ze s³u¿b¹ konserwatorsk¹.
na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 2 i 2c do
uchwa³y symbolem 7.16MN ustala siê przeznaczenie
terenu na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Wolnostoj¹cej dla oko³o 80 mieszkañców ³¹cznie.
Dopuszcza siê jako funkcjê uzupe³niaj¹c¹ nieuci¹¿liw¹
dzia³alnoæ gospodarcz¹ typu handel, rzemios³o,
us³ugi po warunkiem, ¿e nie zak³óc¹ one funkcji mieszkaniowej obszaru. Wysokoæ budynków nie mo¿e przekraczaæ 1,5 kondygnacji, dachy budynków mieszkalnych spadowe o nachyleniu po³aci nie mniej ni¿ 300.
Obowi¹zuje nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oci 20 m od krawêdzi jezdni drogi powiatowej
nr 320 Lubstów  M¹kolno  Mostki Kuj. Wprowadza
siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 10 m
od granicy dzia³ki z pasem drogowym drogi bocznej.
Wzd³u¿ drogi powiatowej rezerwuje siê pas terenu
o szerokoci 6 m dla przebiegu infrastruktury technicznej z dodatkow¹ mo¿liwoci¹ urz¹dzenie zieleni, chodnika i cie¿ki rowerowej. Sposób powi¹zania komunikacyjnego terenu 7.16MN z drog¹ powiatow¹ 320
wymaga uzgodnienia z Zarz¹dem Dróg Powiatowych.
Przed podzia³em nieruchomoci na dzia³ki budowlane,
wymagane jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu w postaci wytycznych urbanistycznoarchitektonicznych. Koncepcja powinna uwzglêdniaæ
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uk³ad komunikacji wewnêtrznej oraz okrelaæ sposób
zaopatrzenia w media. Dla zasilania w energiê elektryczn¹ docelowo ca³ego obszaru, rezerwuje siê teren
oznaczony EE o wielkoci 5x5 m pod lokalizacjê stacji
transformatorowej mo¿liwie centralnie w stosunku do
zagospodarowania terenu. Na rysunku planu pokazano lokalizacjê orientacyjn¹. Jej dok³adne sprecyzowanie powinna uwzglêdniaæ w/w koncepcja w uzgodnieniu z Energetyk¹ Kalisk¹ S.A. Ustala siê mo¿liwoæ
wydzielenia jednej dzia³ki budowlanej, na styku z zabudow¹ istniej¹c¹, bez koniecznoci opracowania wytycznych urbanistyczno-architektonicznych.
8) na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 2 i 2c do
uchwa³y symbolem 7.16aMR ustala siê przeznaczenie
terenu na cele zabudowy zagrodowej. Wprowadza siê
nastêpuj¹ce ustalenia dla nowych inwestycji lub modernizacji: wysokoæ budynków nie mo¿e przekraczaæ
1,5 kondygnacji, dachy budynków mieszkalnych spadowe o nachyleniu po³aci nie mniej ni¿ 300.
9) na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 3 i 3a do
uchwa³y symbolem 7.17MR ustala siê przeznaczenie
terenu na cele zabudowy zagrodowej zwi¹zanej z siedliskiem rolniczym. Wprowadza siê nastêpuj¹ce ustalenia dla nowych inwestycji lub modernizacji: wysokoæ budynków nie mo¿e przekraczaæ 1,5 kondygnacji,
dachy budynków mieszkalnych spadowe o nachyleniu
po³aci nie mniej ni¿ 300.
10) na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 3 i 3a do
uchwa³y symbolem 7.18TDG ustala siê teren dzia³alnoci gospodarczej. W przypadku wydzielenie odrêbnej
nieruchomoci, dostêpnoæ drogi publicznej zapewniæ
poprzez ustanowienie s³u¿ebnoci drogowej.
11) na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 2 i 2d do
uchwa³y symbolem 7.19UTL ustala siê przeznaczenie
terenu na cele turystyczno-wypoczynkowe. Na terenie
dopuszcza siê zabudowê letniskow¹ wy³¹cznie poza
100-metrow¹ stref¹ ochronn¹ jeziora Lubstowskiego.
Ch³onnoæ obszaru  oko³o 20 osób w zabudowie
letniskowej. Wysokoæ budynków nie mo¿e przekraczaæ 1,5 kondygnacji, dachy budynków mieszkalnych
spadowe o nachyleniu po³aci nie mniej ni¿ 300. Ustala
siê nieprzekraczaln¹ linie zabudowy w odleg³oci 100
m od linii brzegowej jeziora. Obszar po³o¿ony w strefie
ochronnej jeziora mo¿na wykorzystywaæ w sposób
dotychczasowy, czyli rolniczo lub pod zalesienia
i zadrzewienia. Obowi¹zuje zakaz zmian oraz ingerencji
w naturalne ukszta³towanie terenu. Wymagane jest
zachowanie ogólnej dostêpnoci brzegów jeziora. Powi¹zanie komunikacyjne terenu z drog¹ powiatow¹
nr 318 Lubstów  Ignacego poprzez istniej¹c¹ drogê
gospodarcz¹ na dzia³ce nr geodezyjny 16.
4. We wsi B³onawy
1) na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 3 i 3a do
uchwa³y symbolem 7.20MN ustala siê przeznaczenie
terenu na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Wysokoæ budynków nie mo¿e przekraczaæ 1,5
kondygnacji, dachy budynków mieszkalnych spadowe
o nachyleniu po³aci nie mniej ni¿ 300. Obowi¹zuje
nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oci 10 m od
frontowej granicy dzia³ki z pasem drogowym, Dopusz-
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cza siê podzia³ terenu na nie wiêcej ni¿ 4 dzia³ki
budowlane i wydzielenie drogi wewnêtrznej.
2) na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 3 i 3a do
uchwa³y symbolem 7.21MN ustala siê teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej. Wysokoæ budynków
nie mo¿e przekraczaæ 1,5 kondygnacji, dachy budynków mieszkalnych spadowe o nachyleniu po³aci nie
mniej ni¿ 300, obowi¹zuje nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oci 10 m od frontowej granicy dzia³ki.
Teren po³o¿ony jest w granicach obszaru górniczego.
3) na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 3 i 3b do
uchwa³y symbolem 7.22RL ustala siê przeznaczenie
terenu pod zalesienie.
5. We wsi Marcjanki
1) na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 4 i 4a do
uchwa³y symbolem 9.03PE ustala siê teren powierzchni eksploatacji kruszywa z przeznaczeniem pod ¿wirowniê. Po zakoñczeniu eksploatacji wymagane jest
zrekultywowanie terenu.
2) na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 4 i 4b do
uchwa³y symbolem 9.04MN ustala siê teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej. Wprowadza siê nastêpuj¹ce ustalenia: wysokoæ budynków nie mo¿e przekraczaæ 1,5 kondygnacji, dachy budynków mieszkalnych spadowe o nachyleniu po³aci nie mniej ni¿ 300,
obowi¹zuje nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oci 6 m od frontowej granicy dzia³ki z pasem
drogowym.
6. We wsi Marianowo
1) na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 5 i 5a do
uchwa³y symbolem 10.03MN ustala siê teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Wysokoæ budynków nie mo¿e przekraczaæ 1,5 kondygnacji, dachy
budynków mieszkalnych spadowe o nachyleniu po³aci
nie mniej ni¿ 300. Wyznacza siê rezerwê terenu
o szerokoci 1 m na poszerzenie pasa drogowego
istniej¹cej drogi na dzia³ce nr geodezyjny 350. Obowi¹zuje nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynków
mieszkalnych w odleg³oci 30 m od krawêdzi jezdni
drogi wojewódzkiej nr 266 Konin  Piotrków Kujawski.
Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 6 m od pó³nocnej granicy dzia³ki z drog¹ boczn¹.
Dostêpnoæ komunikacyjna terenu od strony istniej¹cej drogi bocznej. Nie przewiduje siê urz¹dzania nowych zjazdów z drogi wojewódzkiej.
2) na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 5 i 5a do
uchwa³y symbolem 10.04MN i 10.04.a Kg ustala siê
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
10.04MN z mo¿liwoci¹ wydzielenia nie wiêcej ni¿
6 dzia³ek budowlanych oraz drogê wewnêtrzn¹ 10.04
Kg o szerokoci pasa drogowego 6 m. Wysokoæ
budynków nie mo¿e przekraczaæ 1,5 kondygnacji, dachy budynków mieszkalnych spadowe o nachyleniu
po³aci nie mniej ni¿ 300, nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oci 6 m od frontowej granicy dzia³ki
z drog¹ 10.04a Kg. Warunkiem podzia³u terenu na
odrêbne nieruchomoci jest wydzielenie drogi wewnêtrznej na dzia³kach nr geodezyjny 327/1, 329 i 330
i ustanowienie s³u¿ebnoci drogowej. Powi¹zanie komunikacyjne terenu z drog¹ wojewódzk¹ nr 266 Konin
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 Piotrków Kujawski poprzez istniej¹cy zjazd na dzia³ce
nr geodezyjny 330.
3) na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 6 i 6a do
uchwa³y symbolem 10.05MN ustala siê teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Wysokoæ budynków nie mo¿e przekraczaæ 1,5 kondygnacji, dachy
budynków mieszkalnych spadowe o nachyleniu po³aci
nie mniej ni¿ 300. Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê
zabudowy w odleg³oci 10 m od granicy dzia³ki z drog¹
gminn¹.
7. We wsi M¹kolno
1) na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 7 i 7a do
uchwa³y symbolem 11.14MN ustala siê przeznaczenie
terenu na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Wprowadza siê nastêpuj¹ce ustalenia dla nowych
inwestycji lub modernizacji: wysokoæ budynków nie
mo¿e przekraczaæ 1,5 kondygnacji, dachy budynków
mieszkalnych spadowe o nachyleniu po³aci nie mniej
ni¿ 300. Obowi¹zuje nieprzekraczalna linia zabudowy w
odleg³oci 20 m od krawêdzi drogi powiatowej nr 320
Lubstów  M¹kolno  Mostki Kuj.
2) na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 7 i 7a do
uchwa³y symbolem 11.15MN ustala siê przeznaczenie
terenu na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Wysokoæ budynków nie mo¿e przekraczaæ
1,5 kondygnacji, dachy budynków mieszkalnych spadowe o nachyleniu po³aci nie mniej ni¿ 300.
3) na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 7 i 7a do
uchwa³y symbolem 11.16MR ustala siê przeznaczenie
terenu na cele zabudowy zagrodowej. Wprowadza siê
nastêpuj¹ce ustalenia dla nowych inwestycji lub modernizacji: wysokoæ budynków nie mo¿e przekraczaæ
1,5 kondygnacji, dachy budynków mieszkalnych spadowe o nachyleniu po³aci nie mniej ni¿ 300. Obowi¹zuje nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oci 20
m od krawêdzi jezdni drogi powiatowej nr 320 Lubstów
 M¹kolno  Mostki Kuj.
4) na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 7 i 7b do
uchwa³y symbolem 11.17 Kg i 11.18 Kg ustala siê
przeznaczenie terenu na cele komunikacji samochodowej z przeznaczeniem pod budowê dróg dojazdowych
do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
5) na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 7 i 7b do
uchwa³y symbolem 11.19MN ustala siê przeznaczenie
terenu na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Wysokoæ budynków nie mo¿e przekraczaæ 1,5
kondygnacji, dachy budynków mieszkalnych spadowe
o nachyleniu po³aci nie mniej ni¿ 300. Obowi¹zuje
nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oci 20 m od
krawêdzi jezdni drogi powiatowej nr 322 Sompolno 
Sycewo  M¹kolno.
6) na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 7 i 7b do
uchwa³y symbolem 11.20MN ustala siê przeznaczenie
terenu na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Wysokoæ budynków nie mo¿e przekraczaæ
1,5 kondygnacji, dachy budynków mieszkalnych spadowe o nachyleniu po³aci nie mniej ni¿ 300.
7) na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 7 i 7d do
uchwa³y symbolem 11.211UTL i 11.21a KD ustala siê
przeznaczenie terenu na cele turystyczno-wypoczynkowe. Na terenie dopuszcza siê zabudowê letniskow¹
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wy³¹cznie poza 100-metrow¹ stref¹ ochronn¹ jeziora
M¹kolno. Ch³onnoæ terenu  oko³o 60 osób w zabudowie letniskowej. Wysokoæ budynków nie mo¿e
przekraczaæ 1,5 kondygnacji. Dachy spadowe o nachyleniu po³aci nie mniej ni¿ 300. Ustala siê nieprzekraczaln¹ linie zabudowy w odleg³oci 100 m od linii
brzegowej jeziora. Obszar po³o¿ony w strefie ochronnej jeziora mo¿na wykorzystywaæ w sposób dotychczasowy, czyli rolniczo lub pod zalesienia i zadrzewienia.
Obowi¹zuje zakaz zmian oraz ingerencji w naturalne
ukszta³towanie terenu. Nale¿y zachowaæ ogóln¹ dostêpnoæ brzegów jeziora. Przed podzia³em nieruchomoci na dzia³ki budowlane, wymagane jest opracowanie dla ca³ego terenu koncepcji zagospodarowania
w postaci wytycznych urbanistyczno-architektonicznych
z uwzglêdnieniem zagadnieñ z zakresu komunikacji
wewnêtrznej, infrastruktury technicznej i ochrony rodowiska. Na terenie oznaczonym symbolem 11.21a KD
ustala siê przeznaczenie terenu na cele komunikacji
pod budowê drogi dojazdowej do terenu 11.21 UTL.
Szerokoæ pasa drogowego w liniach rozgraniczaj¹cych 6-7 m. Przebieg drogi dostosowaæ do przebiegu
istniej¹cej drogi gospodarczej.
8) na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 7 i 7d do
uchwa³y symbolem 11.22UTL ustala siê przeznaczenie
terenu na cele turystyczno-wypoczynkowe. Na terenie
dopuszcza siê zabudowê letniskow¹ wy³¹cznie poza
100-metrow¹ stref¹ ochronn¹ jeziora M¹kolno. Ch³onnoæ terenu  oko³o 60 osób w zabudowie letniskowej.
Wysokoæ budynków nie mo¿e przekraczaæ 1,5 kondygnacji, dachy budynków mieszkalnych spadowe
o nachyleniu po³aci nie mniej ni¿ 300. Ustala siê
nieprzekraczaln¹ linie zabudowy w odleg³oci 100 m
od linii brzegowej jeziora. Obszar po³o¿ony w strefie
ochronnej jeziora mo¿na wykorzystywaæ w sposób
dotychczasowy, czyli rolniczo. Obowi¹zuje zakaz zmian
oraz ingerencji w naturalne ukszta³towanie terenu.
Nale¿y zachowaæ ogóln¹ dostêpnoæ brzegów jeziora.
Przed podzia³em nieruchomoci na dzia³ki budowlane,
wymagane jest opracowanie dla ca³ego terenu koncepcji zagospodarowania w postaci wytycznych urbanistyczno-architektonicznych w uwzglêdnieniem zagadnieñ z zakresu komunikacji wewnêtrznej, infrastruktury
technicznej i ochrony rodowiska.
9) na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 7 i 7d do
uchwa³y symbolem 11.23MR, UH ustala siê przeznaczenie terenu na cele zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem i zabudowy us³ugowo-handlowej nie koliduj¹cej z funkcj¹ podstawow¹ terenu. Wprowadza siê
nastêpuj¹ce ustalenia dla nowych inwestycji lub modernizacji: wysokoæ budynków nie mo¿e przekraczaæ
1,5 kondygnacji, dachy budynków mieszkalnych spadowe o nachyleniu po³aci nie mniej ni¿ 300. Obowi¹zuje nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oci
10 m od granicy pasa drogowego.
10) na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 7 i 7d do
uchwa³y symbolem 11.24UTL ustala siê przeznaczenie
terenu na cele turystyczno-wypoczynkowe. Na terenie
dopuszcza siê zabudowê letniskow¹ wy³¹cznie poza
100-metrow¹ stref¹ ochronn¹ jeziora M¹kolno. Ch³onnoæ terenu  oko³o 20 osób w zabudowie letniskowej.
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Wysokoæ budynków nie mo¿e przekraczaæ 1,5 kondygnacji, dachy budynków mieszkalnych spadowe
o nachyleniu po³aci nie mniej ni¿ 300. Ustala siê
nieprzekraczaln¹ linie zabudowy w odleg³oci 100 m
od linii brzegowej jeziora. Obszar po³o¿ony w strefie
ochronnej jeziora mo¿na wykorzystywaæ w sposób
dotychczasowy, czyli rolniczo lub pod zadrzewienia.
Wymagane jest zachowanie ogólnej dostêpnoci brzegów jeziora. Rozwi¹zanie zagadnieñ z zakresu infrastruktury technicznej i ochrony rodowiska powinno
nast¹piæ w powi¹zaniu z terenem s¹siednim 1.22 UTL
na etapie koncepcji zagospodarowania.
11) na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 7 i 7d do
uchwa³y symbolem 11.25MN ustala siê przeznaczenie
terenu na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Wysokoæ budynków nie mo¿e przekraczaæ
1,5 kondygnacji, dachy budynków mieszkalnych spadowe o nachyleniu po³aci nie mniej ni¿ 300. Obowi¹zuje nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oci
10 m od granicy pasa drogowego.
12) na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 7 i 7d do
uchwa³y symbolem 11.26 KD ustala siê przeznaczenie
terenu na cele komunikacji pod budowê drogi dojazdowej do terenów oznaczonych 1.22 UTL i 11.24 UTL.
Szerokoæ pasa drogowego w liniach rozgraniczaj¹cych 7 m. Przebieg drogi dostosowaæ do ukszta³towania terenu i przebiegu istniej¹cej drogi gospodarczej.
8. We wsi Mostki Kujawskie
1) na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 8 i 8a do
uchwa³y symbolem 12.03MN ustala siê przeznaczenie
terenu na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Wysokoæ budynków nie mo¿e przekraczaæ 1,5
kondygnacji, dachy budynków mieszkalnych spadowe
o nachyleniu po³aci nie mniej ni¿ 300. Obowi¹zuje
nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oci 20 m od
krawêdzi jezdni drogi powiatowej nr 301 Mostki Kuj. 
Przystronie  Plebanki.
2) na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 8 i 8a do
uchwa³y symbolem 12.04MN ustala siê przeznaczenie
terenu na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Wysokoæ budynków nie mo¿e przekraczaæ
1,5 kondygnacji, dachy budynków mieszkalnych spadowe o nachyleniu po³aci nie mniej ni¿ 300. Wprowadza siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci
10 m od granicy pasa drogowego.
3) na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 8 i 8a do
uchwa³y symbolem 12.05MN, UH ustala siê przeznaczenie terenu na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy us³ugowo-handlowej nie koliduj¹cej z funkcj¹ podstawow¹ terenu.
Wprowadza siê nastêpuj¹ce ustalenia dla nowych
inwestycji lub modernizacji: wysokoæ budynków nie
mo¿e przekraczaæ 1,5 kondygnacji, dachy budynków
mieszkalnych spadowe o nachyleniu po³aci nie mniej
ni¿ 300, nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oci
10 m od granicy pasa drogowego.
9. We wsi Nowa Wie
1) na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 9 i 9a do
uchwa³y symbolem 13.10 KD ustala siê przeznaczenie
terenu na cele komunikacji pod modernizacjê istniej¹cej drogi gminnej. W sposobie zagospodarowania
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terenu i prowadzenia robót budowlanych nale¿y
uwzglêdniaæ przebieg linii elektroenergetycznej SN
poprzez zachowanie bezpiecznych wymaganych przepisami odleg³oci.
10. We wsi Ostrówek
1) na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 10 i 10a do
uchwa³y symbolem 14.07MN, UH ustala siê przeznaczenie terenu na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z funkcj¹ handlowo-us³ugow¹. Dla nowych
realizacji wprowadza siê nastêpuj¹ce ustalenia: wysokoæ budynków nie mo¿e przekraczaæ 1,5 kondygnacji,
dachy budynków mieszkalnych spadowe o nachyleniu
po³aci nie mniej ni¿ 300. Obowi¹zuje nieprzekraczalna
linia zabudowy w odleg³oci 20 m od krawêdzi jezdni
drogi powiatowej nr 321 Sompolno  Nowa Wie 
Plebanki.
11. We wsi Ono Górne
1) na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 11 i 11a do
uchwa³y symbolem 15.03 KD ustala siê przeznaczenie
terenu na cele komunikacji pod modernizacjê istniej¹cej drogi gminnej.
12. We wsi Przystronie
1) na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 12 i 12a do
uchwa³y symbolem 17.05MN ustala siê przeznaczenie
terenu na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Wysokoæ budynków nie mo¿e przekraczaæ
1,5 kondygnacji, dachy budynków mieszkalnych spadowe o nachyleniu po³aci nie mniej ni¿ 300. Wprowadza siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci
8 m od granicy pasa drogowego.
13. We wsi Sompolinek
1) na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 13 i 13a do
uchwa³y symbolem 19.08TDG ustala siê przeznaczenie
terenu na cele dzia³alnoci gospodarczej. W przypadku
wydzielenia odrêbnej nieruchomoci, dostêpnoæ do
drogi publicznej nale¿y zapewniæ poprzez ustanowienie s³u¿ebnoci drogowej.
14. We wsi Wierzbie
1) na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 14 i 14a do
uchwa³y symbolem 22.09MN ustala siê przeznaczenie
terenu na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Wysokoæ budynków nie mo¿e przekraczaæ
1,5 kondygnacji, dachy budynków mieszkalnych spadowe o nachyleniu po³aci nie mniej ni¿ 300. Obowi¹zuje nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oci
30 m od krawêdzi jezdni drogi wojewódzkiej nr 269
Sompolno  Izbica Kujawska. Dostêpnoæ komunikacyjn¹ terenu nale¿y zapewniæ poprzez istniej¹cy zjazd
indywidualny. Nie przewiduje siê urz¹dzania nowych
zjazdów z drogi wojewódzkiej.
2) na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 15 i 15a do
uchwa³y symbolem 22.10 KD ustala siê przeznaczenie
terenu na cele komunikacji pod budowê drogi gminnej
wzd³u¿ przebiegu istniej¹cej drogi gruntowej. W sposobie zagospodarowania terenu i prowadzenia robót
budowlanych nale¿y uwzglêdniaæ przebieg linii elektroenergetycznej SN poprzez zachowanie bezpiecznych wymaganych przepisami odleg³oci. Za uwagi na
po³o¿enie na obrze¿u 100 metrowej strefy ochronnej
ruroci¹gu naftowego, projekt pó³nocnego, koñcowego
odcinka drogi, wymagaæ bêdzie zaopiniowania przez
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Przedsiêbiorstwo Eksploatacji Ruroci¹gów Naftowych
Przyjañ. Przebieg drogi nie narusza 20 metrowej
strefy bezpieczeñstwa ruroci¹gu.
3) Na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 15 i 15a do
uchwa³y symbolem 22.11 MR i 22.11a TDG ustala siê
teren zabudowy zagrodowej oraz dzia³alnoci gospodarczej. Prowadzona dzia³alnoæ gospodarcza nie mo¿e
kolidowaæ z funkcj¹ zagrodow¹. Wprowadza siê nastêpuj¹ce ustalenia dla nowych inwestycji lub modernizacji: wysokoæ budynków nie mo¿e przekraczaæ 1,5
kondygnacji, dachy budynków mieszkalnych spadowe,
o nachyleniu po³aci nie mniej ni¿ 300, nieprzekraczaln¹
liniê zabudowy w odleg³oci 8 m od po³udniowej
granicy dzia³ki z drog¹ boczn¹. Obowi¹zuje nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynków mieszkalnych
oraz innych z pomieszczeniami na pobyt ludzi w odleg³oci 30 m od krawêdzi jezdni drogi wojewódzkiej nr
271 Sompolno  Babiak. Dostêpnoæ komunikacyjna
terenu tylko od strony istniej¹cej drogi bocznej.
4) na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 15 i 15b do
uchwa³y symbolem 22.12TDG ustala siê teren dzia³alnoci gospodarczej z prawem zabudowy terenu obiektami s³u¿¹cymi temu przeznaczeniu.
5) na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 15 i 15b do
uchwa³y symbolem 22.13TDG ustala siê teren dzia³alnoci gospodarczej z prawem zabudowy terenu obiektami s³u¿¹cymi temu przeznaczeniu.
15. We wsi Zakrzewek
1) na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 16 i 16a do
uchwa³y symbolem 23.04 MR ustala siê teren zabudowy zagrodowej. Istniej¹cy zespó³ dworski wraz z parkiem krajobrazowy, wpisane do rejestru zabytków,
podlegaj¹ ochronie konserwatorskiej. Wszelkie zmiany
wymagaj¹ uzgodnienia ze s³u¿b¹ konserwatorsk¹.
2) na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 16 i 16a do
uchwa³y symbolem 23.05MN ustala siê przeznaczenie
terenu na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Wysokoæ budynków nie mo¿e przekraczaæ 1,5
kondygnacji, dachy budynków mieszkalnych spadowe
o nachyleniu po³aci nie mniej ni¿ 300. Wprowadza siê
nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 15 m od
granicy pasa drogowego. Obowi¹zuje nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oci 100 m od linii brzegowej jeziora Szczekawa.
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3) na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 16 i 16b do
uchwa³y symbolem 23.06UTL ustala siê przeznaczenie
terenu na cele turystyczno-wypoczynkowe. Na terenie
obowi¹zuje 100-metrowa strefa ochronna jeziora Szczekawa. Obszar po³o¿ony w strefie ochronnej jeziora
mo¿na wykorzystywaæ w sposób dotychczasowy, czyli
rolniczo lub pod zadrzewienia. Wymagane jest zachowanie ogólnej dostêpnoci brzegów jeziora.
4) na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 16 i 16b do
uchwa³y symbolem 23.08MN ustala siê przeznaczenie
terenu na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Wysokoæ budynków nie mo¿e przekraczaæ 1,5
kondygnacji, dachy budynków mieszkalnych spadowe
o nachyleniu po³aci nie mniej ni¿ 300. Ustala siê
nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 8 m od
granicy z pasem drogowym. Obowi¹zuje 100-metrowa
strefa ochronna jeziora Szczekawa.
5) na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 16 i 16 c do
uchwa³y symbolem 23.07 KD ustala siê przeznaczenie
terenu na cele komunikacji pod budowê drogi gminnej.
§7
Uchyla siê ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Sompolno zatwierdzonego
uchwa³¹ Nr III/11/94 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 26
sierpnia 1994 r. z póniejszymi zmianami, w zakresie dotycz¹cym terenów objêtych zmian¹ planu.
§8
Ustala siê wartoæ stawki procentowej z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem planu w wysokoci 0% (zero procent).
§9
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Sompolno.
§10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Maria Wojciechowska
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UCHWA£A Nr XXXI/207 /02 RADY GMINY TRZCINICA
z dnia 25 kwietnia 2002 r.
w sprawie okrelania zasad zwrotu wydatków za wiadczenia z pomocy spo³ecznej przyznawane w formie do¿ywiania
uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów w Gminie Trzcinica
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada
1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414;
z póniejszymi zmianami), w zwi¹zku z art. 18 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Uchwa³a okrela zasady zwrotu wydatków za wiadczenia
z pomocy spo³ecznej przyznawane w formie do¿ywiania
uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów w Gminie
Trzcinica.

§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy Trzcinica.
§6
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Andrzej M¹ka

§2
1. Wydatki za wiadczenia okrelone w §1 podlegaj¹ zwrotowi w ca³oci lub czêci na zasadach okrelonych
w za³¹czniku do uchwa³y.
2. Wartoæ kryterium dochodowego, o którym mowa w art.
4 ust. 1 ustawy o pomocy spo³ecznej podlega waloryzacji
wed³ug zasad okrelonych w tej ustawie.
§3
Kierownik Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w decyzji
administracyjnej o przyznaniu wiadczenia okrela wysokoæ
odp³atnoci, któr¹ ponosi osoba ubiegaj¹ca siê o wiadczenie.

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXXI/207/2002
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 25 kwietnia 2002 r.
Zasady zwrotu wydatków za wiadczenia z pomocy spo³ecznej przyznawane w formie do¿ywiania uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów w gminie Trzcinica.

§4
1. Kierownik Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej orzeka
o terminie zwrotu wydatków za wiadczenia.
2. W ustalonych przypadkach Kierownik Gminnego Orodka
Pomocy Spo³ecznej mo¿e orzec o roz³o¿eniu na raty
nale¿noci z tytu³u zwrotu wydatków za wiadczenie.

Kryterium
dochodowe wg art.
4 ustawy o pomocy
spo³ecznej
do 200%
201% - 250%
powy¿ej 250%

Wartoæ zwrotu za
przyznane wiadczenie
0%
50%
100%

2029
UCHWA£A Nr 27/2002 RADY MIEJSKIEJ W W¥GROWCU
z dnia 25 kwietnia 2002 r.
w sprawie zasad i wysokoci op³at taryfowych za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej w W¹growcu
Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o
cenach (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 97, poz. 1050),
art. 40 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591)
Rada Miejska w W¹growcu uchwala co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê op³aty za jednorazowe przewozy osób rodkami
komunikacji miejskiej w nastêpuj¹cych wysokociach:

1) na liniach w granicach administracyjnych miasta:
a) bilety normalne
1,65 z³,
b) bilety ulgowe
0,82 z³,
2) na liniach specjalnych (rekreacyjnych) op³ata ustalona
przez przedsiêbiorstwo wiadcz¹ce us³ugi przewozowe
na zasadzie rentownoci przewozów, na liniach podmiejskich poza granicami administracyjnymi miasta:
a) bilety normalne
2,20 z³,
b) bilety ulgowe
1,10 z³,
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3) cena biletu nabytego u kierowcy podlega zwiêkszeniu
o 0,40 z³.
2. Na terenie dzia³ania Zak³adu Komunikacji Miejskiej Spó³ka
z o.o. w W¹growcu obowi¹zuj¹ bilety jednorazowego
przejazdu oznaczone piecz¹tk¹ W¹growiec.
3. Op³aty za przewóz baga¿u lub psa ustala siê w wysokoci
odpowiadaj¹cej jednokrotnej op³acie normalnej za przewóz osoby na danej linii.
§2
1. Do korzystania z bezp³atnych przejazdów s¹ uprawnieni na
wszystkich liniach:
1) inwalidzi wojenni i wojskowi oraz ich przewodnicy,
2) inwalidzi zaliczani do pierwszej grupy inwalidzkiej i ich
przewodnicy,
3) Cz³onkowie Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych
przez III Rzeszê Niemieck¹,
4) dzieci przed ukoñczeniem 4 roku ¿ycia,
5) osoby, które ukoñczy³y 75 lat ¿ycia,
6) pracownicy
Zak³adu
Komunikacji
Miejskiej
w W¹growcu,
7) umundurowani policjanci i stra¿nicy Stra¿y Miejskiej
wykonuj¹cy zadania s³u¿bowe,
8) umundurowani ¿o³nierz zasadniczej s³u¿by wojskowej,
9) ociemniali i ich przewodnicy,
10) uczniowie szkó³ specjalnych (dzieci upoledzone
z klasy ¿ycia) i ich opiekunowie,
11) osoby posiadaj¹ce legitymacjê Zas³u¿ony Honorowy
Dawca I Stopnia,
12) cz³onkowie Zwi¹zku Sybiraków, Stowarzyszenia Rodzin Katyñskich oraz kombatanci.
2. Warunkiem do korzystania z bezp³atnych przejazdów jest:
- posiadanie wa¿nej legitymacji,
- dowód osobisty lub aktualny odcinek renty.
§3
1. Do korzystania z jednorazowych biletów ulgowych s¹
upowa¿nieni na liniach normalnych i podmiejskich:
1) studenci, uczniowie szkó³ ponadpodstawowych oraz
policealnych,
2) dzieci od 4 do 15 lat,
3) dzieci oraz m³odzie¿ w wieku od 16 lat do 18 lat
objêtych obowi¹zkiem szkolnym wskutek choroby lub
niepe³nosprawnoci,
4) emeryci i rencici nie pozostaj¹cy w stosunku pracy
powoduj¹cym zawieszenie wiadczeñ emerytalnych
lub rentowych na podstawie aktualnego odcinka emerytury lub renty wraz z dowodem osobistym oraz ich
wspó³ma³¿onkowie, na których emeryci i rencici otrzymuj¹ dodatki rodzinne na podstawie legitymacji emeryta  rencisty wydanej przez ZUS, uprawniaj¹cej do
wiadczeñ leczniczych wspó³ma³¿onka wraz z dowodem osobistym.
2. Warunkiem uprawniaj¹cym o korzystania z ulgowych biletów miesiêcznych jest:
1) wa¿na legitymacja studencka lub szkolna,

Poz. 2029

2) uczêszczanie do przedszkola potwierdzone piecz¹tk¹
firmow¹ na blankiecie biletowym,
3) aktualny odcinek renty, legitymacji ZUS uprawniaj¹cej
do wiadczeñ leczniczych ma³¿onka,
4) zawiadczenie wydane przez w³aciwy organ
ds. owiaty.
§4
Ustala siê nastêpuj¹ce rodzaje biletów miesiêcznych (normalnych i ulgowych):
1) bilet imienny 5-dniowy (od poniedzia³ku do pi¹tku) na
jedn¹ liniê o niekontrolowanej iloci przejazdów,
2) bilet imienny 5-dniowy (od poniedzia³ku do pi¹tku) na
dwie linie o niekontrolowanej iloci przejazdów,
3) bilet ca³otygodniowy sieciowy imienny,
4) bilet ca³otygodniowy sieciowy na okaziciela.
§5
Ustala siê op³aty miesiêczne za przewozy rodkami komunikacji miejskiej w nastêpuj¹cych wysokociach:
1) na liniach w granicach administracyjnych miasta:
a) bilet imienny 5-dniowy na jedn¹ liniê:
- normalny
44,00 z³,
- ulgowy
22,00 z³,
b) bilet imienny 5-dniowy na dwie linie:
- normalny
50,00 z³,
- ulgowy
25,00 z³,
c) bilet ca³otygodniowy sieciowy imienny:
- normalny
52,00 z³,
- ulgowy
26,00 z³,
d) bilet ca³otygodniowy sieciowy na okaziciela: 60,00 z³.
2) na liniach podmiejskich poza granicami administracyjnymi miasta (w dni szkolne):
- normalny
64,00 z³,
- ulgowy
32,00 z³.
§6
1. Ustala siê nastêpuj¹ce op³aty specjalne w wysokoci:
a) 82 z³ za jazdê:
- bez dokumentu uprawniaj¹cego do ulgi lub przejazdu bezp³atnego,
- bez wa¿nego biletu.
b) 33 z³ za przejazd zwierz¹t i rzeczy dopuszczonych do
przewozu bez biletu
c) 247 z³ za spowodowanie przez podró¿nego zatrzymania lub zmiana trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny.
2. W przypadku natychmiastowego uiszczenia op³aty dodatkowej lub zap³aty w ci¹gu 7 dni od daty wystawienia
dokumentu zobowi¹zuj¹cego do uiszczenia tej op³aty,
wysokoæ op³aty ustalonej §6, pkt 1a obni¿a siê o 30%.
§7
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
W¹growca.
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§8
Traci moc Uchwa³a Nr 53/2000 r. Rady Miejskiej w W¹growcu
z dnia 26 padziernika 2000 r. w sprawie zasad i wysokoci
op³at taryfowych za przejazdy autobusem komunikacji miejskiej w W¹growcu.

§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Jacek Tomaszewski

2030
UCHWA£A Nr XXXV/358/2002 RADY MIASTA GNIEZNA
z dnia 26 kwietnia 2002 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy przemys³owej przy ul. Kolejowej w
Gnienie
Rada Miasta Gniezna dzia³aj¹ca na podstawie art. 18
ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zmianami) uchwala:

a) umo¿liwienie lokalizacji funkcji aktywnoci gospodarczej z zachowaniem wymogów ³adu przestrzennego
w dostosowaniu do lokalnych uwarunkowañ,
b) ochrona interesów publicznych lokalnych i ponadlokalnych w zakresie potrzeb komunikacji, infrastruktury
technicznej i spo³ecznej oraz ekologii.

§1
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu
zabudowy przemys³owej przy ul. Kolejowej w Gnienie.

§4
1. Plan zawiera ustalenia dotycz¹ce:
a) przeznaczenia terenów o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania oraz linii
rozgraniczaj¹cych,
b) linii rozgraniczaj¹cych ulic i dróg publicznych wraz
z urz¹dzeniami pomocniczymi,
c) terenów przeznaczonych do realizacji celów publicznych oraz linii rozgraniczaj¹cych te tereny,
d) zasad obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
oraz linii rozgraniczaj¹cych jej tereny,
e) uwarunkowañ podzia³ów w³asnociowych dzia³ek,
f) uwarunkowañ zagospodarowania terenu i kszta³towania architektury (w tym linie zabudowy),
g) uwarunkowañ szczególnych wynikaj¹cych z potrzeb
ochrony naturalnego rodowiska przyrodniczego.

ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§2
1. Obszar planu obejmuje teren po³o¿ony przy ul. Kolejowej
w Gnienie, stanowi¹c powiêkszenie podstawowych terenów przemys³owych po³udniowej czêci miasta Gniezna
bêd¹c jednoczenie znacz¹cym elementem jego rozwoju.
2. Obszar objêty planem stanowi¹ dzia³ki o numerach
geodezyjnych:
Ark. 69: dzia³ki numer: 8, 9, 10, 7/10, czeæ dzia³ek 7/8,
5, 12/5;
Ark. 70: dzia³ki numer: 2, 3;
Ark. 71: dzia³ki numer: 1/1, 1/3, 1/4, 2, 3, 4;
Ark. 72: dzia³ki numer: 1/1,1/2, 1/6, 3/1,3/4, 4/1, 4/2, 9/1,
9/2, czêci dzia³ek 1/4, 3/3;
Ark. 73: czêci dzia³ek o numerach: 15/1, 28/1, 29/2;
Ark. 201: dzia³ki numer: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
Ark. 202: dzia³ki numer: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
Ark. 203: dzia³ki numer: 1, 2, 3, 4;
Ark. 204: dzia³ki numer: 1, 2;
3. Granice obszaru planu wyznaczone s¹ graficznie na rysunku planu sporz¹dzonym na mapie sytuacyjno-wysokociowej w skali 1:2000, stanowi¹cym integraln¹ czeæ planu
i bêd¹cym za³¹cznikiem nr 1 do niniejsze uchwa³y.
§3
1. Cele wynikaj¹ce z unormowañ zawartych w ustaleniach
planu s¹ nastêpuj¹ce:

§5
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest jego rysunek na mapie
w skali 1:2000, stanowi¹cy za³¹cznik graficzny nr 1 do
niniejszej uchwa³y pt.: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy przemys³owej przy
ul. Kolejowej w Gnienie.
2. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu s¹
jego ustaleniami obowi¹zuj¹cymi:
a) granica uchwalenia planu,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu,
c) granice w³asnoci w jednostce bilansowej o ile
w przepisach szczegó³owych w §8 nie stanowi inaczej,
d) osie dróg,
e) linie zabudowy, stanowi¹ce minimalne odleg³oci obiektów budowlanych od skrajnych krawêdzi jezdni,
f) minimalne linie zabudowy od terenów kolejowych,
g) oznaczenie funkcji terenu zgodnie z §5 ust. 3.
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3. Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
a) tereny zabudowy przemys³owej oznaczone na rysunku
planu symbolem P,
b) tereny zabudowy przemys³owo-us³ugowej oznaczone
na rysunku planu symbolem PU,
c) tereny zabudowy obs³ugi komunikacji zewnêtrznej
o symbolu na rysunku planu UK,
d) tereny zieleni o symbolu rysunku planu Z,
e) tereny obs³ugi komunikacyjnej o pocz¹tkowym symbolu rysunku planu Xk,
f) tereny obs³ugi in¿ynierskiej infrastruktury technicznej
wg symboliki rysunku planu opisanej w §8 ust. 9,
pocz¹tkowym symbolu rysunku T.
§6
1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w decyzjach administracyjnych nale¿y okrelaæ wg zasad
zawartych w §8 niniejszej uchwa³y i rysunku planu, stanowi¹cego jej za³¹cznik graficzny nr 1 oraz aktualnie obowi¹zuj¹cych przepisów szczególnych.
2. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa
o:
a) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu,
o którym mowa w §1 uchwa³y,
b) uchwale  nale¿y przez to rozumieæ Uchwa³ê Rady
Miasta,
c) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek
planu na mapie sytuacyjno-wysokociowej w skali
1:2000, pt.: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy przemys³owej przy
ul. Kolejowej w Gnienie,
d) przepisach szczególnych  nale¿y przez to rozumieæ
obowi¹zuj¹ce przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
e) przeznaczeniu podstawowym  nale¿y przez to rozumieæ takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na
danym obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi, okrelonymi odpowiednimi symbolami graficznymi rysunku planu,
f) przeznaczeniu dopuszczalny  nale¿y przez to rozumieæ
rodzaje przeznaczenia inne ni¿ podstawowe, które
uzupe³niaj¹ wzglêdnie je obs³uguj¹,
g) obszarze  nale¿y przez to rozumieæ teren o okrelonym rodzaju przeznaczenia, wyznaczonym na rysunku
planu liniami rozgraniczaj¹cymi,
h) tereny publiczne  nale¿y przez to rozumieæ tereny
przeznaczone na cele publiczne oznaczone na rysunku
planu pocz¹tkowym symbolem X,
i) maksymalny wskanik intensywnoci  nale¿y przez to
rozumieæ nieprzekraczaln¹ wartoæ sumy powierzchni
nadziemnych kondygnacji obiektów w stosunku do
powierzchni dzia³ki,
j) minimalny wskanik terenów biologicznie czynnych 
nale¿y przez to rozumieæ nieprzekraczaln¹ wielkoæ
powierzchni nie podlegaj¹c¹ jakiejkolwiek zabudowie
wód podlegaj¹c¹ zagospodarowaniu na gruncie rodzimym rolinnoci¹ wzglêdnie ód otwartych w stosunku
do ca³kowitej powierzchni dzia³ki.
§7
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

Poz. 2030

1. Plan ustala obs³ugê zabudowy i obiektów istniej¹cych
i projektowanych systemów technicznych.
2. Plan ustala podstawowe tereny dla projektowanych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
3. Plan ustala zasadê prowadzenia przewodów podstawowych sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczaj¹cych ulic wzglêdnie pasach technicznych specjalnie
dla nich na planie wyznaczonych.
4. Dopuszcza siê prowadzenie przewodów, o którym mowa
w pkt 3 §7 poza terenami po³o¿onymi w liniach rozgraniczaj¹cych ulic i wyznaczonych pasach technicznych, na
obszarach zainwestowania w okrelonych granicach w³asnociowych.
5. Plan przewiduje docelowo wszystkie media techniczne
(energia elektryczna, gaz przewodowy, woda pitna i technologiczna, kanalizacja, telekomunikacja).
ROZDZIA£ II
Przepisy szczegó³owe
§8
Ustalenia dotycz¹ce zagospodarowania terenu:
1. Ustala siê tereny zabudowy przemys³owej, oznaczone na
rysunku planu symbolem P:
1) jako podstawowe przeznaczenie terenu ustala siê funkcjê aktywnoci gospodarczej z zakresu dzia³alnoci
produkcyjnej pod ró¿norodne zak³ady przemys³owe,
centra technologiczne, sk³ady, magazyny, hurtownie,
zaplecza techniczne i obs³ugê przedsiêbiorstw, zaplecza transportu, motoryzacji i komunikacji w tym stacje
paliw, obs³ugi komunikacji itp.,
2) jako przeznaczenie dopuszczalne na terenie P umo¿liwia siê realizacjê us³ug z zakresu handlu, gastronomii,
biur, w tym zaplecza administracyjno-socjalne, instytucje finansowe, urz¹dzenia infrastruktury technicznej
i komunikacyjnej, rzemios³a produkcyjnego,
3) uwarunkowania urbanistyczno-architektoniczne:
a) usytuowania obiektów winny byæ zgodne z okrelonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami
zabudowy,
b) ustala siê maksymalny wskanik intensywnoci
zabudowy  2,
c) ustala siê minimaln¹ powierzchniê biologicznie
czynn¹ wielkoci 20% powierzchni dzia³ki,
d) ustala siê maksymaln¹ iloæ kondygnacji nadziemnych obiektów w liczbie 7, jednak nie wiêksz¹
wysokoæ tych obiektów ni¿ 25,0 m; poszczególne
urz¹dzenia techniczne np. sieci mog¹ byæ wy¿sze,
e) wprowadza siê wymóg harmonizowania wygl¹du
architektonicznego zabudowy w panoramach ulic
i fizjografii terenu,
4) ewentualne wszelkie uci¹¿liwoci realizowanej funkcji
winny siê zamkn¹æ w granicach w³asnociowych
dzia³ki,
5) wielkoæ poszczególnych dzia³ek  ich ukszta³towanie
 wyznaczanie granic w³asnociowych nale¿y dokonaæ
wg potrzeb okrelonej inwestycji pod warunkiem nie
naruszania praw osób trzecich oraz okrelonych
w planie zasad powi¹zañ komunikacyjnych,
6) wyznacza siê tereny z podwy¿szonym sezonowym
poziomem wód gruntowych na których wskazana jest
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zabudowa bez podpiwniczenia, b¹d budowê ewentualnych piwnic p³ytko posadowionych, wodoszczelnych,
z p³ytami posadzkowymi podcinieniowymi i drena¿em obwodowym budynków.
2. Ustala siê tereny zabudowy przemys³owo-us³ugowej, oznaczone na rysunku planu symbolem PU:
1) jako podstawowe przeznaczenie terenu ustala siê funkcjê aktywnoci gospodarczej z zakresu sk³adowania,
magazynowania z handlem hurtowym i detalicznym,
targów i marketów, gie³d towarowych, obs³ugi technicznej, zaplecza technicznego przedsiêbiorstw, zaplecza transportu i komunikacji (np. stacje paliw, stacje
obs³ugi transportu samochodowego itp.) oraz wytwórczoci techniczno-produkcyjnej,
2) jako przeznaczenie dopuszczalne na terenie PU umo¿liwia siê realizacjê us³ug z zakresu biur, laboratoriów,
handlu, gastronomii, urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, drobnej wytwórczoci i rzemios³a,
3) uwarunkowania urbanistyczno-architektoniczne:
a) usytuowania obiektów winny byæ zgodne z okrelonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami
zabudowy,
b) ustala siê maksymalny wskanik intensywnoci
zabudowy  2,
c) ustala siê minimaln¹ powierzchniê biologicznie
czynn¹ wielkoci 25% powierzchni dzia³ki,
d) ustala siê maksymaln¹ iloæ kondygnacji nadziemnych obiektów w liczbie 5, wzglêdnie nie wiêksza
wysokoæ obiektów ni¿ 20,0 m; poszczególne urz¹dzenia techniczne o charakterze np.: wie¿ mog¹ byæ
wy¿sze,
e) wprowadza siê wymóg harmonizowania wygl¹du
architektonicznego zabudowy w panoramach ulic
i fizjografii terenu,
4) ewentualna uci¹¿liwoæ realizowanej funkcji musi siê
zamkn¹æ w granicach w³asnociowych dzia³ki,
5) wielkoæ poszczególnych dzia³ek  ich ukszta³towanie
 wyznaczanie granic w³asnociowych nale¿y dokonaæ
wg potrzeb okrelonej inwestycji pod warunkiem nie
naruszania praw osób trzecich oraz okrelonych
w planie zasad powi¹zañ komunikacyjnych,
6) wyznacza siê tereny z podwy¿szonym sezonowym
poziomem wód gruntowych na których wskazana jest
zabudowa bez podpiwniczenia, b¹d budowê ewentualnych piwnic p³ytko posadowionych, wodoszczelnych,
z p³ytami posadzkowymi podcinieniowymi i drena¿em obwodowym budynków.
3. Ustala siê tereny zabudowy obs³ugi komunikacji zewnêtrznej o symbolu rysunku planu UK:
1) jako podstawowe przeznaczenie terenu ustala siê funkcjê aktywnoci gospodarczej w zakresie obs³ugi ruchu
transportowego, odbywaj¹cego siê na drodze XKG,
poprzez mo¿liwoæ realizacji stacji paliw stacji obs³ugi
technicznej pojazdów, ma³ej gastronomii,
2) jako przeznaczenie dopuszczalne na terenie UK umo¿liwia siê realizacjê us³ug zwi¹zanych z funkcj¹ okrelon¹ w pkt 2.2. §8,
3) uwarunkowania urbanistyczno-architektoniczne:
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a) usytuowanie obiektów powinno byæ zgodne z okrelonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
b) ustala siê maksymalny wskanik intensywnoci
zabudowy  0,5,
c) ustala siê minimaln¹ powierzchniê biologicznie
czynn¹ wielkoci 30% powierzchni dzia³ki,
d) ustala siê maksymaln¹ iloæ kondygnacji nadziemnych obiektów w liczbie 3,
e) wprowadza siê wymóg harmonizowania wygl¹du
architektonicznego zabudowy w panoramie z projektowanej drogi XKG z uwzglêdnieniem fizjografii
terenu dla ca³ego obszaru UK,
4) ewentualna uci¹¿liwoæ realizowanej funkcji winny siê
zamkn¹æ w granicach w³asnociowych dzia³ki,
5) projektowane na rysunku planu granice w³asnociowe
dzia³ek nie s¹ obowi¹zuj¹ce; wielkoæ poszczególnych
dzia³ek, ich kszta³towanie  wyznaczanie granic w³asnociowych, nale¿y dokonaæ wed³ug potrzeb okrelonej inwestycji pod warunkiem nienaruszania praw
osób trzecich oraz okrelonych w planie zasad powi¹zañ komunikacyjnych,
6) wyznacza siê tereny z podwy¿szonym sezonowym
poziomem wód gruntowych na których wskazana jest
zabudowa bez podpiwniczenia, b¹d budowê ewentualnych piwnic p³ytko posadowionych, wodoszczelnych,
z p³ytami posadzkowymi podcinieniowymi i drena¿em obwodowym budynków.
4. Ustala siê tereny zieleni o symbolu planu Z:
1) w stanie istniej¹cym s¹ to sezonowo zatapianie,
moczary, oczerety, oczka i cieki wodne, rowy melioracji
podstawowe, które stanowi¹ czeæ zlewni Wielkiej
We³ny,
2) teren okrelony w planie symbolem Z podlega nastêpuj¹cym uwarunkowaniom:
a) teren nie podlega zabudowie,
b) istniej¹ce urz¹dzenia melioracyjne winny byæ utrzymane w sta³ej dro¿noci,
c) równolegle, stycznie do cieków wodnych winien
byæ dostêpny pas szerokoci 4,5 m celem umo¿liwienia poruszania siê sprzêtu technicznego
koniecznego dla ich sta³ej renowacji,
d) na terenie stycznym do cieków w obszarze Z dopuszcza siê nasadzenia rolinnoci¹ sprzyjaj¹c¹
rodowisku naturalnemu,
e) dopuszcza siê renowacjê istniej¹cych oczek wodnych oraz budowê nowych z wykorzystaniem ich
na cele np.: hodowli ryb w sposób zachowuj¹cy
cechy rodowiska naturalnego,
f) dopuszcza siê podzia³ w³asnociowy terenu z zakazem wygrodzeñ ograniczaj¹cych rozwój flory i fauny oraz swobodnego przep³ywu ci¹gów przewietrzania,
g) przekroczenia poprzeczne urz¹dzeniami technicznymi, w tym komunikacji drogowej, winny byæ
dokonane odpowiednimi przepustami,
h) tereny planu o symbolu jego rysunku Z nie zalicza
siê do terenów biologicznie czynnych terenów
budowlanych.
5. Ustalenia planu w zakresie komunikacji:
A. Komunikacja zewnêtrzna.
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Przyjête rozwi¹zania po³¹czenia obszaru planu z komunikacj¹ zewnêtrzn¹ s¹ konsekwencj¹ przewidywanej
sytuacji komunikacyjnej, która zaistnieje po wybudowaniu drogi wojewódzkiej XKG, Plan wpisany jest
w istniej¹cy i projektowany uk³ad komunikacji zewnêtrznej, któr¹ stanowi¹:
1) od strony po³udniowej obszaru planu projektowana jest droga wojewódzka o funkcji drogi g³ównej
z mo¿liwoci¹ ruchu przyspieszonego, o symbolu
rysunku planu XKG,
a) plan rezerwuje pas szerokoci 40,0 m, droga
dwu-jezdniowa, pasy jezdni o szerokociach
7,0 m i pas rozdzia³u 4,0 m,
b) plan przewiduje po³¹czenia jego obszaru z projektowan¹ drog¹ poprzez skrzy¿owania oraz
zjazd publiczny dla terenów UK,
c) umiejscowienia pasa dokonano na podstawie
ustaleñ obowi¹zuj¹cego Studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Gniezna.
2) od strony pó³nocnej obszar planu jest styczny do
istniej¹cej ul. Kolejowej o funkcji zbiorczej X1KZ:
a) ulica zbiorcza szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 20,0 m, szerokoæ jezdni 7,0 m, chodnik
od strony po³udniowej szerokoci min. 3,0 m
z mo¿liwoci¹ urz¹dzenia cie¿ki rowerowej,
b) stycznie do po³udniowej linii rozgraniczaj¹cej
projektuje siê pas techniczny szerokoci 12,0 m
dla prowadzonej infrastruktury technicznej nie
zwi¹zanej z drog¹,
c) dopuszcza siê wjazdy bramowe.
B. Komunikacja wewnêtrzna.
Dla obs³ugi komunikacyjnej wewnêtrznej i jej powi¹zania
z komunikacj¹ zewnêtrzn¹ plan wyznacza nastêpuj¹ce
ulice:
1) wyznacza siê obszar o symbolu na rysunku planu
X2KZ, stanowi¹cy ulicê zbiorcz¹ szerokoci 20,0 m
w liniach rozgraniczaj¹cych, jezdni szerokoci 7,0 m
i chodnikach dwustronnych szerokoci 2,0 m,
2) wyznacza siê obszar o symbolu rysunku planu
X3KZ, stanowi¹cy ulicê zbiorcz¹, szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 20,0 m szerokoci jezdni
7,0 m i chodnikach dwustronnych szerokoci 2,0 m,
3) wyznacza siê obszar o symbolu rysunku planu
X4KZ, stanowi¹cy ulicê zbiorcz¹, szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 20,0 m szerokoci jezdni
7,0 m i chodnikach dwustronnych szerokoci 2,0 m,
4) wyznacza siê obszar o symbolu rysunku planu
X5KL, stanowi¹cy ulicê lokaln¹, szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 15,0 m szerokoci 6,0 m
i chodniku dwustronnych szerokoci 2,0 m po stronie zachodniej oraz pasy szerokoci 5,0 m dla
prowadzenia infrastruktury technicznej od strony
wschodniej,
5) wyznacza siê obszar o symbolu rysunku planu
X6KL, stanowi¹cy ulicê lokaln¹, szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 15,0 m szerokoci 6,0 m
i chodniku dwustronnych szerokoci 1,5 m,
6) wyznacza siê obszar o symbolu rysunku planu
X7KL, stanowi¹cy ulicê lokaln¹, szerokoci w li-
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niach rozgraniczaj¹cych 15,0 m szerokoci 6,0 m
i chodniku dwustronnych szerokoci 2,0 m,
7) wyznacza siê obszar o symbolu rysunku planu
X8KL, stanowi¹cy ulicê lokaln¹, szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 15,0 m szerokoci 6,0 m
i chodniku dwustronnych szerokoci 2,0 m,
8) wyznacza siê obszary o symbolu rysunku planu
X9KD, stanowi¹cy ulicê dojazdow¹, szerokoci
w liniach rozgraniczaj¹cych 10,0 m szerokoci jezdni 6,0 m zakoñczonej placem do zawracania pojazdów,
9) wyznaczanie nowych dróg o funkcji dojazdowej nie
okrelonych graficznie w niniejszym planie a koniecznych dla obs³ugi dzia³ek powsta³ych z realizowanych konkretnych podmiotów w³asnociowych
nie jest odstêpstwem od planu,
10) wykonanie chodnika jednostronnego w uzasadnionych przypadkach nie uwa¿a siê za odstêpstwo od
planu.
6. Ustalenia w zakresie obs³ugi in¿ynieryjnej infrastruktury
technicznej:
a) plan ustala obs³ugê obszaru projektowan¹ infrastruktur¹ techniczn¹,
b) plan ustala ród³a poboru energii elektrycznej, wody,
gazu przewodowego, systemu telekomunikacji oraz
miejsc zrzutu cieków,
c) plan ustala zasadê prowadzenia podstawowych przewodów infrastruktury technicznej w specjalnie wyznaczonych pasach technicznych o symbolu rysunku planu TI a w wypadku ich braku w pasach technicznych
dróg i ulic, znajduj¹cych siê w obszarach ograniczonych liniami rozgraniczaj¹cymi,
d) z zachowaniem wymaganych odleg³oci pomiêdzy poszczególnymi mediami, przewody posadowione na
mniejszych g³êbokociach takie jak kable energetyczne, gaz, telekomunikacja, nale¿y uk³adaæ przy granicach zewnêtrznych pasów technicznych za przewody
kanalizacyjne, wodoci¹gowe bli¿ej osi rodkowej przedmiotowych pasów,
e) plan dopuszcza w uzasadnionych przypadkach prowadzenie przewodów infrastruktury technicznej poza terenami okrelonymi w §8 ust. 9 pkt c; nie uwa¿a siê
tak¿e za odstêpstwo od planu lokalizacjê urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej w nim nie przewidzianych,
pod warunkiem nie naruszania praw osób trzecich.
1) Sieæ wodoci¹gowa:
a) zaopatrzenie w wodê pitn¹  nale¿y zapewniæ
z wodoci¹gu poprzez rozbudowê istniej¹cej sieci
wodoci¹gowej z magistrali wodoci¹gowej
w ul. Witkowskiej i Al. Reymonta, zgodnie z programem wodoci¹gowania dla tej czêci miasta lub
w³asnego ujêcia; g³ówny ruroci¹g z rur PCV  300,
a dalej rozprowadzenie sieci w uk³adzie piercieniowym prowadziæ w liniach rozgraniczaj¹cych ulic,
wzglêdnie w pasach specjalnie wyznaczonych, zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi od w³aciwego zak³adu wodoci¹gowego oraz obowi¹zuj¹cymi przepisami,
b) zaopatrzenie w wodê przemys³ow¹  nale¿y zapewniæ z wodoci¹gu poprzez rozbudowê istniej¹cej
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sieci wodoci¹gowej zgodnie z programem wodoci¹gowania dla tej czêci miasta lub w³asnego
ujêcia; rozprowadzenie sieci prowadziæ w pasach
specjalnie wyznaczonych TI, wzglêdnie w liniach
rozgraniczaj¹cych ulic, zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi od w³aciwego zak³adu wodoci¹gowego, oraz obowi¹zuj¹cymi przepisami,
2) Sieæ kanalizacyjna:
a) odprowadzenie cieków  nale¿y zapewniæ zgodnie
z programem kanalizacji sanitarnej dla tej czêci
miasta; kanalizacjê wykonaæ w uk³adzie grawitacyjno-cienieniowym; cieki sanitarne i przemys³owe
nale¿y odprowadziæ ruroci¹giem t³ocznym do kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Witkowskiej lub
kolektora sanitarnego w Al. Reymonta; na obszarze
objêtym planem nale¿y wybudowaæ dwie g³ówne
przepompownie cieków TK, do których zostan¹
doprowadzone kolektory grawitacyjne sanitarne;
dopuszcza siê mo¿liwoæ budowy mniejszych zak³adowych przepompowni; kana³y sanitarne grawitacyjne oraz ruroci¹gi cinieniowe nale¿y prowadziæ w pasach do tego wyznaczonych o symbolu TI
lub w liniach rozgraniczaj¹cych ulic, zgodnie
z warunkami podanymi przez w³aciwy zak³ad; odprowadzenie cieków wykonañ poprzez projektowan¹ przepompowniê oznaczon¹ na planie
symbolem TK; cieki technologiczne w wypadku
przekroczenia norm odbioru, okrelonych przez dysponenta oczyszczalni winny byæ podczyszczane we
w³asnych oczyszczalniach zak³adowych,
b) odprowadzenie wód opadowych  nale¿y zapewniæ
zgodnie z programem kanalizacji deszczowej dla tej
czêci miasta; wykonaæ kolektor deszczowy
Kawiary ³¹cz¹c go z kolektorem w ul. S³onecznej;
nadmiar wód oraz zanieczyszczone wody z dróg,
placów i dachów, po uprzednim podczyszczeniu
poprzez separatory, odprowadziæ do istniej¹cych
rowów melioracyjnych; urz¹dzenia melioracyjne 
rowy, systemy drenarskie  odwadniaj¹ce teren
objêty planem, zachowaæ w istniej¹cej postaci
poddawaæ systematycznej konserwacji; warunki
w³¹czenia uzgadniaæ z w³aciwym organem administruj¹cym cieki wodne;
3) Zasilanie w gaz  zgodnie z programem gazyfikacji dla
danego terenu nale¿y wykonaæ rozbudowê istniej¹cej
sieci gazowej PE 180 zlokalizowanej w ul. S³onecznej;
rozprowadzenie sieci w liniach rozgraniczaj¹cych ulic
lub w pasach technicznych TI, zgodnie z warunkami
technicznymi uzyskanymi od w³aciwego zak³adu
gazownictwa.
4) Zasilanie w sieæ energetyczn¹  pobór energii elektrycznej sieci redniego i niskiego napiêcia poprzez
wbudowan¹ stacjê transformatorow¹ i rozdzielniê niskiego napiêcia oznaczone na rysunku planu symbolem TE; sieæ realizowaæ wzd³u¿ uk³adu komunikacyjnego projektowanego zak³adu, liniami kablowymi;
skrzy¿owanie kabli z drogami ko³owymi, placami, realizowaæ w przepustach rurowych np. z PCV; sieæ nale¿y
prowadziæ w specjalnych pasach, symbol w planie TI
a w razie ich braku w liniach rozgraniczaj¹cych ulic;
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pod³¹czenie do istniej¹cej sieci na warunkach podanych przez w³aciwy zak³ad energetyczny strefy ochronne sieci oznaczono na rysunku planu symbolem TEs.
5) Sieæ telekomunikacyjna  pod³¹czenie do istniej¹cej
sieci miejskiej na warunkach okrelonych w §8 ust. 9
pkt c, d, e,
6) Gospodarka cieplna:
a) w zakresie zaopatrzenia w ciep³o plan zak³ada budowê lokalnego ród³a ciep³a na paliwo energetyczne na obszarach o symbolu rysunku planu P
wzglêdnie PU,
b) plan dopuszcza ogrzewanie indywidualne z wykorzystaniem projektowanej sieci gazowej lub
elektroenergetycznej,
c) sieci cieplne nale¿y prowadziæ zgodnie z ustaleniami §8 ust. 9 pkt s, d, e.
7) Gospodarka odpadami:
a) w zakresie gospodarki odpadami sta³ymi plan ustala unieszkodliwienie odpadów poza terenem
miasta,
b) obs³uga w zakresie wywo¿enia odpadów poprzez
koncesjonowane firmy.
8) Odwodnienie terenu  system melioracyjny:
A. Stan istniej¹cy:
Obszar planu znajduje siê w czêci zlewni rzeki Wielkiej
We³ny. Istniej¹cy system melioracyjny podporz¹dkowany
jest uwarunkowaniom tej zlewni. Teren charakteryzuje siê
okresowymi znacznymi zmianami poziomu wód gruntowych. Na terenie znajduje siê system odwadniaj¹cy
w postaci rowów otwartych oraz sieci drenarskiej. Ewentualne przepompownie mog¹ byæ realizowane w obszarach o symbolach pocz¹tkowych Z, P i TI.
B. Wytyczne realizacyjne:
a) rowy otwarte o symbolach od R-W-A-A do R-W-A-A8,
znajduj¹ce siê w obszarze planu o symbolu Z pozostaj¹
otwartymi o sta³ej dro¿noci. Po jednej stronie rowu
winien byæ utrzymany pas komunikacyjny o szerokoci
4,5 m dla umo¿liwienia poruszania siê sprzêtu koniecznego dla sta³ej renowacji rowu. Wody powierzchniowe
 opadowe  przez system kanalizacji deszczowej
mog¹ byæ odprowadzane do wymienionych rowów,
dalej do cieku Wielkiej We³ny po uprzednim oczyszczeniu poprzez zastosowanie separatorów za zgod¹ dysponenta urz¹dzeñ melioracyjnych,
b) rowy otwarte znajduj¹ce siê w obszarach innych ni¿
o symbolu na rysunku planu Z mog¹ byæ zamienianie
w kolektory na warunkach okrelonych przez dysponenta ca³ego systemu melioracyjnego; uwarunkowania jak w ust. B pkt a,
c) ustalenia dla sieci drenarskich. Przy realizacji terenów
budowlanych naruszaj¹cy istniej¹cy system drenarski
nale¿y zast¹piæ go nowym na warunkach okrelonych
przez dysponenta tych urz¹dzeñ.
§9
Zmienia siê przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze. Dla gruntów podlegaj¹cych ochronie zmiany dokonuje
siê na podstawie zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Nr GZ.t r. 051/602-329/01 z dnia 17.10.2001 r. w przypadku
gleb III klasy bonitacyjnej i zgody Wojewody Wielkopolskiego
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Nr GN.V-77110/Gn/14/2001 z dnia 13.11.2001 r. w przypadku
gleb IV klasy bonitacyjnej i gruntów organicznych V i VI klasy.
§10
Przed przyst¹pieniem do prac ziemnych nale¿y uzgodniæ
zakres nadzoru archeologicznego z Konserwatorem Zabytków
Archeologicznych w Poznaniu lub Muzeum Pocz¹tków Pañstwa Polskiego w Gnienie.
ROZDZIA£ III
Przepisy koñcowe
§11
Ustala siê stawkê s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowych op³at
o jakich mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 30%.

twa Poznañskiego Nr 7/93 poz. 76 w sprawie zatwierdzenia
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta
Gniezna, w granicach obszaru objêtego niniejsz¹ uchwa³¹.
§13
Niniejszy plan jest spójny z ustaleniami Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Gniezna, zatwierdzonym uchwa³¹ nR XV/141/2000 z dnia
11 lutego 2000 r. Rady Miejskie w Gnienie.
§14
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta Gniezna.
§15
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§12
Traci moc uchwa³a Nr XXXV/195/93 Rady Miasta Gniezna z
dnia 16.04.93 og³oszona w Dzienniku Urzêdowym Wojewódz-

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gniezna
() Andrzej G³ówka

2031
UCHWA£A Nr XXXIX/268/2002 RADY MIEJSKIEJ GRABOWA NAD PROSN¥
z dnia 26 kwietnia 2002 r.
o sprostowaniu uchwa³y w sprawie uchwalenia bud¿etu Miasta i Gminy Grabów n. Prosn¹ na rok 2002

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami) i art. 113 §1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz.U.
z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) Rada Miejska
Grabowa n. Prosn¹ postanawia co nastêpuje:
§1
W
Uchwale
Nr
XXXV/247/2002
Rady
Miejskiej
Grabowa n. Prosn¹ z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie
uchwalenia bud¿etu Miasta i gminy Grabów n. Prosn¹ na
2002 rok dokonuje sprostowania oczywistych b³êdów rachunkowych w sposób nastêpuj¹cy:
1. W §1 pkt 2 dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na realizacjê
w³asnych zadañ bie¿¹cych gminy, zosta³y wyodrêbnione
w kwocie 37.635,00 z³, winny byæ w kwocie 52.483,00 z³.
2. W §2 ust. 2 pkt 1 litera a wynagrodzenie i pochodne od
wynagrodzeñ zosta³y wyodrêbnione w kwocie
4.942.013,00 z³, a winny byæ w kwocie 4.894.236,00 z³.

3. W §2 ust. 2 pkt 1 litera d pozosta³e wydatki bie¿¹ce
zosta³y wyodrêbnione w kwocie 2.688.393,00 z³, winny byæ
w kwocie 2.736.170,00 z³.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i Gminy
Grabów n. Prosn¹.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2002 r i podlega og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Józef Sikora
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2032
UCHWA£A Nr 254/02 RADY GMINY OPATÓWEK
z dnia 26 kwietnia 2002 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie przyjêcia do realizacji na 2002 rok Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 4 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia
26 padziernika 1982 roku o wychowaniu w trzewoci
i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 1982 roku Nr 35,
poz. 230 z póniejszymi zmianami) Rada Gminy Opatówek
uchwala, co nastêpuje:
§1
W Uchwale Nr 246/02 Rady Gminy Opatówek z dnia 25
stycznia 2002 roku w sprawie przyjêcia do realizacji na 2002
rok Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, w za³¹czniku do uchwa³y  Program
Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na
terenie Gminy Opatówek na 2002 rok Rozdzia³ VI Zasady
wynagradzania cz³onków Komisji ds. rozwi¹zywania problemów alkoholowych  wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. W punkcie 1 po s³owach Za udzia³ w pracach na posiedzeniu komisji... skrela siê s³owa: - Przewodnicz¹cy
220 z³ netto,
- Sekretarz 200 z³ netto,
- Cz³onek Komisji 180 z³ netto
i w to miejsce wpisuje siê s³owa:
- Przewodnicz¹cy 315 z³ brutto,
- Sekretarz 285 z³ brutto,
- Cz³onek Komisji 260 z³ brutto.

2. W punkcie 1 po s³owach Dla osoby kieruj¹cej samochodem w zespole kontroluj¹cym punkty sprzeda¿y napojów
alkoholowych ustala siê rycza³t za   skrela siê s³owa
... dojazdy w wysokoci 40 z³. Potwierdzenie dojazdu
stanowi¹ protoko³y z kontroli zaakceptowane przez Przewodnicz¹cego Komisji i w to miejsce wpisuje siê:
... u¿ycie w³asnego samochodu osobowego do celów
s³u¿bowych. Potwierdzenie dojazdu stanowi polecenie
wyjazdu s³u¿bowego dokonane przez Przewodnicz¹cego
Rady Gminy Opatówek. Rozliczenie nastêpuje po z³o¿eniu
polecenia z adnotacj¹ Przewodnicz¹cego Komisji.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Opatówek.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 14 marca 2002 roku.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() mgr Stefan Kobierski

2033
UCHWA£A Nr XXXI/269/2002 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE
z dnia 26 kwietnia 2002 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sieraków na obszarze wsi Izdebno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. nr 142
z 2001 r., poz. 1591), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U.
Nr 15 z 1999 r., poz. 139 z póniejszymi zmianami) Rada
miejska w Sierakowie uchwala, co nastêpuje:

§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Sieraków na obszarze wsi Izdebno,
zwany dalej planem.
2. Plan obejmuje dzia³kê nr 64 po³o¿on¹ we wsi Izdebno,
oznaczon¹ na rysunku planu w skali 1:1000 zwanym dalej
rysunkiem, stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y.
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§2
Na obszarze objêtym planem ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie terenów odpowiednio do oznaczeñ na rysunku:
ML  tereny zabudowy letniskowej,
RL  tereny lasów,
ZI  teren zieleni izolacyjnej,
NOp  teren przepompowni cieków,
EE  tereny urz¹dzeñ elektroenergetycznych,
KD  tereny komunikacji drogowej  klasy D,
KX  tereny komunikacji pieszej.
§3
Na obszarze objêtym planem obowi¹zuj¹ oznaczone na
rysunku:
1) linie rozgraniczaj¹ce tereny,
2) linie podzia³u na dzia³ki budowlane,
3) nieprzekraczalne i obowi¹zuj¹ce linie zabudowy
letniskowej,
4) orientacje kalenic dachów.
§4
Dla terenu oznaczonego na rysunku ML ustala siê nastêpuj¹ce
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) funkcja podstawowa: mieszkalnictwo letniskowe
i rekreacja,
2) na ka¿dej dzia³ce ustala siê prawo budowy jednego
budynku,
3) ustala siê wysokoæ budynków na 2 kondygnacje w tym
poddasze u¿ytkowe,
4) obowi¹zuj¹ dachy strome o nachyleniu po³aci
od 400 do 500,
5) okrelona na rysunku orientacja kalenicy dachu dotyczy
nie mniej ni¿ 50% jej d³ugoci przyleg³ej do linii zabudowy,
6) w budynkach letniskowych obowi¹zuje zakaz stosowania
cianek kolankowych w kondygnacji poddasz,
7) dopuszcza siê rozwi¹zania parteru na kilku poziomach
dostosowanych do ukszta³towania terenu pod warunkiem,
¿e ka¿dy poziom bêdzie usytuowany nie wy¿ej ni¿ 60 cm
od przyleg³ego terenu mierz¹c w najwy¿ej po³o¿onym
punkcie posadzki,
8) obowi¹zuje zakaz realizacji budynków gospodarczych
i wolnostoj¹cych gara¿y,
9) dopuszcza siê realizacjê gara¿y lub wiat postojowych
wy³¹cznie jako wbudowane lub dobudowane do budynku
letniskowego,
10) ustala siê maksymaln¹ powierzchniê zabudowy na 20%
powierzchni terenu.
§5
Dla terenu oznaczonego na rysunku EE ustala siê nastêpuj¹ce
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) funkcja: teren trafostacji,
2) ustala siê prawo realizacji budynku trafostacji z dachem
kopertowym o nachyleniu po³aci 400.
§6
Dla terenu przepompowni cieków oznaczonego na rysunku
NOp ustala siê obowi¹zek ogrodzenia terenu oraz nasadzenia
zieleni zimozielonej wzd³u¿ granic dzia³ki.

Poz. 2033

§7
Dla terenu zieleni izolacyjnej oznaczonego na rysunku ZI
ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu:
1) obowi¹zuje ca³kowity zakaz budowy w tym ogrodzenia
terenu oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
2) obowi¹zuje nasadzenie zieleni drzew i krzewów iglastych
i liciastych,
3) teren musi pozostaæ ogólnodostêpny.
§8
Tereny lasów, oznaczone na rysunku RL, stanowi¹ obszar
wy³¹czony z zabudowy.
§9
Dla terenów komunikacji odpowiednio do oznaczeñ na rysunku ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania:
1) KD  niepubliczna droga klasy D o parametrach:
a) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  10,0 m,
b) jezdnia o szerokoci 5,50 m bez wyodrêbnionego chodnika,
c) warunku skrzy¿owania z drog¹ wojewódzk¹ okreli
zarz¹dca drogi wojewódzkiej.
2) KX  teren niepublicznej komunikacji pieszej o nawierzchni gruntowej.
§10
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady realizacji infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê projektowanym wodoci¹giem pod³¹czonym do komunalnej sieci wodoci¹gowej istniej¹cej
przy drodze nr 182,
2) odprowadzenie cieków bytowych kanalizacj¹ ciekow¹ za
porednictwem przepompowni ss¹co-t³ocz¹cej do oczyszczalni cieków w Sierakowie. Do czasu realizacji kanalizacji
odprowadzenie do zbiorników szczelnych, z których wywo¿one bêd¹ do komunalnej oczyszczalni w Sierakowie,
3) odprowadzenie wód opadowych do gruntu,
4) gromadzenie odpadów sta³ych w standardowych pojemnikach a nastêpnie wywo¿enie przez s³u¿by komunalne na
gminne wysypisko w Grobii,
5) zasilanie elektroenergetyczne z projektowanej trafostacji
sieci¹ kablow¹ wg warunków technicznych wydanych
przez gestora sieci,
6) ogrzewanie indywidualne na gaz p³ynny, kominki opalane
drewnem lub elektryczne. Obowi¹zuje zakaz stosowania
wêgla do celów grzewczych.
§11
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siê stawkê 30%
s³u¿¹c¹ naliczaniu op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci dla terenów zabudowy letniskowej o których mowa
w §2.
§12
Na obszarze objêtym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc ustalenia
uchwa³y nr IV/29/94 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia
29.11.1994 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Sieraków
og³oszonej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego Nr 21/94 poz. 223.
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§13
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Sieraków.
§14
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Grzegorz Adamczak

Poz. 2033
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2034
UCHWA£A Nr XXXV/308/2002 RADY MIASTA I GMINY WRONKI
z dnia 26 kwietnia 2002 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wronki w rejonie ulicy Sierakowskiej i Powstañców Wlkp.
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15
poz. 139 ze zmianami) Rada Miasta i Gminy Wronki uchwala,
co nastêpuje:

§6
Nakazuje siê odprowadzenie cieków do sieci kanalizacji
sanitarnej. Nakazuje siê zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu
miejskiego.

Przepisy ogólne

§7
Odpady bytowe z ka¿dej posesji gromadziæ nale¿y w pojemnikach zlokalizowanych na terenie tej posesji.

§1
1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wronki przyjêtego
uchwa³¹ Rady Miasta i Gminy Wronki Nr XXIII/139/92
z dnia 30.04.1992 roku zwan¹ dalej planem obejmuj¹c¹
teren po³o¿ony we Wronkach w zakresie okrelonym na
rysunku planu.
2. Granice terenu objêtego zmian¹ planu okrela rysunek
stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu.
§ 8
Zabudowê nale¿y lokalizowaæ wed³ug nieprzekraczalnej linii
zabudowy usytuowanej w odleg³oci 20 m od terenów komunikacji kolejowej, zgodnie z rysunkiem.

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce
tereny o ró¿nych funkcjach
i zasadach zagospodarowania

§9
W obszarze dzia³ek budowlanych nakazuje siê przeznaczenie
na cele zieleni 30% ogólnej powierzchni dzia³ki.

§2
Linie rozgraniczaj¹ce oraz symbole graficzne terenów, których przeznaczenie ustala niniejszy plan, okrela za³¹cznik
o którym mowa w §1 ust. 2.

§10
Zabudowie budynkami podlegaæ mo¿e 50% powierzchni
wydzielonych dzia³ek.

§3
1. Ustala siê przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku
symbolem MU na cele zabudowy mieszkaniowous³ugowej.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, mo¿na sytuowaæ
wy³¹cznie budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki gospodarczo-gara¿owe towarzysz¹ce zabudowie jednorodzinnej o powierzchni zabudowy nie wiêkszej ni¿ 60 m2 oraz
obiekty ma³ej architektury i nieuci¹¿liwe budynki us³ugowe o powierzchni zabudowy nie przekraczaj¹cej 120 m2.

§11
Zakazuje siê lokalizowania budynków mieszkalnych innych
ni¿ z dachami stromymi dwu- lub wielospadowymi, o k¹cie
nachylenia po³aci dachowych 35 do 45 stopni z pokryciem
ceramicznym lub dachówko podobnym o zbli¿onej estetyce.
§12
Wysokoæ budynków nie mo¿e przekraczaæ dwóch kondygnacji i 10 licz¹c od poziomu terenu do kalenicy.
Zasady i warunki podzia³u terenu na dzia³ki.

§4
Ustala siê przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku
symbolem W jako tereny wód.

§13
Nowo wydzielana dzia³ka budowlana w zabudowie mieszkaniowej nie mo¿e posiadaæ mniejszej powierzchni ni¿ 600 m2.

Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny tej infrastruktury.

§14
1. Zakazuje siê wydzielania dróg publicznych.
2. Wydzielane drogi wewnêtrzne nie mog¹ mieæ w liniach
rozgraniczaj¹cych szerokoci mniejszej ni¿ 10 m,
a w przypadku ci¹gów pieszo-jezdnych 5 m.

§5
Ustala siê, ¿e teren objêty planem mo¿e byæ wyposa¿ony
w sieci infrastruktury technicznej, w tym w sieæ: wodoci¹gow¹, kanalizacji sanitarnej, gazow¹, telekomunikacyjn¹
i elektroenergetyczn¹.
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Stawka s³u¿¹ca naliczaniu op³at na rzecz Gminy.
§15
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 roku Nr 15, poz. 139 ze zmianami)
ustala siê stawkê procentow¹ od wzrostu wartoci nieruchomoci, w wysokoci 20%.
Przepisy koñcowe
§16
Traci moc uchwa³a Rady Miasta i Gminy Wronki
Nr XXIII/139/92 z dnia 30.04.1992 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzen-

Poz. 2034, 2035

nego miasta Wronki w zakresie uregulowanym ustaleniami
niniejszej uchwa³y.
§17
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
i Gminy Wronki.
§18
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy
() Leszek Bartol

2035
UCHWA£A Nr XXXII/559/2002 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 30 kwietnia 2002 r.
w sprawie zmiany uchwa³y nr XXXI/538/2002 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie
udzielenia upowa¿nienia dla Dyrektora Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej, dotycz¹cego wydawania decyzji administracyjnych w zakresie dodatków mieszkaniowych.

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. 2001 r. Dz.U. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska uchwala co nastêpuje:

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta Ostrowa
Wielkopolskiego.

§1
W uchwale Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego
nr XXXI/538/2002 dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie udzielenia
upowa¿nienia dla Dyrektora Miejskiego Orodka Pomocy
Spo³ecznej, dotycz¹cego wydawania decyzji administracyjnych w zakresie dodatków mieszkaniowych, §3 otrzymuje
nastêpuj¹ce brzmienie: Uchwa³a podlega opublikowaniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i
wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej opublikowania.

§3
Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od jej opublikowania.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej
() mgr Aleksandra Kierstein
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2036
UCHWA£A Nr XXXII/560/2002 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 30 kwietnia 2002 r.
w sprawie zmiany uchwa³y nr XXXI/539/2002 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie
udzielenia pe³nomocnictwa Pani Marii Dêbickiej Zastêpcy Dyrektora Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Ostrowie
Wielkopolskim do podpisywania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy spo³ecznej w celu wykonywania zadañ
zleconych i zadañ w³asnych gminy o charakterze obowi¹zkowym przez Miejski Orodek Pomocy Spo³ecznej
Na podstawie art. 46 ust. 5a ustawy z dnia 29 listopada
1990 r. o pomocy spo³ecznej (tj. 1998 r. Dz.U. Nr 64,
poz. 414 ze zmianami) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. 2001 r. Dz.U.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska uchwala co
nastêpuje:
§1
W uchwale Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego
nr XXXI/539/2002 z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa Pani Marii Dêbickiej Zastêpcy Dyrektora Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Ostrowie Wielkopolskim do podpisywania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy spo³ecznej w celu wykonywania zadañ zleconych i zadañ w³asnych gminy o charakterze obowi¹zkowym

przez Miejski Orodek Pomocy Spo³ecznej, §3 otrzymuje
nastêpuj¹ce brzmienie: Uchwa³a podlega opublikowaniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego
i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej opublikowania.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta Ostrowa
Wielkopolskiego.
§3
Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od jej opublikowania.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej
() mgr Aleksandra Kierstein

2037
UCHWA£A Nr XXXI/190/2002 RADY GMINY ZANIEMYL
z dnia 13 maja 2002 r.
w sprawie ustalenia planu sieci szkó³ na terenie gminy Zaniemyl
Na podstawie art. 18, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póniejszymi zmianami) oraz art. 17, ust. 4 ustawy
z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz.U. z 1996 r.
Nr 67, poz. 329 z póniejszymi zmianami) Rada Gminy Zaniemyl uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê plan sieci szkó³ na terenie Gminy Zaniemyl
stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Zaniemyl.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od opublikowania
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego,
z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 wrzenia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() dr Stanis³aw Stanis³awski
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Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXXI/190/2002
Rady Gminy Zaniemyl
z dnia 13 maja 2002 roku.
Plan sieci szkó³ na terenie gminy Zaniemyl
Na terenie gminy Zaniemyl dzia³aj¹:
1. Zespó³ Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w Zaniemylu
w sk³ad którego wchodz¹: Szko³a Podstawowa im. Ryszarda, Wincentego Berwiñskiego w Zaniemylu i Gimnazjum
w Zaniemylu, dzia³aj¹cy w obwodzie szkolnym obejmuj¹cym nastêpuj¹ce miejscowoci:
- dla uczniów Szko³y Podstawowej: Dêbice, Doliwiec
Leny, Jezierskie Huby, Jeziory Ma³e, Jeziory Wielkie,
Kêpa Ma³a, Kêpa Wielka, Lubonieczek (dotychczasowa
czeæ), £êkno, Majdany, Polwica, Polwickie Huby,
Potachy, Zaniemyl i Zwola,
- dla uczniów Gimnazjum: Czarnotki, Dêbice, Doliwiec
Leny, Jezierskie Huby, Jeziory Ma³e, Jeziory Wielkie,

Poz. 2037, 2038

Kêpa Ma³a, Kêpa Wielka, Lubonieczek (ca³y), Ludwikowo, £êkno, Majdany, Polwica, Polwickie Huby,
Potachy, Wyszakowo, Zaniemyl i Zwola.
2. Zespó³ Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w Pig³owicach
w sk³ad którego wchodz¹: Szko³a Podstawowa
w Pig³owicach i Gimnazjum w Pig³owicach, dzia³aj¹cy
w obwodzie szkolnym obejmuj¹cym nastêpuj¹ce miejscowoci:
- dla uczniów Szko³y Podstawowe: Luboniec, M¹dre,
Pig³owice, P³aczki, Polesie i Wyszakowskie Huby,
- dla uczniów Gimnazjum: Bo¿ydar, Brzostek,
Dobroczyn, Jaszkowo, Luboniec, M¹dre, Pig³owice,
P³aczki, Polesie, nieciska, Winna i Wyszakowskie Huby.
3. Szko³a Podstawowa w nieciskach dzia³aj¹ca w obwodzie
szkolnym obejmuj¹cym nastêpuj¹ce miejscowoci:
Bo¿ydar, Brzostek (dotychczasowa czêæ), Dobroczyn,
Jaszkowo, nieciska i Winna.
4. Szko³a Podstawowa w Czarnotkach dzia³aj¹ca w obwodzie
szkolnym obejmuj¹cym nastêpuj¹ce miejscowoci:
Brzostek (dotychczasowa czêæ), Czarnotki, Lubonieczek
(dotychczasowa czêæ), Ludwikowo i Wyszakowo.

2038
UCHWA£A Nr LXXXVII/992/III/2002 RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 14 maja 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po³o¿onego w rejonie ul. w.
Wawrzyñca w Poznaniu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (jednolity
tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz.
139 z póniejszymi zmianami), Rada Miasta Poznania
uchwala, co nastêpuje:
ROZDZIA£ I

Przepisy ogólne

§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru po³o¿onego w rejonie ul. w. Wawrzyñca w Poznaniu, zwany dalej planem.
2. Plan obejmuje obszar, którego granice wyznaczaj¹: ulica
w. Wawrzyñca od po³udniowego-wschodu, ul. Polska od
zachodu i tory kolejowe od pó³nocy.
3. Granice obszaru obowi¹zywania planu okrela rysunek
planu, zatytu³owany Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego obszaru po³o¿onego w rejonie
ul. w. Wawrzyñca w Poznaniu, sporz¹dzony na mapie
sytuacyjno-wysokociowej w skali 1:500, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§2
Celem planu jest ustalenie zasad zagospodarowania terenu,
eksponowanego widokowo od strony ulicy w. Wawrzyñca
i przeznaczenie go na cele szeroko pojêtej aktywizacji
gospodarczej.
§3
Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1. Tereny aktywizacji gospodarczej oznaczone na rysunku
planu symbolami: AG 1, AG 2, AG 3, AG 4
i AG 5,
2. Tereny us³ug hotelowych, oznaczone na rysunku planu
symbolem UI,
3. Tereny urz¹dzeñ i tras komunikacyjnych, oznaczone na
rysunku planu symbolami: KL 1, KL 2, KX, KS,
Kp,
4. Tereny urz¹dzeñ elektroenergetycznych, oznaczone na
rysunku planu symbolem EE,
5. Zasady obs³ugi terenów i zabudowy infrastruktur¹
techniczn¹
6. Zasady ochrony rodowiska przyrodniczego i zdrowia
ludzi, w tym ochrony akustycznej,
7. Zasady kszta³towania sfery przestrzenno-wizualnej.
§4
1. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu s¹
obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
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a) przeznaczenie terenów,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu
i ró¿nych zasadach zagospodarowania,
c) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy,
e) elewacje o szczególnym znaczeniu i wymogach
architektonicznych,
f) klasyfikacja ulic publicznych,
g) przebieg istniej¹cego uzbrojenia magistralnego.
2. Przedstawion¹ na rysunku planu projektowan¹ geometriê
ulic (przebieg jezdni, chodników, przejæ dla pieszych,
oznaczenia wjazdów) ustala siê jako zalecan¹.
3. Oznaczenia liniowe, przedstawione w za³¹czniku pt. Plansza zbiorcza uzbrojenia  skala 1:500, okrelaj¹ orientacyjny przebieg projektowanego uzbrojenia, do ucilenia
w odpowiednich decyzjach administracyjnych.
§5
Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa
o:
- us³ugach nieuci¹¿liwych, nale¿y przez to rozumieæ rodzaje
przedsiêwziêæ nie nale¿¹cych do grupy mog¹cych znacz¹co oddzia³ywania na rodowisko,
- uci¹¿liwoci dla rodowiska, nale¿y przez to rozumieæ
w szczególnoci:
1) szkodliwe promieniowanie i oddzia³ywanie pól
elektromagnetycznych,
2) ha³as i drgania (wibracje),
3) zanieczyszczenie powietrza,
4) zanieczyszczenie gruntu i wód.
ROZDZIA£ II

Przepisy szczegó³owe

§6
Dla terenów aktywizacji gospodarczej AG 1 ustala siê:
1. przeznaczenie terenu, zwi¹zane z lokalizacj¹ salonu samochodowego wraz ze stacj¹ serwisow¹, myjni¹, zapleczem
i funkcj¹ administracyjno-biurow¹,
2. zabudowê czterokondygnacyjn¹, o wysokoci maksymalnej nie przekraczaj¹cej 18 m,
3. dopuszczenie zlokalizowania na parterze budynku us³ug
nieuci¹¿liwych, bezporednio zwi¹zanych z funkcj¹ salonu
samochodowego, np. drobna gastronomia, drobny handel itp.,
4. wysokie walory architektoniczne dla kszta³towania zabudowy, z frontem pierzei budynku od strony ul. w. Wawrzyñca i naro¿nika ul. Polskiej,
5. udzia³ zieleni w zagospodarowaniu dzia³ki minimum 40%
powierzchni ogólnej dzia³ki,
6. od ul. Polskiej parking zgodnie z rysunkiem planu,
a pozosta³e miejsca parkingowe w granicach w³asnej
dzia³ki,
7. ograniczenie ewentualnej uci¹¿liwoci do terenu w³asnej
dzia³ki,
8. ogrodzenie dzia³ki dopuszcza siê wy³¹cznie od strony
zaplecza, to jest od strony pó³nocnej oraz czêciowo
zachodniej i wschodniej czêci dzia³ki (ogrodzenie do
wysokoci 1,5 m a¿urowe, uzupe³nione zieleni¹),

Poz. 2038

9. obs³ugê
komunikacyjn¹
z
dodatkowego
pasa
ul. w. Wawrzyñca Kp, z ul. Polskiej lokalnej KL 1
i ulicy lokalnej nowo projektowanej KL 2.
§7
Dla terenów aktywizacji gospodarczej AG 2 ustala siê:
1. przeznaczenie terenu, zwi¹zane z lokalizacj¹ us³ug nieuci¹¿liwych, z zapleczem administracyjno-biurowym,
2. zabudowê czterokondygnacyjn¹, o wysokoci maksymalnej nie przekraczaj¹cej 18 m,
3. wysokie wymagania architektoniczne dla kszta³towania
zabudowy, z frontem pierzei budynku od strony
ul. Polskiej,
4. udzia³ zieleni w zagospodarowaniu dzia³ki minimum 40%
powierzchni ogólnej dzia³ki,
5. od ul. Polskiej parking zgodnie z rysunkiem planu, a
pozosta³e miejsca parkingowe w granicach w³asnej
dzia³ki,
6. ograniczenie ewentualnej uci¹¿liwoci do terenu w³asnej
dzia³ki,
7. ogrodzenie dzia³ki dopuszcza siê do wysokoci 2,0 m,
a¿urowe, uzupe³nione zieleni¹,
8. obs³uga komunikacyjna z ul. Polskiej lokalnej KL 1.
§8
Dla terenów aktywizacji gospodarczej AG 3 ustala siê:
1. przeznaczenie terenu, zwi¹zane z lokalizacj¹ us³ug nieuci¹¿liwych (np. warsztaty naprawcze itp.), z dopuszczeniem funkcji administracyjno-biurowych i magazynowych,
2. zabudowê trzykondygnacyjn¹, o wysokoci maksymalnej
nie przekraczaj¹cej 15 m,
3. udzia³ zieleni w zagospodarowaniu dzia³ki minimum 40%
powierzchni ogólnej dzia³ki,
4. od ul. Polskiej parking zgodnie z rysunkiem planu,
a pozosta³e miejsca parkingowe w granicach w³asnej
dzia³ki,
5. ograniczenie ewentualnej uci¹¿liwoci do terenu w³asnej
dzia³ki,
6. ogrodzenie dzia³ki do wysokoci 2,0 m a¿urowe, uzupe³nione zieleni¹,
7. obs³uga komunikacyjna z ul. Polskiej KL 1,
§9
Dla terenów aktywizacji gospodarczej AG 4 ustala siê:
1. przeznaczenie terenu, zwi¹zane z lokalizacj¹ bazy transportowej, us³ug nieuci¹¿liwych lokalizacji z dopuszczeniem funkcji administracyjno-biurowych i magazynowych,
2. zabudowê 3-kondygnacyjn¹, o wysokoci maksymalnej
nie przekraczaj¹cej 12 m,
3. kszta³towanie architektury budynków dla zapewnienia ³adu
w widoku z ul. w. Wawrzyñca,
4. udzia³ zieleni w zagospodarowaniu dzia³ki minimum 40%
powierzchni ogólnej dzia³ki,
5. parkowanie samochodów osobowych i ciê¿arowych
w granicach w³asnej dzia³ki,
6. ograniczenie ewentualnej uci¹¿liwoci do terenu w³asnej
dzia³ki,
7. ogrodzenie dzia³ki dopuszcza siê do wysokoci 2,0 m
a¿urowe, uzupe³nione zieleni¹,
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8. obs³uga transportowa  adaptacja istniej¹cego wjazdu lub
docelowo z ulicy nowo projektowanej lokalnej KL 2.
§10
Dla terenów aktywizacji gospodarczej AG 5 ustala siê:
1. przeznaczenie terenu, zwi¹zane z lokalizacj¹ us³ug nieuci¹¿liwych z dopuszczeniem funkcji administracyjno-biurowych i magazynowych,
2. zabudowê dwukondygnacyjn¹, o wysokoci maksymalnej
nie przekraczaj¹cej 9 m,
3. kszta³towanie architektury budynków dla zapewnienia ³adu
w widoku z ul. w. Wawrzyñca,
4. udzia³ zieleni w zagospodarowaniu dzia³ki minimum 40%
powierzchni ogólnej dzia³ki,
5. parkowanie samochodów osobowych i ciê¿arowych
w granicach w³asnej dzia³ki,
6. ograniczenie ewentualnej uci¹¿liwoci do terenu w³asnej
dzia³ki,
7. ogrodzenie dzia³ki dopuszcza siê do wysokoci 2,0 m
a¿urowe, uzupe³nione zieleni¹,
8. obs³uga transportowa docelowo z ulicy nowo projektowanej - lokalnej KL 2 oraz projektowanej ulicy publicznej
KX (od strony torów kolejowych).
§11
Dla terenów us³ug hotelowych UI ustala siê:
1. zabudowê wielokondygnacyjn¹, o wysokoci maksymalnej nie przekraczaj¹cej 25 m przy powierzchni zabudowy
nie przekraczaj¹cej 30% powierzchni dzia³ki,
2. w parterze budynku us³ugi nieuci¹¿liwe bezporednio
zwi¹zane z funkcj¹ hotelow¹ np. gastronomia, handel itp.
3. wysokie walory architektoniczne dla kszta³towania zabudowy, z frontem pierzei budynku i wjazdem g³ównym
z dodatkowego pasa ³¹cznicy ul. w. Wawrzyñca oznaczonego symbolem i nowo projektowanej KL 2,
4. udzia³ zieleni w zagospodarowaniu dzia³ki minimum 20%
powierzchni ogólnej dzia³ki,
5. parkowanie samochodów w granicach w³asnej dzia³ki,
6. ogrodzenie dzia³ki dopuszcza siê wy³¹cznie od strony
zaplecza, to jest od pó³nocno-zachodniej czêci dzia³ki
(ogrodzenie do wysokoci 1,5 m a¿urowe, uzupe³nione
zieleni¹),
7. obs³uga komunikacyjna z dodatkowego pasa ³¹cznicy
ul. w. Wawrzyñca, oznaczonego symbolem Kp,
8. obs³uga transportowa z nowo projektowanej ulicy lokalnej
KL 2,
9. dopuszcza siê dojazd do zaplecza z projektowanej ulicy,
oznaczonej symbolem KX, projektowanej wzd³u¿ istniej¹cej linii kolejowej,
10. ze wzglêdu na uci¹¿liwoæ komunikacji kolejowej i ko³owej
planowana zabudowa hotelowa wymagaæ bêdzie
zapewnienia izolacji akustycznej budynku (odpowiednia
elewacja, okna itp.) w celu zapewnienia komfortu akustycznego wewn¹trz obiektu.
§12
Dla terenów urz¹dzeñ i tras komunikacyjnych:
1. Ustala siê mo¿liwoæ modernizacji i budowy, wed³ug
symboli umieszczonych na rysunku planu:
a) KL 1  istniej¹ca ulica Polska, publiczna, lokalna
o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 18,0 m i jezdni

2.

3.

4.

5.

Poz. 2038

o szerokoci 6,0 m, w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy
Polskiej ustala siê pozostawienie istniej¹cych schodów, oznaczonych symbolem KS o szer. 3,0 m
i budowê pochylni (m.in. dla niepe³nosprawnych)
o szer. biegu 2,5 m. W rejonie nasypu po pó³nocnej
stronie ul. w. Wawrzyñca ustala siê koniecznoæ
realizacji muru oporowego celem uzyskania odpowiedniej powierzchni dla ruchu pieszego,
b) KL 2  ulica nowo projektowana, publiczna, lokalna,
o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych  24 m
i szerokoci jezdni 6,0 m. Dla fragmentu ulicy równoleg³ej do istniej¹cych torów PKP ustala siê koniecznoæ
umocnienia po³udniowej skarpy (pomiêdzy terenem
AG3 a projektowanych chodnikiem),
c) Kp  projektowany dodatkowy pas szerokoci 3,0 m
wzd³u¿ pó³nocnej ³¹cznicy ulicy w. Wawrzyñca,
d) KX  ulica publiczna, bez wyodrêbnionej jezdni
i chodników, zakoñczona placem do zawracania samochodów,
e) KS  projektowane urz¹dzenia dla ruchu pieszego
(schody, pochylnia).
Ustala siê wprowadzenie zieleni dla ulic publicznych:
a) KL2, o której mowa w ust. 1 pkt b), w formie
dwustronnego zadrzewienia na ca³ej d³ugoci jej przebiegu, zgodnie z rysunkiem planu, z zastrze¿eniem
ust. 3,
b) KX, o której mowa w ust. 1 pkt d), w formie
dwustronnego zadrzewienia na ca³ej d³ugoci jej przebiegu, zgodnie z rysunkiem planu, z zastrze¿eniem
ust. 3.
Ustala siê wprowadzenie zadrzewienia wzd³u¿ ulic, przylegaj¹cych do terenów PKP, w uzgodnieniu z w³acicielem
gruntów (PKP) i w³acicielem sieci uzbrojenia
podziemnego.
Ustala siê koniecznoæ zabezpieczenia parkowania samochodów na dzia³kach, zarówno dla dzia³ek o funkcji aktywizacji gospodarczej, jak i hotelowej, z zaleceniem wprowadzenia nasadzeñ drzew i krzewów na terenach
parkingowych.
Ustala siê koniecznoæ budowy chodnika po pó³nocnej
stronie dodatkowego pasa ³¹cznicy ul. w. Wawrzyñca
o szerokoci zmiennej wg rysunku planu. Wymaga to
umocnienia skarpy od planowanego wjazdu do projektowanego hotelu.

§13
W zakresie obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹ ustala siê:
1. Pe³ne pod³¹czenie obszaru objêtego planem do sieci uzbrojenia technicznego:
a) wodoci¹g  zaopatrzenia w wodê nast¹pi z wodoci¹gu
miejskiego, w tym celu nale¿y pobudowaæ przy³¹cza
wodoci¹gowe od istniej¹cej sieci w ul. Polskiej oraz
w ul. w. Wawrzyñca, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PWiK w Poznaniu,
b) kanalizacja sanitarna  odprowadzenie cieków sanitarnych nast¹pi przez budowê przy³¹czy do istniej¹cej
kanalizacji sanitarnej w ul. Polskiej oraz w ul. ¯arnowieckiej, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PWiK w Poznaniu,
c) kanalizacja deszczowa  wody opadowe z terenów
posesji zostan¹ odprowadzone czêciowo do istniej¹-
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cej kanalizacji deszczowej a z nawierzchni przepuszczalnych do gruntu, zgodnie z warunkami wydanymi
przez PWiK w Poznaniu,
d) energetyka  zasilanie planowanych obiektów liniami
kablowymi nn, wyprowadzonymi z planowanych stacji
transformatorowych SN/nn. Powi¹zanie planowanych
stacji z istniej¹c¹ sieci¹ SN liniami kablowymi SN,
e) sieæ gazowa  zaopatrzenia w gaz, równie¿ do celów
grzewczych nast¹pi przez budowê przy³¹czy gazowych
os istniej¹cej sieci w ulicach Polskiej i ¯arnowieckiej,
zgodnie z opiniami wydanymi przez WOZG
w Poznaniu.
2. Ustala siê przebieg projektowanego kolektora sanitarnego
ks o 1,20 m, wzd³u¿ torów kolejowych, dla którego okrela
siê strefê ochronn¹ szerokoci 5,0 m, licz¹c po obu stronach kana³u.
3. Ustala siê mo¿liwoæ ewentualnej budowy lokalnego ród³a ciep³a, ze wzglêdu na po³o¿enie terenu objêtego planem, poza zasiêgiem istniej¹cej i projektowanej scentralizowanej sieci cieplnej.
4. Ze wzglêdu na kszta³towanie ³adu przestrzennego przewiduje siê docelowe skablowanie istniej¹cej napowietrznej
linii wysokiego napiêcia 110 kV; do czasu skablowania linii
ustala siê obszar ograniczonego u¿ytkowania po 20 m,
licz¹c od osi linii w obie strony, wy³¹czony ca³kowicie
z zabudowy.
§14
Ustala siê szczególne warunki zagospodarowania terenu
w zakresie ochrony rodowiska przyrodniczego, kulturowego,
zdrowia ludzi, w tym ochrony akustycznej:
1. Ustala siê obowi¹zek wykonania pe³nego uzbrojenia terenów w sieæ infrastruktury technicznej w powi¹zaniu
z systemem miejskim, w szczególnoci w wodoci¹g, kanalizacjê sanitarn¹ i deszczow¹ w stosunku do jakiejkolwiek
zabudowy.
2. Na terenie objêtym planem zakazuje siê (zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami) lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko; jakakolwiek
uci¹¿liwoæ nie mo¿e wykraczaæ poza granice dzia³ki
budowlanej.
3. Ustala siê koniecznoæ powiadomienia s³u¿b konserwatora zabytków archeologicznych, z wyprzedzeniem 7-dniowym o terminie planowanego rozpoczêcia robót
ziemnych.
4. Ustala siê ochronê i rewitalizacjê drzewostanów przyulicznych i innych, z wprowadzeniem nowych nasadzeñ drzew
i krzewów, w tym gatunków zimozielonych.
5. Ustala siê ¿e projektowane mury oporowe ob³o¿one
zostan¹ kamieniem naturalnym, w kompozycji z zieleni¹
pn¹c¹ i p³o¿¹c¹.
6. Ustala siê umocnienie skarp ziemnych obudow¹ rolinn¹,
okrywow¹ o funkcji przeciw erozyjnej.
7. Ustala siê stosowanie do celów bytowych i technicznych
paliw gazowych, p³ynnych lub stosowanie ogrzewania
elektrycznego lub innych czystych, niekonwencjonalnych róde³ energii.
8. Ustala siê budowê nawierzchni umo¿liwiaj¹cych infiltracjê
wód powierzchniowych, w tym w szczególnoci z parkingów, placów manewrowych itp., po ich uprzednim oczyszczeniu w piaskownikach i separatorach oleju.

9. Dla zagwarantowania w³aciwych standardów akustycznych ustala siê zastosowanie technicznych rodków minimalizuj¹cych negatywne oddzia³ywanie tras komunikacyjnych na warunki czasowego przebywania ludzi.
10. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki postêpowania
z odpadami:
a) wytwórcy odpadów s¹ zobowi¹zani do ich selektywnej
zbiórki, umo¿liwiaj¹cej póniejszy odzysk lub unieszkodliwienie tych odpadów zgodnie z wymaganiami ochrony rodowiska,
b) odpady komunalne winny byæ segregowane i zagospodarowane zgodnie z gospodark¹ odpadami miasta
Poznania,
c) odpady niebezpieczne, oleje odpadowe, zu¿yte bateria
i akumulatory winny byæ gromadzone w hermetycznych pojemnikach i transportowane do miejsc odzysku
lub unieszkodliwiania,
d) zakazuje siê sk³adowania i unieszkodliwiania odpadów
na dzia³kach objêtych przedmiotowym planem.
§15
Szczególne warunki zagospodarowania terenu w zakresie
kszta³towania sfery przestrzeni wizualnej:
1. Ustala siê na terenach objêtych planem, niezale¿nie od
przeznaczenia terenów:
a) obowi¹zek dostosowania planowanego zagospodarowania oraz architektury do skali, wielkoci i charakteru
pe³nionych funkcji oraz krajobrazu miejskiego,
b) sposób zagospodarowania nieruchomoci nie mo¿e
ograniczaæ i uniemo¿liwiaæ zgodnego z prawem dysponowania s¹siednimi nieruchomociami.
2. Ustala siê szczególne walory ³adu przestrzennego oraz
uwzglêdnienie walorów architektonicznych i krajobrazowych zabudowy widocznej od strony ul. w. Wawrzyñca,
kszta³towanej w formie pierzei, z zaakcentowaniem frontonu budynków.
3. Ustala siê zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów
budowlanych.
4. Ustala siê wyposa¿enie terenów publicznych w obiektu
ma³ej architektury ogrodowej z zieleni¹ towarzysz¹c¹.
5. Ustala siê zakaz lokalizowania wielkoformatowych urz¹dzeñ reklamowych; dopuszcza siê jedynie ma³oformatowe
reklamy tzw. citylighty na chodnikach, neony zamontowane na zwieñczeniach budynków, w miejscach okrelonych
w projektach budowlanych.
6. Ustala siê zakaz umieszczania reklam na parkanach; dopuszcza siê szyldy, zlokalizowane w miejscu prowadzonej
dzia³alnoci, jedynie w czêci parterowej budynku lub na
zwieñczeniu budynku, w miejscach okrelonych w projektach budowlanych.
ROZDZIA£ III

Przepisy koñcowe

§16
1. Dla terenów objêtych planem ustala siê stawkê s³u¿¹c¹
naliczaniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci
nieruchomoci, okrelan¹ przy uwzglêdnieniu przeznaczenia terenu, w zwi¹zku z uchwaleniem planu, odpowiednio
dla terenów oznaczonych symbolami:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 78

 8619 

Poz. 2038

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 78

 8620 

a) AG1, AG2, AG3, AG4 i AG5  20%,
b) UI  20%,
c) KL1, KL2, Kp i KS, przeznaczonych na cele
komunikacji publicznej  0%.
§17
Do planu do³¹cza siê Prognozê oddzia³ywania na rodowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
obszaru
po³o¿onego
w
rejonie
ul. w. Wawrzyñca w Poznaniu.

Poz. 2038, 2039

6 grudnia 1994 roku, og³oszony w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Poznañskiego Nr 22, poz. 246.
§19
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta Poznania.
§20
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

§18
Na obszarze okrelonym w §1 traci moc Miejscowy Plan
Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Poznania,
przyjêty uchwa³¹ Nr X/58/II/94 Rady Miejskiej Poznania z dnia

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Poznania
() Dariusz Lipiñski

2039
UCHWA£A Nr XLV/567/2002 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU
z dnia 16 maja 2002 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kórnik we
wsi Kamionki  dzia³ki nr ewid. 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405/1,
405/2, 437/1.
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), i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. o zagospodarowania przestrzennym (tekst jednolity Dz.U.
Nr 15 z 1999 r., poz. 139 z póniejszymi zmianami) oraz na
podstawie
uchwa³y
Rady
Miejskie
w
Kórniku
Nr XXX/386/2001 z dnia 9.03.2001 r., Rada Miejska w Kórniku
uchwala, co nastêpuje.
§1
1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kórnik (zatwierdzonego uchwa³¹ Nr II/12/93 Rady Miasta i Gminy
w Kórniku z dnia 17 lutego 1993 r., og³oszon¹ w Dz.U. Woj.
Poz. Nr 5/93, z póniejszymi zmianami) dla dzia³ek nr ewid.
388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399,
400, 401, 402, 403, 404, 405/1, 405/2, 437/1, po³o¿onych we
wsi Kamionki obejmuj¹c¹ ustalenia zawarte w niniejszej
uchwale.
2. Integraln¹ czêci¹ zmiany planu jest rysunek w skali
1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y,
stanowi¹cy szczegó³owo o dyspozycji terenu oraz okrelaj¹cy lokalizacjê przedmiotu planu.
I.

Przepisy ogólne

§2
1. Zmienia siê przeznaczenie czêci powierzchni dzia³ek o nr
ewid. 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398,
399, 400, 401, 402, 403, 404, 405/1, 405/2, 437/1 z przeznaczenia rolniczego (R), na cele zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN na za³¹czniku
nr 1 do niniejszej uchwa³y.

2. Zmienia siê przeznaczenie czêci dzia³ki nr ewid. 404
z przeznaczeniem rolniczego (R) na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem realizacji us³ug
nieuci¹¿liwych, oznaczone symbolem MN/U na za³¹czniku
nr 1 do niniejszej uchwa³y.
3. Zmienia siê przeznaczenie czêci dzia³ek o nr ewid. 393,
394, 395 z przeznaczenia rolniczego (R), na cele zabudowy
us³ugowej z dopuszczeniem us³ug, oznaczone symbolem
U/MN na za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y.
4. Zmienia siê przeznaczenie dzia³ek o nr ewid. 388, 389, 390,
391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402,
403, 404, 405/1, 405/2, 437/1 z przeznaczenia rolniczego (R)
na cele komunikacji, oznaczone symbolem KD, KPJ i KX
na za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§3
1. Tereny objête opracowaniem planu stanowi¹ grunty wsi
Kamionki, które wg studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy zakwalifikowane s¹ dla rozwoju funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego.
2. Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na za³¹czniku nr 1 symbolem MN,
2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy us³ugowej oznaczone na za³¹czniku nr 1 symbolem MN/U;
3) terenu zabudowy us³ugowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na za³¹czniku nr 1 symbolem U/MN,
4) tereny komunikacji oznaczone na za³¹czniku nr 1 symbolem KD i KPJ, KX.
3. Celem planu jest:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 78

 8621 

1) wyznaczenie zasad realizacji funkcji mieszkaniowej dla
terenów objêtych planem;
2) ochrona interesów publicznych, ponadlokalnych i lokalnych w zakresie:
a) ochrony rodowiska przyrodniczego w rejonie opracowania planu,
b) zapewnienia prawid³owych powi¹zañ komunikacyjnych,
c) zapewnienia powi¹zañ pomiêdzy istniej¹c¹ i projektowan¹ infrastruktur¹ techniczn¹.
§4
W trakcie procesu planistycznego poczyniono dzia³ania
w kierunku minimalizacji wzajemnych konfliktów i optymalizacji korzyci wynikaj¹cych ze wspólnych dzia³añ w³adz samorz¹dowych reprezentuj¹cych mieszkañców wsi Kamionki oraz
interesu publicznego ca³ej gminy.
§5
Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa
o:
1. Uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Miejskie w Kórniku, o ile z treci przepisu nie wynika
inaczej,
2. Planie miasta i gminy  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia
planu, o których mowa w §1, ust. 1 uchwa³y, o ile z treci
przepisu nie wynika inaczej,
3. Zabudowie mieszkaniowej  nale¿y przez to rozumieæ
obszar terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
oznaczonej na rysunku symbolem MN, dla których zasady
podzia³u terenu, zabudowy i u¿ytkowania, oraz niezbêdnych wiadczeñ powierzchniowych dla strefowania zieleni
ekologicznej i obs³ugi komunikacyjnej okrela rysunek
w skali 1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik nr 2 do niniejszej
uchwa³y,
4. Zabudowie mieszkaniowej z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych  nale¿y przez to rozumieæ obszar terenów
zabudowy mieszkaniowe jednorodzinnej, oznaczonej na
rysunku symbolem MN/U, dla których zasady podzia³u
terenu, zabudowy i u¿ytkowania, oraz niezbêdnych wiadczeñ powierzchniowych dla strefowania zieleni ekologicznej i obs³ugi komunikacyjnej okrela rysunek
w skali 1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik na 2 do niniejszej
uchwa³y,
5. Zabudowie us³ugowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  nale¿y przez to rozumieæ obszar
terenów zabudowy us³ugowej, oznaczonej na rysunku
symbolem U/MN, dla których zasady podzia³u tereni,
zabudowy i u¿ytkowania, oraz niezbêdnych wiadczeñ
powierzchniowych dla strefowania zieleni ekologicznej
i obs³ugi komunikacyjnej okrela rysunek w skali 1:1000,
stanowi¹cy za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y,
6. Opracowaniach planistycznych odrêbnych  nale¿y przez
to rozumieæ plany miejscowe ju¿ obowi¹zuj¹ce lub przysz³e, które zawieraæ bêd¹ ustalenia dodatkowe, nie koliduj¹ce z niniejsz¹ uchwa³¹,
7. Dokumentacjach technicznych lub programowych sieci
uzbrojenia terenu  nale¿y przez to rozumieæ opracowania
projektowe istniej¹ce lub przysz³e, których rozwi¹zania
bêd¹ stanowi³y ucilenie zasad realizacji niniejszego planu w zakresach bran¿owych i problemowych, w skali nie
objêtej niniejsz¹ uchwa³¹ i nie koliduj¹ce z ni¹,

Poz. 2039

§6
Ustala siê, ¿e wszelkie wtórne podzia³y dzia³ek znajduj¹cych
siê w granicach zatwierdzenia planu, które nast¹pi³y w trakcie
sporz¹dzenia planu lub nast¹pi¹ w trakcie jego realizacji
(w tym zmiana numerów ewidencyjnych), nie powoduj¹
niewa¿noci b¹d zmiany któregokolwiek z przepisów niniejszej uchwa³y.
§7
1. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu s¹
obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
1) granica opracowania i zatwierdzenia planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ro¿nym sposobie u¿ytkowania  obowi¹zuj¹ce,
3) oznaczenia funkcji terenu  wed³ug legendy na rysunku planu,
4) frontowa nieprzekraczalna linia zabudowy,
5) tylna nieprzekraczalna linia zabudowy,
6) pasy drogowe dróg publicznych,
7) kierunki koniecznych kontynuacji powi¹zañ przebiegu
drogi.
II. Przepisy szczegó³owe
§9
1. Ustala siê przeznaczenie czêci dzia³ek nr ewid. 388, 389,
390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401,
402, 403, 404, 405/1, 405/2, 437/1, pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹, oznaczon¹ symbolem MN na za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y,
2. Na terenach, o których mowa w pkt. 1 ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) obowi¹zuje wy³¹cznie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca,
2) ustala siê obowi¹zek zachowania tylnej nieprzekraczalnej linii zabudowy od granicy ewidencyjnej dzia³ek
z granic¹ lasu w odleg³oci wynosz¹cej 20,0 m od
tylnej granicy dzia³ek,
3) ustala siê wysokoæ budynków mieszkalnych do
2 kondygnacji (w tym poddasze u¿ytkowe), nie wiêcej
jednak ni¿ 11,5 m, licz¹c od istniej¹cego poziomu
terenu,
4) strop piwnic wyniesiony mo¿e byæ nie wiêcej ni¿
1,5 m ponad istniej¹cy poziom terenu,
5) maksymalna powierzchnia zabudowy wszystkimi obiektami na projektowanych dzia³kach wynosi nie wiêcej
ni¿ 30% ich powierzchni, uwzglêdniaj¹ca wszystkie
obiekty budowlane, nie wiêcej jednak ni¿ 300 m2,
6) obowi¹zuje koniecznoæ realizacji zabudowy z dachem
dwu- lub wielospadowym o kacie nachylenia 200
do 500,
7) dopuszcza siê realizacjê gara¿y wbudowanych lub
przybudowanych do budynku mieszkalnego,
8) powierzchnia zabudowy gara¿y wolnostoj¹cych w strefach zabudowy wyznaczonych nieprzekraczalnymi
liniami zabudowy dla danego obszaru i w sposób nie
koliduj¹cy dla u¿ytkowników terenów s¹siednich,
9) powierzchnia zabudowy gara¿y wolnostoj¹cych lub
przybudowanych powinna wynosiæ maksymalnie
40 m2 dla obiektu jednostanowiskowego o wysokoci
pomieszczenia nie wiêkszej ni¿ 2,50 m,
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10) zakazuje siê wykorzystywania gara¿y dla innych celów,
koliduj¹cych z podstawow¹ funkcj¹ terenu,
11) wyklucza siê mo¿liwoæ realizacji budynków
gospodarczych.
Ustala siê przeznaczenie czêci dzia³ki nr ewid. 404 pod
zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z dopuszczeniem
us³ug nieuci¹¿liwych, oznaczon¹ symbolem MN/U na za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y,
Na terenach, o których mowa w pkt 3 ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala siê wysokoæ budynków mieszkalnych do
2 kondygnacji (w tym poddasze u¿ytkowe), nie wiêcej
jednak ni¿ 11,5 m, licz¹c od istniej¹cego poziomu
terenu,
2) strop piwnic wyniesiony mo¿e byæ nie wiêcej ni¿
1,5 m ponad istniej¹cy poziom terenu,
3) maksymalna powierzchnia zabudowy wszystkimi obiektami na projektowanych dzia³kach wynosi nie wiêcej
ni¿ 40% ich powierzchni, uwzglêdniaj¹ca wszystkie
obiekty budowlane, nie wiêcej jednak ni¿ 400 m2,
4) obowi¹zuje koniecznoæ realizacji zabudowy z dachem
dwu- lub wielospadowym o kacie nachylenia 100
do 500,
5) dopuszcza siê realizacjê gara¿y wbudowanych lub
przybudowanych do budynku mieszkalnego,
6) dopuszcza siê mo¿liwoæ realizacji gara¿y wolnostoj¹cych w strefach zabudowy wyznaczonych nieprzekraczalnymi liniami zabudowy dla danego obszaru
i w sposób nie koliduj¹cy dla u¿ytkowników terenów
s¹siednich,
7) powierzchnia zabudowy gara¿y wolnostoj¹cych lub
przybudowanych powinna wynosiæ maksymalnie
40 m2 dla obiektu jednostanowiskowego o wysokoci
pomieszczenia nie wiêkszej ni¿ 2,50 m,
8) dla celów realizacji funkcji us³ugowej dopuszcza siê
pomieszczeñ wbudowanych, przybudowanych lub
wolnostoj¹cych,
9) dopuszcza siê wykorzystywanie pomieszczeñ piwnicy
dla celów zwi¹zanych z realizacj¹ funkcji uzupe³niaj¹cej
 us³ug nieuci¹¿liwych,
Ustala siê przeznaczenie czêci dzia³ek nr ewid. 393, 394,
395 pod zabudowê us³ugow¹ z dopuszczeniem zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczon¹ symbolem
U/MN na za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y,
Na terenach, o których mowa w pkt 5 ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala siê wysokoæ budynków mieszkalnych do
2 kondygnacji (w tym poddasze u¿ytkowe), nie wiêcej
jednak ni¿ 11,5 m, licz¹c od istniej¹cego poziomu
terenu,
2) strop piwnic wyniesiony mo¿e byæ nie wiêcej ni¿
1,5 m ponad istniej¹cy poziom terenu,
3) maksymalna powierzchnia zabudowy wszystkimi obiektami na projektowanych dzia³kach wynosi nie wiêcej
ni¿ 50% ich powierzchni, uwzglêdniaj¹ca wszystkie
obiekty budowlane, nie wiêcej jednak ni¿ 600 m2,
4) obowi¹zuje koniecznoæ realizacji zabudowy z dachem
dwu- lub wielospadowym o kacie nachylenia 100
do 500,
5) dopuszcza siê realizacjê gara¿y wbudowanych lub
przybudowanych do budynku,

Poz. 2039

6) powierzchnia zabudowy gara¿y wolnostoj¹cych lub
przybudowanych powinna wynosiæ maksymalnie
40 m2 dla obiektu jednostanowiskowego o wysokoci
pomieszczenia nie wiêkszej ni¿ 2,70 m,
7) wyklucza siê mo¿liwoæ realizacji budynków
gospodarczych.
§10
Nale¿y zagwarantowaæ, by miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego okrelaj¹ce zasady zagospodarowania
i podzia³u terenów objêtych przysz³ymi pracami planistycznymi, zapewnia³y kontynuacjê powi¹zañ komunikacji ko³owej
i pieszej dla terenów nie objêtych niniejsz¹ uchwa³¹ zgodnie
z rysunkiem planu
§11
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
1. Zaopatrzenie w wodê:
1) zaopatrzenie w wodê nale¿y zapewniæ z wodoci¹gu
Kamionki poprzez rozbudowê istniej¹cej sieci
wodoci¹gowej,
2) rozprowadzenie sieci wodoci¹gowej nale¿y zaprojektowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
2. Odprowadzanie cieków:
1) nale¿y zapewniæ docelowe odprowadzanie cieków do
oczyszczalni cieków,
2) kanalizacjê sanitarn¹ obejmuj¹c¹ teren opracowania
nale¿y prowadziæ grawitacyjnie,
3) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê
stosowanie szczelnych zbiorników bezodp³ywowych.
3. Zasilanie w energie elektryczn¹:
1) dla zasilenia terenu w sieæ elektroenergetyczn¹ na
przedmiotowym terenie nale¿y wykonaæ zasilanie
z istniej¹cych stacji transformatorowych lub stacji projektowanych zlokalizowanych zgodnie z rysunkiem
planu,
2) dopuszcza siê wykonanie stacji typu nas³upowego,
3) wyznaczone miejsca lokalizacji stacji transformatorowych na rysunku planu posiadaj¹ charakter alternatywny, do uzgodnienia z dysponentem sieci energetycznych,
4) linie niskiego napiêcia dla zasilania budynków nale¿y
zaprojektowaæ jako kablowe wyprowadzone ze stacji
transformatorowej,
5) postuluje siê wykonanie prze³o¿enia lub skablowania
istniej¹cych linii 15 kV na warunkach ustalonych przez
dysponenta sieci,
6) postuluje siê wykonanie owietlenia ulicznego w pasach rogowych projektowanych ulic publicznych.
4. Zasilanie w gaz nale¿y zapewniæ poprzez pod³¹czenie do
istniej¹cych przewodów gazowych w pasach drogowych
ulic.
5. Uzbrojenie techniczne terenu, poza przy³¹czami indywidualnymi nale¿y realizowaæ w pasach drogowych ulic publicznych lub dróg wewnêtrznych.
6. Dopuszcza siê mo¿liwoæ doprowadzenia innych sieci
infrastruktury technicznej, zgodnie z zapotrzebowaniem
spo³ecznym, na warunkach okrelonych przepisami szczególnymi.
7. Do celów grzewczych nie wolno stosowaæ paliw sta³ych,
oleju ciê¿kiego oraz mieci i odpadów komunalnych.
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§15
Dla projektowanych ulic przyjmuje siê nastêpuj¹ce oznaczenia i parametry:
1) KD1:
a) droga dojazdowa z wydzielon¹ jezdni¹ i wyniesionym
krawê¿nikiem;
b) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  10,0 m,
c) szerokoæ jezdni  5,0 m,
d) chodnik obustronny o szerokoci minimum  1,5 m,
e) odleg³oæ zabudowy mieszkaniowej od krawêdzi jezdni
 6.0 m, o ile rysunek planu nie stanowi inaczej.
2) KD2:
a) droga dojazdowa z wydzielon¹ jezdni¹ i wyniesionym
krawê¿nikiem;
b) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  10,0 m,
c) szerokoæ jezdni  5,0 m,
d) chodnik obustronny o szerokoci minimum  1,5 m,
e) odleg³oæ zabudowy mieszkaniowej od krawêdzi jezdni
 6.0 m, o ile rysunek planu nie stanowi inaczej.
3) KD3:
a) droga dojazdowa zakoñczona nawrotk¹ o przekroju
jednoprzestrzennym,
b) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  8,0 m,
4) KPJ:
a) ci¹g pieszo-jezdny o przekroju jednoprzestrzennym,
b) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  10,0 m, o ile
rysunek planu nie stanowi inaczej,
c) postuluje siê wykonanie nawierzchni rozbieralnej wodoprzepuszczalnej,
5) KX:
a) ci¹g pieszo-jezdny o przekroju jednoprzestrzennym,
b) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych wynosi 5,0 m,
o ile rysunek planu nie stanowi inaczej,

III. Przepisy koñcowe
§12
Zmianê przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze,
przeprowadza siê dla gruntów klasy IV na podstawie
zgody Wojewody Wielkopolskiego przeznaczenie trwa³e
u¿ytków rolnych na cele nierolnicze, zgodnie z pismem
GN.I-77110/Po/81/2001 z dnia 24.01.2002 r.
§13
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy, ustala siê stawkê procentow¹
s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3
ustawy. Stawka ta wynosi 30%.
§14
Traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Kórnik wymieniony w §1 niniejszej uchwa³y
w czêci sprzecznej z ustaleniami uchwa³y.
§15
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu
w Kórniku.
§16
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kórniku
() Seweryn Waligóra

2040
UCHWA£A Nr XLII/217/02 RADY POWIATU OBORNICKIEGO
z dnia 23 kwietnia 2002 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXXIII/168/01 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 29.06.2001 w sprawie Statutu Powiatu
Obornickiego
Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1592), uchwala siê co nastêpuje:

§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego.

§1
W rozdziale zatytu³owanym Powiatowa administracja zespolona oraz inne jednostki organizacyjne powiatu
1. W §74 pkt 1 skrela siê przecinek i dodaje siê s³owa wraz
z gospodarstwem pomocniczym o nazwie Powiatowy Orodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
2. W §76 ust. 1 skrela siê pkt 3 o brzmieniu Powiatowa
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Obornikach.

§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia.

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Obornickiego.

Przewodnicz¹cy Rady
() mgr Antoni ¯uromski
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2041
UCHWA£A Nr SO 7/16-D/Ka/02 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W
POZNANIU
z dnia 29 kwietnia 2002 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu bud¿etowego na rok 2002 Gminy Rozdra¿ew.
Sk³ad orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu wyznaczony zarz¹dzeniem nr 10/2000 Prezesa
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 listopada 2000 r. zmienionego zarz¹dzeniem nr 5/01 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 lutego
2002 r. oraz zarz¹dzeniem nr 14/2001 Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2001 r.
w osobach:
Przewodnicz¹ca: - Zofia Freitag,
Cz³onkowie:
- Zofia Kowalska,
- Idzi Kalinowski,

dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U.
z 2001 r. nr 55, poz. 577 ze zmianami) oraz art. 115 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz.U. nr 155, poz. 1014 ze zmianami), o mo¿liwoci sfinansowania deficytu bud¿etowego na rok 2002 Gminy Rozdra¿ew
wyra¿a opiniê pozytywn¹.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Zofia Freitag

2042
DECYZJA Nr OPO-820/1376-A/2/2002/IV/RO PREZESA URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 23 maja 2002 r.
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 lit
b) i c) w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348
i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668
i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042
i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555
i Nr 103, poz. 1099 oraz z 2001 r. Nr 154, poz. 1800 i poz. 1802)
oraz w zwi¹zku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr
98, poz. 1071 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509) po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 6 maja 2002 r. Wavin Metalplast - Buk Spó³ka
z o.o. z siedzib¹ w Buku, posiadaj¹cego statystyczny numer
identyfikacyjny REGON: 000115789 zwanego w dalszej czêci
decyzji "Przedsiêbiorstwem" postanawiam:
1) zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez Przedsiêbiorstwo, stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej decyzji,
2) ustaliæ wspó³czynnik korekcyjny Xw, okrelaj¹cy projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa oraz zmianê warunków prowadzenia przez to
Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci gospodarczej w zakresie
wytwarzania ciep³a - w wysokoci minus 0,7%, w pierwszym roku stosowania taryfy,
3) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynnika korekcyjnego
Xw, o którym mowa w punkcie 2 - do dnia 31 lipca 2003 r.
Uzasadnienie:
Na podstawie art. 61 §1 Kodeksu postêpowania administracyjnego, na wniosek Przedsiêbiorstwa posiadaj¹cego konce-

sjê z dnia 7 padziernika 1998 r. nr WCC/191/1376/U/OT-5/98/
MJ na wytwarzanie ciep³a, w dniu 8 maja 2002 r. zosta³o
wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a, ustalonej przez Przedsiêbiorstwo.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiêbiorstwa energetyczne posiadaj¹ce koncesje na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesy³ania i dystrybucji ciep³a ustalaj¹ taryfy dla ciep³a, które
podlegaj¹ zatwierdzeniu przez Prezesa URE.
Natomiast w myl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) ustawy - Prawo
energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa URE nale¿y
ustalanie wspó³czynników korekcyjnych okrelaj¹cych poprawê efektywnoci funkcjonowania przedsiêbiorstwa energetycznego oraz zmianê warunków prowadzenia przez to Przedsiêbiorstwo danego rodzaju dzia³alnoci gospodarczej, a tak¿e
ustalanie okresu obowi¹zywania tych wspó³czynników korekcyjnych.
W trakcie postêpowania administracyjnego, na podstawie
zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przedsiêbiorstwo
opracowa³o taryfê zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 45
ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000 r.
w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji
taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. Nr 96, poz.
1053), zwanego w dalszej czêci "rozporz¹dzeniem taryfowym".
Bazowe ceny skalkulowane zosta³y przez Przedsiêbiorstwo na
podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia dzia³alnoci,
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zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy na
podstawie porównywalnych kosztów poniesionych przez
Przedsiêbiorstwo w okresie sprawozdawczym (§12 ust. 2
rozporz¹dzenia taryfowego).
Wspó³czynnik korekcyjny, o którym mowa w punkcie 2 sentencji decyzji, ustalony zosta³ adekwatnie do mo¿liwoci poprawy efektywnoci funkcjonowania przez Przedsiêbiorstwo
oraz stosownie do zmiany warunków prowadzenia przez to
Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci koncesjonowanej w okresie
stosowania taryfy.
Wspó³czynnik korekcyjny Xw, uwzglêdniony zosta³ w cenach
ustalonych w taryfie zatwierdzonej niniejsz¹ decyzj¹.
Okres obowi¹zywania wspó³czynnika korekcyjnego Xw w myl §28 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego - jest równoznaczny z okresem stosowania taryfy.
W tym stanie rzeczy orzek³em jak w sentencji.
Pouczenie:
1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du Okrêgowego w Warszawie - s¹du antymonopolowego - za
moim porednictwem, w terminie dwutygodniowym od
dnia jej dorêczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, oraz art. 47946 pkt
1 i art. 479 47 §1 Kodeksu postêpowania cywilnego).
2. Odwo³anie od decyzji powinno czyniæ zadoæ wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ
oznaczenie zaskar¿onej decyzji i wartoci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenia
albo o zmianê decyzji - w ca³oci lub czêci (art. 47949
Kodeksu postêpowania cywilnego). Odwo³anie nale¿y
przes³aæ na adres Zachodniego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki - ul. Grunwaldzka 1, 60-780
Poznañ.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w zwi¹zku z art. 31 ust.
3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa
zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne,
taryfa mo¿e zacz¹æ obowi¹zywaæ nie wczeniej ni¿ po
up³ywie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i nie wczeniej ni¿ po
up³ywie okresu obowi¹zywania (do dnia 31 lipca 2002 r.)
bazowych cen zawartych w taryfie Przedsiêbiorstwa energetycznego, zatwierdzonej decyzj¹ z dnia 18 maja 2001 r.
nr OPO-820/1376-A/2/2001/III/RO (Przedsiêbiorstwo wystêpuj¹c o zatwierdzenie nowej taryfy nie wyst¹pi³o o uchylenie (zmianê) decyzji zatwierdzaj¹cej dotychczasowa taryfê w zakresie dotycz¹cym okresu obowi¹zywania cen
i stawek op³at).
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Zachodniego Oddzia³u
Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Poznaniu
() Henryk Kanoniczak

Poz. 2042

Otrzymuj¹:
1. Wavin Metalplast - Buk Sp. z o.o. ul. Dobie¿yñska 43,
64-320 Buk,
2. Wojewoda Wielkopolski.

Wavin Metalplast - Buk Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w Buku
przy ul. Dobie¿yñskiej 43
Taryfa dla ciep³a
Niniejsza taryfa stanowi za³¹cznik do decyzji Prezasa URE
z dnia 24 maja 2002 r. NR OPO-820/1376-A/2/2002/IV/RO
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Buk, 2002 r.
1. Objanienie pojêæ i skrótów
1.1. ustawa - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042,
z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz.
1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr
110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz.
555 i Nr 103, poz. 1099 oraz z 2001 r. Nr 154 poz. 1800
i poz. 1802),
1.2. rozporz¹dzenie taryfowe - rozporz¹dzenie Ministra
Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000 r. w sprawie
szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf
oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. Nr 96,
poz. 1053),
1.3. rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe - rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie
szczegó³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do
sieci ciep³owniczych, obrotu ciep³em, wiadczenia us³ug
przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci
oraz standardów jakociowych obs³ugi odbiorców (Dz.
U. Nr 72, poz. 845),
1.4. sprzedawca - Wavin Metalplast - Buk Spó³ka z o.o.,
ul. Dobie¿yñska 43, 64-320 Buk,
1.5. odbiorca - ka¿dy, kto otrzymuje lub pobiera ciep³o na
podstawie umowy z przedsiêbiorstwem energetycznym,
1.6. obiekt - budowla lub budynek wraz z instalacjami
odbiorczymi,
1.7. ród³o ciep³a - po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje, s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a,
1.8. sieæ ciep³ownicza - po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje, s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji ciep³a ze
róde³ ciep³a do obiektów, nale¿¹ce do przedsiêbiorstwa energetycznego,
1.9. uk³ad pomiarowo - rozliczeniowy - dopuszczony do
stosowania zespó³ urz¹dzeñ, s³u¿¹cych do pomiaru
iloci i parametrów nonika ciep³a, których wskazania
stanowi¹ podstawê do obliczenia nale¿noci z tytu³u
dostarczania ciep³a,
1.10. zamówiona moc cieplna - ustalona przez odbiorcê
najwiêksza moc cieplna, jaka w ci¹gu roku wystêpuje
w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzglêdniaæ moc ciepln¹ niezbêdn¹ dla:
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-

pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹ca utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach znajduj¹cych siê w tym
obiekcie,
- zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury
ciep³ej wody w punktach czerpalnych, znajduj¹cych
siê w tym obiekcie,
- zapewnienia prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ
lub instalacji, zgodnie z okrelonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi.
2. Zakres dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o.
Sprzedawca prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ polegaj¹c¹ na wytwarzaniu ciep³a zgodnie z koncesj¹ udzielon¹
decyzj¹ Prezesa URE z dnia 7 padziernika 1998 r. nr WCC/
191/1376/U/OT-5/98/MJ.
3. Podzia³ odbiorców na grupy
Zgodnie z §10 rozporz¹dzenia taryfowego okrelono jedn¹
grupê odbiorców. S¹ to odbiorcy, do których ciep³o dostarczane jest ze ród³a ciep³a sprzedawcy do sieci ciep³owniczej odbiorcy.
4. Rodzaje oraz wysokoæ cen.
Lp.
1.
2.
3.

Rodzaje cen
Cena za
zamówion¹ moc
Ciepln¹
Cena ciep³a
Cena nonika
ciep³a

Jedn. miary

Cena
netto

brutto

z³ /MW/ rok
z³ /MW/ miesi¹c

72.746,90
6.062,24

88.751,22
7.395,93

z³ /GJ

24,14

29,45

z³ /m3

5,06

6,17

Poz. 2042, 2043

5. Zasady ustalania cen
Ceny okrelone w punkcie 4 niniejszej taryfy zosta³y
ustalone zgodnie z art. 45 ustawy oraz §25 rozporz¹dzenia
taryfowego. Jednostkowe koszty ustalone zosta³y wed³ug
zasad okrelonych w §18 i §19 rozporz¹dzenia taryfowego.
6. Warunki stosowania cen
6.1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny s¹ stosowane przy
zachowaniu standardów jakociowych obs³ugi odbiorców, które okrelone zosta³y w rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
6.2. W przypadkach:
- niedotrzymania przez sprzedawcê standardów jakociowych obs³ugi odbiorców lub warunków umowy sprzeda¿y ciep³a przez odbiorcê,
- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych
wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego,
- udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹cych odbiorcy,
- nielegalnego poboru ciep³a,
stosuje siê odpowiednio postanowienia okrelone
w rozdziale 4 rozporz¹dzenia taryfowego, przy czym
op³aty za nielegalny pobór ciep³a nalicza siê na podstawie cen netto (bez podatku VAT).
7. Zasady wprowadzenia zmiany cen
7.1. Taryfa mo¿e obowi¹zywaæ nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
7.2. Sprzedawca zawiadomi pisemnie odbiorców ciep³a
o stosowaniu taryfy co najmniej na 14 dni przed
wprowadzeniem nowych cen.

Podane powy¿ej ceny brutto zawieraj¹ podatek od towarów i us³ug (VAT) w wysokoci 22%.

2043
DECYZJA Nr OPO-820/1270-A/2/2002/IV/ED PREZESA URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 24 maja 2002 r.
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 lit
b) i c) w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz.
348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz.
668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz.
1042 i Nr 110, poz. 1255 z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz.
555 i Nr 103, poz. 1099 oraz z 2001 r. Nr 154, poz. 1800 i poz.
1802) oraz w zwi¹zku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509) po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 6 maja 2002 r. Zespo³u Elektrociep³owni Poznañskich Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Poznaniu,
posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny REGON:
630162976, zwanego w dalszej czêci decyzji Przedsiêbiorstwem postanawiam
1) zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez Przedsiêbiorstwo, stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej decyzji,
2) ustaliæ wspó³czynniki korekcyjne Xw, okrelaj¹ce projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania Przedsiê-

biorstwa oraz zmianê warunków prowadzenia przez to
Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci gospodarczej w pierwszym
roku stosowania taryfy:
a) dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania
ciep³a - w wysokoci 0,9%,
b) dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie przesy³ania
i dystrybucji ciep³a - w wysokoci 0,7%,
3) ustaliæ
okres
obowi¹zywania
wspó³czynników
korekcyjnych Xw, o których mowa w punkcie 2 - do dnia
30 czerwca 2003 r.
Uzasadnienie:
Na podstawie art. 61 §1 Kodeksu postêpowania
administracyjnego,
na
wniosek
Przedsiêbiorstwa
posiadaj¹cego koncesje z dnia 6 padziernika 1998 r. na
wytwarzanie ciep³a nr WCC/194/1270/U/1/98/AP ze zmianami:
nr WCC/194A/1270/U/1/98/JJ z dnia 20 listopada 1998 r.,
nr WCC/194B/1270/W/3/2000/RW z dnia 17 lipca 2000 r.,
nr WCC/194C/1270/W/3/2000/RW z dnia 4 wrzenia 2000 r.,
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nr WCC/194D/1270/W/3/2001/RW z dnia 16 stycznia 2001 r.,
nr WCC/194E/1270/W/OPO/2002/AJ z dnia 13 marca 2002 r.
oraz koncesjê z dnia 6 padziernika 1998 r. na przesy³anie
i dystrybucjê ciep³a nr PCC/206/1270/U/1/98/AP ze zmian¹
nr PCC/206A/1270/W/3/2001/RW z dnia 23 kwietnia 2001 r.,
w dniu 6 maja 2002 r. zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a, ustalonej przez Przedsiêbiorstwo.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiêbiorstwa energetyczne posiadaj¹ce koncesje na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesy³ania i dystrybucji oraz obrotu ciep³em ustalaj¹ taryfy dla
ciep³a, które podlegaj¹ zatwierdzeniu przez Prezesa URE.
Natomiast w myl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) ustawy - Prawo
energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa URE nale¿y
ustalanie wspó³czynników korekcyjnych okrelaj¹cych poprawê efektywnoci funkcjonowania przedsiêbiorstwa energetycznego oraz zmianê warunków prowadzenia przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci gospodarczej, a tak¿e ustalanie okresu obowi¹zywania tych wspó³czynników korekcyjnych.
W trakcie postêpowania administracyjnego, na podstawie
zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przedsiêbiorstwo
opracowa³o taryfê zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 45
ustawy  Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000 r.
w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji
taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. Nr 96,
poz. 1053), zwanego w dalszej czêci rozporz¹dzeniem taryfowym.
Bazowe ceny i stawki op³at ustalone zosta³y na podstawie
uzasadnionych kosztów prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy
na podstawie porównywalnych kosztów poniesionych przez
Przedsiêbiorstwo w okresie sprawozdawczym (§12 ust. 2
rozporz¹dzenia taryfowego). W zakresie wytwarzania ciep³a
bazowe ceny ustalono wed³ug zasad okrelonych dla wytwarzania ciep³a w skojarzeniu z energi¹ elektryczn¹ (§13 rozporz¹dzenia taryfowego).
Wspó³czynniki korekcyjne, o których mowa w punkcie 2
sentencji decyzji, ustalone zosta³y adekwatnie do mo¿liwoci
poprawy efektywnoci funkcjonowania tego Przedsiêbiorstwa oraz stosownie do zmiany warunków prowadzenia przez
to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci koncesjonowanej w okresie
stosowania taryfy.
Wspó³czynniki korekcyjne Xw, uwzglêdnione zosta³y w cenach
i stawkach op³at ustalonych w taryfie zatwierdzonej niniejsz¹
decyzj¹.
Okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych Xw w myl §28 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego - jest równoznaczny z okresem stosowania taryfy.
W tym stanie rzeczy orzek³em jak w sentencji.
Pouczenie:
1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du Okrêgowego w Warszawie  s¹du antymonopolowego, za
moim porednictwem, w terminie dwutygodniowym od
dnia jej dorêczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne oraz art. 47946
pkt 1 i art. 47947 §1 Kodeksu postêpowania cywilnego).
2. Odwo³anie od decyzji powinno czyniæ zadoæ wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ

oznaczenie zaskar¿onej decyzji i wartoci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie
albo o zmianê decyzji  w ca³oci lub czêci (art. 47949
Kodeksu
postêpowania
cywilnego).
Odwo³anie
nale¿y przes³aæ na adres Zachodniego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki, 60-780 Poznañ,
ul. Grunwaldzka 1.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w zwi¹zku z art. 31 ust.
3 pkt 2 i ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa
zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne,
taryfa mo¿e zacz¹æ obowi¹zywaæ nie wczeniej ni¿ po
up³ywie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Zachodniego Oddzia³u
Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Poznaniu
() Henryk Kanoniczak
Otrzymuj¹:
1. Zespó³ Elektrociep³owni Poznañskich Spó³ka Akcyjna ul.
Gdyñska 54, 60-960 Poznañ
2. Wojewoda Wielkopolski
Zespó³ Elektrociep³owni Poznañskich S.A.
ul. Gdyñska 54, 60-960 Poznañ
TARYFA DLA CIEP£A
Niniejsza taryfa stanowi za³¹cznik do decyzji Prezesa URE
z dnia 24 maja 2002 r. nr OPO  820/1270-A/2/2002/IV/ED
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Poznañ, 2002 r.
Czêæ I
Objanienia pojêæ i skrótów:
1. ustawa  ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo
energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042,
z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162,
poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042
i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48,
poz. 555 i Nr 103, poz. 1099 oraz z 2001 r. nr 154, poz. 1800
i poz. 1802),
2. rozporz¹dzenie taryfowe - rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad
rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. Nr 96, poz. 1053),
3. rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe - rozporz¹dzenie Ministra
Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegó³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci ciep³owniczych, obrotu ciep³em, wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi odbiorców (Dz. U. Nr 72,
poz. 845),
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4. sprzedawca - ZEC-P S.A.  Zespó³ Elektrociep³owni Poznañskich Spó³ka Akcyjna, ul. Gdyñska 54, 60-960 Poznañ,
5. EC Karolin - elektrociep³ownia ZEC-P S.A., zlokalizowana
w Poznaniu przy ul. Gdyñskiej 54,
6. EC Garbary - elektrociep³ownia ZEC-P S.A. zlokalizowana
w Poznaniu przy ul. Panny Marii 1,
7. odbiorca - ka¿dy, kto otrzymuje lub pobiera ciep³o na
podstawie umowy z przedsiêbiorstwem energetycznym,
8. sieæ ciep³ownicza - po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje, s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji ciep³a ze
róde³ ciep³a do obiektów, nale¿¹ce do przedsiêbiorstwa
energetycznego,
9. ród³o ciep³a - po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje
s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a,
10. przy³¹cze - odcinek sieci ciep³owniczej, doprowadzaj¹cy
ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego, albo odcinek zewnêtrznych instalacji odbiorczych za grupowym
wêz³em cieplnym lub lokalnym ród³em ciep³a, ³¹cz¹cy te
instalacje z obiektem,
11. zamówiona moc cieplna  ustalona przez odbiorcê najwiêksza moc cieplna, jaka w ci¹gu roku wystêpuje
w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, uwzglêdniaj¹ca moc ciepln¹ niezbêdn¹ dla:
a) pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹ca utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza
w pomieszczeniach znajduj¹cych siê w tym obiekcie,
b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciep³ej wody w punktach czerpalnych, znajduj¹cych siê
w tym obiekcie,
c) zapewnienia prawid³owej pracy urz¹dzeñ lub instalacji,
zgodnie z okrelonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi.
Czêæ II
Zakres dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zanej z wytwarzaniem,
przesy³aniem i dystrybucj¹ ciep³a
Sprzedawca prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ zwi¹zan¹
z zaopatrzeniem w ciep³o na podstawie udzielonych koncesji
w zakresie:
a) wytwarzania ciep³a nr WCC/194/1270/U/1/98/AP z dnia 6
padziernika 1998 r. wraz ze zmianami decyzji:
- nr WCC/194A/1270/U/1/98/JJ z dnia 20 listopada
1998 r.,
- nr WCC/194B/1270/W/3/2000/RW z dnia 17 lipca 2000 r.,
- nr WCC/194C/1270/W/3/2000/RW z dnia 4 wrzenia
2000 r.,
- nr WCC/194D/1270/W/3/2001/RW z dnia 16 stycznia
2001 r.,
- nr WCC/194E/1270/W/OPO/2002/AJ z dnia 13 marca
2002 r,
b) przesy³ania i dystrybucji ciep³a zgodnie z udzielon¹ koncesj¹ nr PCC/206/1270/U/1/98/AP z dnia 6 padziernika
1998 r. ze zmian¹ nr PCC/206A/1270/W/3/2001/RW z dnia
23 kwietnia 2001 r.
Czêæ III
Podzia³ odbiorców na grupy
Zgodnie z §10 rozporz¹dzenia taryfowego okrelono 5 grup
odbiorców:
W - odbiorcy ciep³a w postaci gor¹cej wody - wytwarzanej
w elektrociep³owniach ZEC  P S.A.,

P1-1.0 - odbiorcy ciep³a w postaci pary o cinieniu 1 MPa wytwarzanej w EC Karolin,
P1-2.0 - odbiorcy ciep³a w postaci pary o cinieniu 2 MPa wytwarzanej w EC Karolin,
P2 - odbiorcy ciep³a w postaci pary o cinieniu od 0,4 MPa
do 1,6 MPa - wytwarzanej w EC Garbary,
S2 - odbiorcy ciep³a w postaci pary o cinieniu 0,4 MPa do
1,6 Mpa - wytwarzanej w EC Garbary, przesy³anej sieci¹
ciep³ownicz¹ sprzedawcy.
Czêæ IV
Rodzaje oraz wysokoæ cen i stawek op³at
1. Wysokoæ cen w zakresie wytwarzania ciep³a dla grup
odbiorców: W, P1-1.0, P1-2.0, P2, S2

Lp

Grupa
odbiorców

Ceny za zamówion¹
moc ciepln¹
z³/MW/rok

1.

W

3.

P1-1.0

4.

P1-2.0

5.

P2, S2

netto
brutto
netto
brutto
netto
brutto
netto
brutto

59.785,00
72.937,70
95.155,00
116.089,10
52.794,00
64.408,68
67.397,00
82.224,34

z³/MW/
m-c
4.982,08
6.078,14
7.929,58
9.674,09
4.399,50
5.367,39
5.616,42
6.852,03

Ceny
ciep³a

Ceny nonika
ciep³a
woda
3

z³/GJ

z³/m

15,47
18,87
14,71
17,95
15,09
18,41
19,39
23,66

2,08
2,54

para
z³/Mg

2,11
2,57
2,11
2,57
2,32
2,83

2. Wysokoæ stawek op³at w zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a dla odbiorców grupy S2

Grupa
odbiorców

S2

netto
brutto

Stawka op³aty sta³ej za
us³ugi przesy³owe

Stawka
op³aty
zmiennej za
us³ugi
przesy³owe

z³/MW/rok

z³/MW/m-c

z³/GJ

4.200,00
5.124,00

350,00
427,00

1,95
2,38

Stawka op³aty
abonamentowej
z³/punkt
pomiarowy/rok
106,80
130,30

z³/punkt
pomiarowy/m-c
8,90
10,86

Przedstawione w punkcie 1 i 2 ceny i stawki op³at
brutto zawieraj¹ podatek od towarów i us³ug (VAT)
w wysokoci 22%.
3. Stawki op³at za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej
3.1. Przedsiêbiorstwo nie planuje przy³¹czania nowych
odbiorców, a w przypadku wyst¹pienia potrzeby przy³¹czenia odbiorcy, stawki op³at za przy³¹czenie bêd¹
kalkulowane na podstawie kosztów wynikaj¹cych
z nak³adów ustalonych na podstawie kosztorysowych
norm nak³adów rzeczowych, cen jednostkowych robót
budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporz¹dzania kosztorysu inwestorskiego, okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 35
ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r.
o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 119,
poz. 773 ze zm.), obowi¹zuj¹cych w dniu zawarcia
umowy o przy³¹czenie, przy odpowiednim uwzglêdnieniu postanowieñ art. 7 ust. 5 i 6 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne.
3.2. W razie powierzenia wykonania us³ugi z zakresu
przy³¹czenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, podstaw¹ kalkulacji stawek op³at za przy³¹czenie
jest koszt prac projektowych i budowlano-monta¿o-
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wych, niezbêdnych do wykonania przy³¹czenia, okrelony w z³o¿onej w toku przetargu ofercie, pod warunkiem, ¿e nie bêdzie wy¿szy, ni¿ koszt ustalony przy
zastosowaniu norm i cen, o których mowa w pkt 3.1.

-

Czêæ V
Zasady ustalania cen i stawek op³at
Ceny i stawki op³at okrelone w czêci 4 niniejszej taryfy
zosta³y ustalone na podstawie art. 45 ustawy oraz §25 rozporz¹dzenia taryfowego. Jednostkowe koszty ustalono
wed³ug zasad okrelonych w §18, 19, 21, 22 rozporz¹dzenia
taryfowego.

-

Czêæ VI
Warunki stosowania cen i stawek op³at
1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at s¹ stosowane przy zachowaniu standardów jakociowych obs³ugi
odbiorców, które okrelone zosta³y w rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
2. W przypadkach:

-

-

niedotrzymania przez sprzedawcê standardów jakociowych obs³ugi odbiorców lub warunków umowy
sprzeda¿y ciep³a przez odbiorcê,
uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych wskazañ uk³adu pomiarowo rozliczeniowego,
udzielenia bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹cych odbiorcy,
nielegalnego poboru ciep³a,
stosuje siê odpowiednio postanowienia rozdzia³u 4
rozporz¹dzenia taryfowego, przy czym op³aty za nielegalny pobór ciep³a oblicza siê wed³ug cen i stawek
op³at netto (bez podatku VAT).

Czêæ VII
Zasady wprowadzenia zmiany cen i stawek op³at
1. Taryfa mo¿e obowi¹zywaæ nie wczeniej ni¿ po up³ywie
14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego.
2. Sprzedawca zawiadomi pisemnie odbiorców ciep³a o rozpoczêciu stosowania taryfy, co najmniej na 14 dni przed
wprowadzeniem nowych cen i stawek op³at.

2044
DECYZJA Nr OPO-820/540-A/2/2002/IV/AK PREZESA URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 24 maja 2002 r.
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt
2 lit. b) i c) w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54,
poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106,
poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91,
poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489
i Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099 oraz z 2001 r. Nr 154,
poz. 1800 i poz. 1802) oraz w zwi¹zku z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postêpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 oraz z 2001 r. Nr 49,
poz. 509) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8 maja 2002 r.
przedsiêbiorstwa MEGAWAT Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ z siedzib¹ w Rogonie, posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 571004197 zwanego
w dalszej czêci decyzji Przedsiêbiorstwem postanawiam:
1) zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez Przedsiêbiorstwo, stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej decyzji,
2) ustaliæ wspó³czynniki korekcyjne Xw, okrelaj¹ce projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa oraz zmianê warunków prowadzenia przez to
Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci gospodarczej w pierwszym
roku stosowania taryfy:
a) dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania
ciep³a - w wysokoci minus 1%,
b) dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie przesy³ania
i dystrybucji ciep³a - w wysokoci minus 18,5%,
3) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych Xw, o których mowa w punkcie 2 - do dnia 31 lipca
2003 r.

Uzasadnienie:
Na podstawie art. 61 §1 Kodeksu postêpowania administracyjnego, na wniosek Przedsiêbiorstwa posiadaj¹cego koncesje z dnia 29 padziernika 1998 r. na wytwarzanie ciep³a
nr WCC/311/540/OT-5/98/MW wraz ze sprostowaniem z dnia
2 marca 1999 r. nr WCC/311A/540/OT-5/99/MW i zmianami
nr WCC/311B/540/W/3/2000/BP z dnia 7 kwietnia 2000 r.,
nr WCC/311C/540/W/3/2001/BP z dnia 23 lutego 2001 r.
i nr WCC/311D/540/W/3/2002/BP z dnia 15 stycznia 2002 r.
oraz na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a nr PCC/320/540/U/OT5/98/MW wraz ze sprostowaniem z dnia 2 marca 1999 r.
nr PCC/320A/540/U/OT-5/99/MW, w dniu 9 maja 2002 r. zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a, ustalonej przez Przedsiêbiorstwo.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiêbiorstwa energetyczne posiadaj¹ce koncesje na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesy³ania i dystrybucji oraz obrotu ciep³em ustalaj¹ taryfy dla
ciep³a, które podlegaj¹ zatwierdzeniu przez Prezesa URE.
Natomiast w myl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) ustawy - Prawo
energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa URE nale¿y
ustalanie wspó³czynników korekcyjnych okrelaj¹cych poprawê efektywnoci funkcjonowania przedsiêbiorstwa energetycznego oraz zmianê warunków prowadzenia przez to Przedsiêbiorstwo danego rodzaju dzia³alnoci gospodarczej, a tak¿e
ustalanie okresu obowi¹zywania tych wspó³czynników
korekcyjnych.
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W trakcie postêpowania administracyjnego, na podstawie
zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przedsiêbiorstwo
opracowa³o taryfê zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 45
ustawy  Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000 r.
w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji
taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. Nr 96,
poz. 1053), zwanego w dalszej czêci rozporz¹dzeniem
taryfowym.
Bazowe ceny i stawki op³at skalkulowane zosta³y przez Przedsiêbiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia dzia³alnoci, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy na podstawie porównywalnych kosztów poniesionych przez Przedsiêbiorstwo w okresie sprawozdawczym
(§12 ust. 2 rozporz¹dzenia taryfowego).
Wspó³czynniki korekcyjne, o których mowa w punkcie 2
sentencji decyzji, ustalone zosta³y adekwatnie do mo¿liwoci
poprawy efektywnoci funkcjonowania przez Przedsiêbiorstwo oraz stosownie do zmiany warunków prowadzenia przez
to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci koncesjonowanej w okresie
stosowania taryfy.
Wspó³czynniki korekcyjne Xw, uwzglêdnione zosta³y w cenach
i stawkach op³at ustalonych w taryfie zatwierdzonej niniejsz¹
decyzj¹.
Okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych Xw w myl §28 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego - jest równoznaczny z okresem stosowania taryfy.
W tym stanie rzeczy orzek³em jak w sentencji.
Pouczenie:
1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du Okrêgowego w Warszawie  s¹du antymonopolowego, za
moim porednictwem, w terminie dwutygodniowym od
dnia jej dorêczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne oraz art. 47946
pkt 1 i art. 47947 §1 Kodeksu postêpowania cywilnego).
2. Odwo³anie od decyzji powinno czyniæ zadoæ wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ
oznaczenie zaskar¿onej decyzji i wartoci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie
albo o zmianê decyzji w ca³oci lub w czêci (art. 47949
Kodeksu postêpowania cywilnego). Odwo³anie nale¿y
przes³aæ na adres Zachodniego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu
Regulacji
Energetyki,
60-780
Poznañ,
ul. Grunwaldzka 1.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w zwi¹zku z art. 31 ust.
3 pkt 2 i ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa
zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne,
taryfa mo¿e zacz¹æ obowi¹zywaæ nie wczeniej ni¿ po
up³ywie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i nie wczeniej ni¿ po
up³ywie okresu obowi¹zywania (do dnia 31 lipca 2002 r.)
bazowych stawek op³at zawartych w taryfie Przedsiêbiorstwa energetycznego, zatwierdzonej decyzj¹ z dnia
18 czerwca 2001 r. nr OPO-820/540-A/7/2001/III/AK (Przedsiêbiorstwo wystêpuj¹c o zatwierdzenie nowej taryfy nie
wyst¹pi³o o uchylenie (zmianê) decyzji zatwierdzaj¹cej
dotychczasow¹ taryfê w zakresie dotycz¹cym okresu obowi¹zywania stawek op³at).

Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki

Dyrektor
Zachodniego Oddzia³u
Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Poznaniu
() Henryk Kanoniczak

Otrzymuj¹:
1. MEGAWAT Sp. z o.o., ul. Fabryczna 7, 64-610 Rogono.
2. Wojewoda Wielkopolski.

MEGAWAT Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹
z siedzib¹ w Rogonie
TARYFA DLA CIEP£A
Niniejsza taryfa stanowi za³¹cznik do decyzji Prezesa URE
z dnia 24 maja 2002 r. nr OPO-820/540-A/2/2002/IV/AK
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Rogono, 2002 r.
Czêæ I
Objanienie pojêæ i skrótów:
1. ustawa  ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042,
z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162,
poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042
i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48,
poz. 555 i Nr 103, poz. 1099 oraz z 2001 r. Nr 154, poz. 1800
i poz. 1802),
2. rozporz¹dzenie taryfowe - rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad
rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz.U. Nr 96, poz. 1053),
3. rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe  rozporz¹dzenie Ministra
Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegó³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci ciep³owniczych, obrotu ciep³em, wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi odbiorców (Dz.U. Nr 72,
poz. 845),
4. odbiorca  ka¿dy, kto otrzymuje lub pobiera ciep³o na
podstawie umowy z przedsiêbiorstwem energetycznym,
5. sprzedawca  MEGAWAT Sp. z o.o., ul. Fabryczna 7,
64-610 Rogono,
6. ród³o ciep³a  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje
s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a,
7. lokalne ród³o ciep³a  zlokalizowane w obiekcie ród³o
ciep³a, które bezporednio zasila instalacje odbiorcze
w tym obiekcie, dla których zamówiona moc cieplna nie
przekracza 0,2 MW,
8. sieæ ciep³ownicza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje, s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji ciep³a ze
róde³ ciep³a do obiektów, nale¿¹ce do przedsiêbiorstwa
energetycznego,
9. przy³¹cze  odcinek sieci ciep³owniczej doprowadzaj¹cy
ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego, albo odci-
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nek zewnêtrznych instalacji odbiorczych za grupowym
wêz³em cieplnym lub ród³em ciep³a, ³¹cz¹cy te instalacje
z obiektem,
10. wêze³ cieplny  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do zmiany rodzaju lub parametrów nonika
ciep³a dostarczanego z przy³¹cza oraz regulacji iloci ciep³a dostarczanego do instalacji odbiorczych,
11. grupowy wêze³ cieplny  wêze³ cieplny obs³uguj¹cy wiêcej
ni¿ jeden obiekt,
12. instalacja odbiorcza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje s³u¿¹ce do transportowania ciep³a lub ciep³ej
wody z wêz³ów cieplnych do odbiorników ciep³a lub
punktów poboru ciep³ej wody w obiekcie,
13. zewnêtrzna instalacja odbiorcza  odcinki instalacji odbiorczych ³¹cz¹ce grupowy wêze³ cieplny lub ród³o ciep³a z
obiektami,
14. obiekt  budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
15. zamówiona moc cieplna  ustalona przez odbiorcê najwiêksza moc cieplna, jaka w ci¹gu roku wystêpuje w danym
obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna
uwzglêdniaæ moc ciepln¹ niezbêdn¹ dla:
a) pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹ca utrzymanie
normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach, znajduj¹cych siê w tym obiekcie,
b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciep³ej
wody w punktach czerpalnych, znajduj¹cych siê w tym obiekcie,
c) zapewnienia prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ lub instalacji, zgodnie z okrelonymi dla nich warunkami technicznymi
i wymaganiami technologicznymi.

2001 r. oraz nr WCC/311D/540/W/3/2002/BP z dnia
15 stycznia 2002 r.,
2) przesy³ania i dystrybucji ciep³a - nr PCC/320/540/U/OT-5/
98/MW z dnia 29 padziernika 1998 r. wraz ze
sprostowaniem nr PCC/320A/540/U/OT-5/99/MW z dnia
2 marca 1999 r.
Czêæ III
Podzia³ odbiorców na grupy
Zgodnie z §10 rozporz¹dzenia taryfowego okrelono 6 grup
odbiorców:
GRUPA 1  odbiorcy ciep³a dostarczanego ze ród³a ciep³a
przy ulicy Fabrycznej 7 za porednictwem sieci ciep³owniczej sprzedawcy do wêz³ów cieplnych, stanowi¹cych w³asnoæ odbiorcy,
GRUPA 2  odbiorcy ciep³a dostarczanego ze ród³a ciep³a
przy ulicy Fabrycznej 7 za porednictwem sieci ciep³owniczej sprzedawcy do indywidualnych wêz³ów cieplnych,
stanowi¹cych w³asnoæ odbiorcy, eksploatowanych przez
sprzedawcê,
GRUPA 3  odbiorcy ciep³a dostarczanego ze ród³a ciep³a
przy ulicy Fabrycznej 7 za porednictwem sieci ciep³owniczej sprzedawcy do indywidualnych wêz³ów cieplnych,
stanowi¹cych w³asnoæ sprzedawcy i przez niego
eksploatowanych,
GRUPA 4  odbiorcy ciep³a dostarczanego ze ród³a ciep³a
przy ulicy Fabrycznej 7 za porednictwem sieci ciep³owniczej sprzedawcy do grupowych wêz³ów cieplnych, stanowi¹cych w³asnoæ sprzedawcy, zewnêtrzne instalacje odbiorcze stanowi¹ w³asnoæ sprzedawcy i s¹ przez niego
eksploatowane,
GRUPA 5  odbiorcy ciep³a dostarczanego ze ród³a ciep³a
przy ulicy Fabrycznej 7 za porednictwem sieci ciep³owniczej sprzedawcy do grupowych wêz³ów cieplnych stanowi¹cych w³asnoæ sprzedawcy i przez niego eksploatowanych, zewnêtrzne instalacje odbiorcze stanowi¹ w³asnoæ
odbiorcy i s¹ przez niego eksploatowane,
GRUPA 6  odbiorcy ciep³a dostarczanego z lokalnych róde³
ciep³a bezporednio do instalacji odbiorczych.

Czêæ II
Zakres dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zanej z zaopatrzeniem
w ciep³o
Sprzedawca prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ zwi¹zan¹
z zaopatrzeniem w ciep³o na podstawie koncesji udzielonych
przez Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki w zakresie:
1) wytwarzania ciep³a - nr WCC/311/540/OT-5/98/MW z dnia
29 padziernika 1998 r. wraz ze sprostowaniem
nr WCC/311A/540/OT-5/99/MW z dnia 2 marca 1999 r.
i zmianami nr WCC/311B/540/W/3/2000/BP z dnia 7 kwietnia 2000 r., nr WCC/311C/540/W/3/2001/BP z dnia 23 lutego

Wyszczególnienie
Cena za zamówion¹
moc ciepln¹

Jednostka miary
z³/MW/rok
rata miesiêczna
z³/MW/m-c

Cena ciep³a

z³/GJ

Cena nonika ciep³a

z³/m3

Stawka op³aty
abonamentowej

z³/punkt
pomiarowy/rok
rata miesiêczna
z³/punkt
pomiarowy/m-c
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netto
brutto
netto
brutto
netto
brutto
netto
brutto
netto
brutto
netto
brutto

Czêæ IV
Rodzaje oraz wysokoæ cen i stawek op³at
A. Ceny i stawki op³at dla grup 1-5

1

2

Grupy odbiorców
3
72.618,60
88.594,69
6.051,55
7.382,89
25,05
30,56
10,00
12,20
117,36
143,18
9,78
11,93

4

5
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Stawki op³at
sta³ych za us³ugi
przesy³owe

z³/MW/rok
rata miesiêczna
z³/MW/m-c

Stawki op³at
zmiennych za us³ugi
przesy³owe
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z³/GJ

netto
brutto
netto
brutto
netto

16.731,60
20.412,55
1.394,30
1.701,05
5,47

18.391,92
22.438,14
1.532,66
1.869,85
5,82

26.034,96
31.762,65
2.169,58
2.646,89
9,73

23.896,56
29.153,80
1.991,38
2.429,48
8,55

23.071,32
28.147,01
1.922,61
2.345,58
8,83

brutto

6,67

7,10

11,87

10,43

10,77

B. Rodzaje oraz wysokoæ stawek op³at dla grupy 6
Wyszczególnienie

Jednostka miary

Stawka op³aty miesiêcznej
za zamówion¹ moc ciepln¹

z³/MW/m-c

Stawka op³aty za ciep³o

z³/GJ

netto
brutto
netto
brutto

W przedstawionych powy¿ej cenach i stawkach op³at
brutto uwzglêdniono podatek od towarów i us³ug (VAT)
w wysokoci 22%.
C. Stawki op³at za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej
1. W przypadku wyst¹pienia potrzeby przy³¹czenia odbiorcy, stawki op³at za przy³¹czenie bêd¹ kalkulowane
na podstawie kosztów wynikaj¹cych z nak³adów ustalanych na podstawie kosztorysowych norm nak³adów
rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych
oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporz¹dzania
kosztorysu inwestorskiego, okrelonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy
z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773 ze zm.), obowi¹zuj¹cych w dniu zawarcia umowy o przy³¹czenie,
przy odpowiednim uwzglêdnieniu postanowieñ art. 7
ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne.
2. W razie powierzenia wykonania us³ugi z zakresu przy³¹czenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu,
podstaw¹ kalkulacji stawek op³at za przy³¹czenie jest
koszt prac projektowych i budowlano-monta¿owych,
niezbêdnych do wykonania przy³¹czenia, okrelony
w z³o¿onej w toku przetargu ofercie, pod warunkiem,
¿e nie bêdzie wy¿szy, ni¿ koszt ustalony przy zastosowaniu norm i cen, o których mowa w pkt 1.
Czêæ V
Zasady ustalania cen i stawek op³at
Bazowe ceny i stawki op³at okrelone w czêci IV niniejszej
taryfy zosta³y ustalone zgodnie z art. 45 ustawy oraz §25
rozporz¹dzenia taryfowego.

Grupa odbiorców
6
4662,07
5687,73
28,09
34,27

Jednostkowe koszty ustalono wed³ug zasad okrelonych
w §18 - 22 rozporz¹dzenia taryfowego.
Czêæ VI
Warunki stosowania cen i stawek op³at
1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at s¹ stosowane przy zachowaniu standardów jakociowych obs³ugi
odbiorców, które okrelone zosta³y w rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
2. W przypadkach:
- niedotrzymania przez sprzedawcê standardów jakociowych obs³ugi odbiorców lub warunków umowy
sprzeda¿y ciep³a przez odbiorcê,
- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych wskazañ uk³adu pomiarowo  rozliczeniowego,
- udzielenia bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹cych odbiorcy,
- nielegalnego poboru ciep³a,
stosuje siê odpowiednio postanowienia okrelone w rozdziale 4 rozporz¹dzenia taryfowego, przy czym op³aty za
nielegalny pobór ciep³a nalicza siê na podstawie cen
i stawek op³at netto (bez podatku VAT).
Czêæ VII
Zasady wprowadzenia zmiany cen i stawek op³at
1. Taryfa mo¿e obowi¹zywaæ nie wczeniej ni¿ po up³ywie
14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego.
Sprzedawca zawiadomi pisemnie odbiorców ciep³a o rozpoczêciu stosowania taryfy, co najmniej na 14 dni przed
wprowadzeniem nowych cen i stawek op³at.
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