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3260
UCHWA£A Nr VIII/49/2003 RADY GMINY PÊPOWO
z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie gminy Pêpowo
Na podstawie art. 4 ustawy o utrzymaniu czystoci
i porz¹dku w gminach z dnia 13 wrzenia 1996 r. (Dz.U. Nr 132,
poz. 622 z póniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy o samorz¹dzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U.
Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.) Rada Gminy Pêpowo uchwala, co
nastêpuje:
§1. 1. Ustala siê szczegó³owe zasady utrzymania porz¹dku i czystoci na terenach nieruchomoci znajduj¹cych siê na
terenie gminy Pêpowo.
2. Postanowienia uchwa³y s¹ interpretowane w zgodzie
z przepisami ustawy z 13 wrzenia 1996 r. O utrzymaniu
czystoci i porz¹dku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622,
z póniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr, poz. 628).
§2. Wymagania w zakresie utrzymania porz¹dku i czystoci na nieruchomociach i terenach u¿ytku publicznego.
1. Obowi¹zek oczyszczenia ze niegu i lodu oraz innych
zanieczyszczeñ z chodników po³o¿onych wzd³u¿ nieruchomoci winien byæ zrealizowany przez:

a) odgarniêcie niegu i lodu w miejsce nie powoduj¹ce
zak³óceñ w ruchu pieszych lub pojazdów,
b) zakazuje siê zgarniania b³ota lub innych zanieczyszczeñ
z chodnika na jezdniê.
2. Mycie oraz naprawy pojazdów samochodowych poza
myjniami i warsztatami samochodowymi:
a) powinny odbywaæ siê w sposób nie uci¹¿liwy dla
posesji s¹siednich i zamykaæ siê w granicach nieruchomoci,
b) zabronione jest odprowadzanie cieków powstaj¹cych
przy myciu i naprawach bezporednio do cieków
i zbiorników wodnych.
§3. Rodzaje urz¹dzeñ przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, ich utrzymanie i rozmieszczenie
1. Do gromadzenia odpadów sta³ych niesegregowanych na
terenie gminy Pêpowo s³u¿¹ atestowane pojemniki przystosowane do wywozu specjalistycznymi samochodami
o pojemnoci od 80 do 1100 litrów.
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2. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów tj; drobne odpady metalowe, szk³o plastik stosuje siê pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów znajduj¹ce siê w centralnych
miejscach ka¿dej wsi.

c) nieczystoci ciek³e musz¹ byæ usuwane z nieruchomoci z czêstotliwoci¹ i w sposób gwarantuj¹cy, nie
wystêpowanie wyp³ywów ze zbiornika, wynikaj¹cych
z jego przepe³nienia,

3. W³aciciela, zarz¹dcê, administratora nieruchomoci zobowi¹zuje siê do zapewnienia takiej iloci pojemników na
odpady, aby czêstotliwoæ wywozu by³a nie mniejsza ni¿
raz w miesi¹cu.

d) do wywozu nieczystoci p³ynnych z szamb wyznacza
siê punkt zlewny na terenie oczyszczalni cieków
w Pêpowie,

4. W³aciciel nieruchomoci jest obowi¹zany usytuowaæ
pojemnik w miejscu zapewniaj¹cym pracownikom firmy
wywozowej dostêp do pojemników w czasie ustalonym
w umowie o odbiór odpadów, w sposób umo¿liwiaj¹cy
opró¿nienie pojemników bez nara¿ania na szkodê ludzi,
budynków b¹d pojazdów.
5. Wyposa¿enie chodników, przystanków i parkingów
w pojemniki na odpady nale¿y do u¿ytkownika terenu.
§4. Czêstotliwoæ i sposób pozbywania siê odpadów komunalnych i nieczystoci ciek³ych z terenu nieruchomoci:
1. Wywóz i usuwanie nieczystoci sta³ych:
a) odpady komunalne sta³e (niesegregowane) z terenu
gminy zbiera na podstawie zawartej umowy wyspecjalizowana firma posiadaj¹ca zezwolenie Wójta Gminy
oraz jednostka techniczna Urzêdu Gminy, stosuj¹c siê
do godzin otwarcia wysypiska i ustalonych odrêbn¹
uchwa³¹ zasad odp³atnoci za sk³adowanie odpadów,
b) podczas odbierania odpadów z terenu nieruchomoci
uprawniony podmiot wystawia dowód wywozu nieczystoci który nale¿y zachowaæ i przedstawiæ w przypadku kontroli,
c) odpady komunalne wysegregowane nale¿y gromadziæ
w sposób selektywny i sk³adaæ we w³asnym zakresie
w pojemnikach wymienionych w §3 pkt 2.
2. Usuwanie nieczystoci p³ynnych:
a) w³aciciele nieruchomoci maj¹ obowi¹zek przy³¹czenia ich do sieci kanalizacyjnej na warunkach technicznych okrelonych przez administratora sieci; na terenach nie skanalizowanych nieczystoci ciek³e nale¿y
gromadziæ w zbiornikach bezodp³ywowych odpowiadaj¹cych wymaganiom wynikaj¹cym z przepisów odrêbnych,
b) wywóz nieczystoci p³ynnych z szamb dokonuje jednostka techniczna UG Pêpowo oraz przedsiêbiorcy
posiadaj¹cy zezwolenie Wójta Gminy na prowadzenie
dzia³alnoci w zakresie opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoci ciek³ych,

e) zabronione jest odprowadzanie nieczystoci p³ynnych
do kanalizacji deszczowej, urz¹dzeñ melioracyjnych,
rowów odkrytych itp. oraz wylewanie fekalii na pola.
§5. Obowi¹zki osób utrzymuj¹cych zwierzêta domowe.
1. Zabrania siê swobodnego wypuszczania psów i innych
zwierz¹t domowych poza obrêb w³asnego gospodarstwa,
posesji, mieszkania.
2. W³aciciele psów utrzymuj¹cy psy na terenie swojego
gospodarstwa bez zamkniêcia b¹d bez uwiêzi zobowi¹zani s¹ umieciæ na wejciu do posesji tabliczkê ostrzegaj¹c¹
np. uwaga pies.
3. W³aciciele psów maj¹ obowi¹zek zg³aszania psa do rejestru prowadzonego przez so³tysa oraz oznakowania psa
poprzez zamocowanie przy jego obro¿y znaczka z numerem ewidencyjnym lub w inny sposób.
4. Psy wa³êsaj¹ce siê bezpañsko bez nadzoru w³aciciela
bêd¹ podlega³y od³owieniu a kosztami od³owienia zostanie obci¹¿ony w³aciciel psa. W przypadku braku mo¿liwoci ustalenia takowego, pies zostanie oddany do schroniska.
§6. Zasady utrzymywania zwierz¹t gospodarskich na terenach wy³¹czonych z produkcji rolniczej:
1. Dopuszcza siê utrzymywanie trzody chlewnej, drobiu,
królików oraz innych zwierz¹t gospodarskich na potrzeby
w³asne pod warunkiem posiadania obiektów i urz¹dzeñ
s³u¿¹cych do gromadzenia odchodów zwierzêcych (szczelne p³yty gnojowe, zbiorniki na gnojówkê) wykonane zgodnie z prawem budowlanym.
2. Utrzymuj¹cy zwierzêta gospodarskie jest obowi¹zany do
przestrzegania obowi¹zuj¹cych przepisów sanitarnoepidemiologicznych.
§7. Traci moc Uchwa³a Rady Gminy Pêpowo nr XXXIV/
182/98 z dnia 12 marca 1998 r.
§8. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() mgr Kazimierz Zaremba
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3261
UCHWA£A Nr XII/135/03 RADY MIEJSKIEJ KOCIANA
z dnia 4 wrzenia 2003 r.
w sprawie uchwalenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego miasta Kociana terenu przy Al. Kociuszki 19
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 1 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1997 r. Nr 141,
poz. 943, z 1999 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 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, oraz z 2002 r., Nr
25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112), art. 85 ust.
2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717), 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, Dz.U. z 2002 Nr 23 poz. 220, Dz.U. z 2002
Nr 62 poz. 558, Dz.U. z 2002 Nr 113 poz. 984, Dz.U. z 2002 r.
Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) oraz uchwa³y
Nr XXXVIII/390/01 Rady Miejskiej Kociana z dnia 22 listopada
2001 r. w sprawie przyst¹pienia do zmiany planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego miasta Kociana - Rada
Miejska w Kocianie uchwala, co nastêpuje:
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§1. 1. Zatwierdza siê zmianê planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kociana, zwan¹ dalej zmian¹
planu.
2. Przedmiotem ustaleñ zmiany planu jest:
1) zmiana przeznaczenia terenu po³o¿onego przy Al. Kociuszki w Kocianie wchodz¹cej w sk³ad jednostki bilansowej C30RO - teren upraw ogrodniczych (dzia³ki nr ewid.
gruntów 1980, 1982, 1983, 1984 o ³¹cznej pow. 0,4290 ha)
na tereny zabudowy mieszkaniowej z mo¿liwoci¹ realizacji us³ug nieuci¹¿liwych,
2) linie rozgraniczaj¹ce ulice, place oraz drogi publiczne wraz
z urz¹dzeniami pomocniczymi,
3) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej oraz
linie rozgraniczaj¹ce tereny tej infrastruktury,
4) tymczasowe sposoby zagospodarowania, urz¹dzenia oraz
u¿ytkowania terenu.
3. Integraln¹ czêci¹ zmiany planu jest rysunek w skali
1:1.000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y, zwany
dalej rysunkiem.
4. Na rysunku nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
1) granice opracowania i uchwalenia zmiany planu,
2) przeznaczenie terenów,

3) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach i ró¿nych
zasadach zagospodarowania,
4) linie zabudowy nieprzekraczalne.
§2. Ilekroæ w uchwale wystêpuje termin:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ liniê, poza któr¹ realizacja wszelkich obiektów budowlanych jest niedopuszczalna,
2) linie rozgraniczaj¹ce - nale¿y przez to rozumieæ linie rozdzielaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach i ró¿nych zasadach
zagospodarowania ustalonych w zmianie planu; na rysunku stanowi¹ one obowi¹zuj¹ce linie podzia³ów geodezyjnych.
ROZDZIA£ II
Przepisy szczegó³owe
§3. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us³ugami (MN/U) ustala siê:
1) lokalizacjê budynków jednorodzinnych - wolnostoj¹cych
oraz us³ug nieuci¹¿liwych, z uwzglêdnieniem nieprzekraczalnej linii zabudowy okrelonej na rysunku,
2) nie dopuszcza siê lokalizowania dzia³alnoci hurtowej,
sk³adowej, magazynowej, wytwórczej lub produkcyjnej, za
wyj¹tkiem upraw ogrodniczych,
3) dopuszcza siê lokalizacjê nieuci¹¿liwych us³ug i handlu nie
powoduj¹cych zanieczyszczenia powietrza, ha³asu i nie
generuj¹cych znacznego ruchu samochodowego,
4) dopuszcza siê lokalizacjê nieuci¹¿liwych us³ug, handlu
oraz us³ug sportu, a tak¿e obiektów ma³ej architektury,
5) wysokoæ budynków mieszkalnych do III kondygnacji,
w tym poddasze u¿ytkowe, nie wiêcej ni¿ 10 m od poziomu terenu do najwy¿szego punktu dachu; w przypadku
zabudowy dzia³ki nr 1980 nowy obiekt powinien przylegaæ
do budynku usytuowanego na dzia³ce nr 1981 i kontynuowaæ jego liniê zabudowy,
6) wysokoæ budynków us³ugowych do 10 m od poziomu
terenu do najwy¿szego punktu dachu,
7) lokalizacjê gara¿y wewn¹trz budynku mieszkalnego lub
wolnostoj¹ce,
8) dopuszcza siê lokalizacjê budynku gara¿owego o powierzchni maksymalnej 25 m2 dla jednego stanowiska lub
40 m2 dla dwóch stanowisk,
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9) zezwala siê na lokalizacjê budynków w granicy dzia³ki,
10) wysokoæ budynków gara¿owych wolnostoj¹cych do 4 m
z dachem p³askim i do 7 m z dachem pochy³ym dwuspadowym,
11) postuluje siê wprowadzenie rozwi¹zañ architektonicznych
nawi¹zuj¹cych do historycznej zabudowy - dachy dwu- lub
wielospadowe, symetryczne,
12) pokrycie dachów pochy³ych dachówk¹ lub materia³em
dachówkopodobnym,
13) ustala siê minimaln¹ powierzchni¹ zieleni - 30%
powierzchni dzia³ki.
§4. 1. Na obszarze objêtym opracowaniem ustala siê
strefê A i K ochrony konserwatorskiej, wszelkie zmiany
w zagospodarowaniu, lokalizacje nowych budynków i wszystkie projekty architektury oraz podzia³y dzia³ek nale¿y uzgodniæ
z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
2. Na obszarze objêtym opracowaniem ustala siê strefê
W ochrony archeologicznej; dzia³alnoæ inwestycyjna wymaga uzgodnienia z konserwatorem zabytków.
§5. Zezwala siê na scalenie i inny podzia³ terenu pod
warunkiem zapewnienia dostêpu nowowydzielonych dzia³ek
do drogi publicznej z uwzglêdnieniem ustaleñ §6.
§6. 1. Ustala siê obs³ugê komunikacyjn¹ teren u z Al.
Kociuszki.
2. Poniewa¿ dzia³ki o nr geod. 1982, 1983, 1984 oraz
le¿¹ca poza granicami opracowania dzia³ka o nr geod. 1979
nale¿¹ do jednego w³aciciela, w przypadku zbycia dzia³ek
o nr geod. 1982, 1983, 1984, nale¿y zagwarantowaæ s³u¿ebnoæ dojazdu przez w/w dzia³ki.
3. W przypadku realizacji ulicy poza po³udniowo - wschodni¹ granic¹ dzia³ki, bêd¹cej kontynuacj¹ po³¹czeñ komunikacyjnych poza granicami opracowania, ustala siê obs³ug¹
komunikacyjn¹ dzia³ek nr 1983 i 1984 z ww. ulicy.
§7. 1. W zakresie ochrony i kszta³towania rodowiska
naturalnego ustala siê:
1) zakazuje siê prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej
o charakterze przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, okrelonych w Prawie ochrony
rodowiska,
2) ze wzglêdu na strefê ochrony poredniej ujêæ wody dla
miasta Kociana oraz obszar ochrony wód g³êbinowych
(zbiornik GZWP nr 150), zakazuje siê prowadzenia dzia³alnoci, w wyniku której mog³yby do gruntu przenikn¹æ
substancje szkodliwe,
3) zakazuje siê odprowadzenia nieoczyszczonych cieków do
gruntu.

2. Zakazuje siê lokalizacji urz¹dzeñ emituj¹cych promieniowanie elektromagnetyczne oraz konstrukcji wy¿szych, jak
50 m nad poziom terenu.
§8. 1. Ustala siê mo¿liwoæ przy³¹czenia do uzbrojenia
obszaru w podstawow¹ sieæ infrastruktury technicznej powi¹zan¹ z istniej¹cymi systemami:
1) wodoci¹gowym,
2) kanalizacji sanitarnej,
3) kanalizacji deszczowej,
4) sieci elektroenergetycznej -skablowanej, podziemnej,
5) sieci telefonicznej - skablowanej, podziemnej,
6) sieci gazowej,
7) dopuszcza siê stosowanie do celów grzewczych paliw
gazowych i p³ynnych lub ogrzewania elektrycznego,
8) gromadzenie sta³ych odpadów z ka¿dej posesji w pojemnikach zlokalizowanych na terenie danej posesji, lub pojemnikach zbiorczych wydzielonych w obr¹bie bloku zabudowy zorganizowanej.
§9. Teren objêty zmian¹ planu mo¿e byæ wykorzystywany
w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania
zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwa³y.
ROZDZIA£ III
Przepisy koñcowe
§10. Zgodnie z art. 10 ust. 3 art. 36 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów
o nowych funkcjach wyznaczonych w zmianie planu ustala siê
15% stawkê s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci.
§11. Na obszarze zmiany planu, trac¹ moc ustalenia
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kocian, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XLIII/398/
94 Rady Miejskiej w Kocianie z dnia 17 maja 1994 r. i uchwa³¹
Nr XXXIV/231/94 Rady Gminy Kocian z dnia 25 maja 1994 r.
(Dz.U. Woj. Leszczyñskiego z 1994 r. Nr 6 poz. 38 z pón.
zmianami).
§12. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta Kociana.
§13. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Kociana
() mgr Bronis³aw Fr¹ckowiak
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UCHWA£A Nr XII/136/03 RADY MIEJSKIEJ KOCIANA
z dnia 4 wrzenia 2003 r.
w sprawie uchwalenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego miasta Kociana terenu przy ul. Poznañskiej 37
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1997 r. Nr 141,
poz. 943, z 1999 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 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, oraz z 2002 r., Nr
25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112), art. 85 ust.
2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717), 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, Dz.U. z 2002 Nr 23 poz. 220, Dz.U. z 2002
Nr 62 poz. 558, Dz.U. z 2002 Nr 113 poz. 984, Dz.U. z 2002 r.
Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) oraz uchwa³y
Nr XXXVIII/392/01 Rady Miejskiej Kociana z dnia 22 listopada
2001 r. w sprawie przyst¹pienia do zmiany planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego miasta Kociana - Rada
Miejska w Kocianie uchwala, co nastêpuje:
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§1. 1. Zatwierdza siê zmianê planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kociana, zwan¹ dalej planem.
2. Przedmiotem ustaleñ zmiany planu jest:
1) zmiana przeznaczenia terenu po³o¿onego przy ul. Poznañskiej 37 w Kocianie oznaczonej w planie symbolem
E37UK- tereny us³ug kultury - lokalizacja kocio³a z salk¹
katechetyczn¹ (dzia³ka nr ewid. gruntów 2445 o pow.
0,7654 ha) na tereny zabudowy mieszkaniowej z mo¿liwoci¹ dzia³alnoci gospodarczej i us³ug nieuci¹¿liwych
2) linie rozgraniczaj¹ce ulice, place oraz drogi publiczne wraz
z urz¹dzeniami pomocniczymi,

3) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach i ró¿nych
zasadach zagospodarowania,
4) linie zabudowy nieprzekraczalne.
§2. Ilekroæ w uchwale wystêpuje termin:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ liniê, poza któr¹ realizacja wszelkich obiektów budowlanych jest niedopuszczalna,
2) linie rozgraniczaj¹ce - nale¿y przez to rozumieæ linie rozdzielaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach i ró¿nych zasadach
zagospodarowania ustalonych w planie; na rysunku planu
stanowi¹ one obowi¹zuj¹ce linie podzia³ów geodezyjnych,
3) linie podzia³u terenu - ustalone w planie linie projektowanego podzia³u terenu na dzia³ki, okrelane s¹ jako postulowane linie podzia³u - okrelaj¹ce dopuszczenie takiego
podzia³u terenu jako zalecanego, bez koniecznoci jego
przeprowadzenia.
ROZDZIA£ II
Przepisy szczegó³owe
§3. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us³ugami (MJ) ustala siê:
1) lokalizacjê budynków jednorodzinnych - wolnostoj¹cych
z mo¿liwoci¹ wprowadzenia us³ug nieuci¹¿liwych,
2) nie dopuszcza siê lokalizowania dzia³alnoci hurtowej,
sk³adowej, magazynowej, wytwórczej lub produkcyjnej,
3) w parterze budynków mieszkalnych dopuszcza siê lokalizacjê nieuci¹¿liwych us³ug i handlu nie powoduj¹cych
zanieczyszczenia powietrza, ha³asu i nie generuj¹cych
znacznego ruchu samochodowego,

3) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej oraz
linie rozgraniczaj¹ce tereny tej infrastruktury,

4) wysokoæ budynków mieszkalnych do III kondygnacji,
w tym poddasze u¿ytkowe, nie wiêcej ni¿ 12 m od poziomu terenu do najwy¿szego punktu dachu,

4) tymczasowe sposoby zagospodarowania, urz¹dzenia oraz
u¿ytkowania terenu.

5) lokalizacjê gara¿y wewn¹trz budynku mieszkalnego lub
wolnostoj¹ce,

3. Integraln¹ czêci¹ zmiany planu jest rysunek w skali
1:1.000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y, zwany
dalej rysunkiem.

6) dopuszcza siê lokalizacjê budynku gara¿owego lub gospodarczego o powierzchni maksymalnej 50 m2 dla jednego
stanowiska lub 40 m2 dla dwóch stanowisk, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnej powierzchni zabudowy dzia³ki,

4. Na rysunku nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
1) granice opracowania i uchwalenia zmiany planu,
2) przeznaczenie terenów,

7) zezwala siê na lokalizacjê budynków w granicy dzia³ki pod
warunkiem zblokowania zabudowy po obu jej stronach,
przy zapewnieniu jednakowych parametrów zabudowy
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takich jak: wysokoæ, rozwi¹zania dachów i rozwi¹zania
materia³owe; warunkiem realizacji takiej zabudowy jest
zgodna wola w³acicieli lub u¿ytkowników wieczystych
s¹siaduj¹cych ze sob¹ dzia³ek,
8) wysokoæ budynków gara¿owych wolnostoj¹cych do 4 m
z dachami p³askimi i do 7 m z dachami pochy³ymi dwuspadowymi,
9) rozwi¹zanie dachów jako pochy³ych, dwu- lub wielospadowych,
10) pokrycie dachów pochy³ych dachówk¹ ceramiczn¹ lub
materia³em dachówkopodobnym,
11) dopuszcza siê stosowanie dachów p³askich oraz kombinacji dachów p³askich i pochy³ych jednostronnie pod warunkiem zapewnienia wysokich walorów architektonicznych
projektowanych obiektów,
12) maksymalna powierzchnia zabudowy dzia³ki: 40% powierzchni dzia³ki,
13) ustala siê minimaln¹ powierzchniê zieleni biologicznie
czynnej: 30%,
14) na rysunku okrelono postulowany podzia³ terenu na
dzia³ki budowlane.
§4. 1. Na obszarze objêtym opracowaniem ustala siê
strefê W ochrony archeologicznej; dzia³alnoæ inwestycyjna
wymaga uzgodnienia z konserwatorem zabytków.
§5. 1. Ustala siê linie rozgraniczaj¹ce terenów - przewidzianych pod komunikacjê ci¹g pieszojezdny oznaczone na
rysunku planu symbolem KX,
2. Ustala siê lokalizacjê miejsc parkingowych wy³¹cznie
na terenach poszczególnych posesji.
§6. 1. W zakresie ochrony i kszta³towania rodowiska
naturalnego ustala siê:
1) zakazuje siê prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej
o charakterze przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, okrelonych w Prawie ochrony
rodowiska,
2) ze wzglêdu na strefê ochrony poredniej ujêæ wody dla
miasta Kociana oraz obszar ochrony wód g³êbinowych
(zbiornik GZWP nr 150), zakazuje siê prowadzenia dzia³alnoci, w wyniku której mog³yby do gruntu przenikn¹æ
substancje szkodliwe,
3) zakazuje siê odprowadzenia nieoczyszczonych cieków do
gruntu.

2. Zakazuje siê lokalizacji urz¹dzeñ emituj¹cych promieniowanie elektromagnetyczne oraz konstrukcji wy¿szych, jak
50 m nad poziom terenu.
§7. 1. Dopuszcza siê mo¿liwoæ przy³¹czenia do uzbrojenia obszaru w podstawow¹ sieæ infrastruktury technicznej
powi¹zan¹ z istniej¹cymi systemami:
1) wodoci¹gowym,
2) kanalizacji sanitarnej,
3) kanalizacji deszczowej,
4) sieci elektroenergetycznej - skablowanej, podziemnej,
5) sieci telefonicznej - skablowanej, podziemnej,
6) sieci gazowej,
7) dopuszcza siê stosowanie do celów grzewczych paliw
gazowych i p³ynnych lub ogrzewania elektrycznego,
8) gromadzenie sta³ych odpadów z ka¿dej posesji w pojemnikach zlokalizowanych na terenie danej posesji.
§8. Wszystkie tereny objête zmian¹ planu mog¹ byæ wykorzystywane w sposób dotychczasowy, do czasu ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwa³y.
ROZDZIA£
Przepisy koñcowe
§9. Zgodnie z art. 10 ust. 3 art. 36 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów
o nowych funkcjach wyznaczonych w zmianie planu ustala siê
25% stawk¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci.
§10. Na obszarze zmiany planu, trac¹ moc ustalenia
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kocian, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XLIII/398/
94 Rady Miejskiej w Kocianie z dnia 17 maja 1994 r. i uchwa³¹
Nr XXXIV/231/94 Rady Gminy Kocian z dnia 25 maja 1994 r.
(Dz.U. Woj. Leszczyñskiego z 1994 r. Nr 6 poz. 38 z pón.
zmianami).
§11. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta Kociana.
§12. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Kociana
() mgr Bronis³aw Fr¹ckowiak
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UCHWA£A Nr XII/137/03 RADY MIEJSKIEJ KOCIANA
z dnia 4 wrzenia 2003 r.
w sprawie uchwalenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kociana terenu przy ul. Maya
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1997 r. Nr 141,
poz. 943, z 1999 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 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, oraz z 2002 r., Nr
25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112), art. 85 ust.
2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717), 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, Dz.U. z 2002 Nr 23 poz. 220, Dz.U. z 2002
Nr 62 poz. 558, Dz.U. z 2002 Nr 113 poz. 984, Dz.U. z 2002 r.
Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) oraz uchwa³y
Nr XXXVIII/393/01 Rady Miejskiej Kociana z dnia 22 listopada
2001 r. w sprawie przyst¹pienia do zmiany planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego miasta Kociana - Rada
Miejska w Kocianie uchwala, co nastêpuje:
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§1. 1. Zatwierdza siê zmianê planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kociana, zwan¹ dalej zmian¹
planu.
2. Przedmiotem ustaleñ zmiany planu jest:
1) zmiana przeznaczenia terenu po³o¿onego przy ul. Maya
w Kocianie oznaczonych w planie symbolem D15ZP zieleniec (dzia³ki nr ewid. gruntów 1262, 1259/1, 1259/3,
1259/4) na tereny zabudowy mieszkaniowej z mo¿liwoci¹
realizacji us³ug nieuci¹¿liwych,
2) linie rozgraniczaj¹ce ulice, place oraz drogi publiczne wraz
z urz¹dzeniami pomocniczymi,

3) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach i ró¿nych
zasadach zagospodarowania,
4) linie zabudowy nieprzekraczalne,
§2. Ilekroæ w uchwale wystêpuje termin:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ lini¹, poza któr¹ realizacja wszelkich obiektów budowlanych jest niedopuszczalna,
2) linie rozgraniczaj¹ce - nale¿y przez to rozumieæ linie rozdzielaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach i ró¿nych zasadach
zagospodarowania ustalonych w planie; na rysunku planu
stanowi¹ one obowi¹zuj¹ce linie podzia³ów geodezyjnych,
3) linie podzia³u terenu - ustalone w planie linie projektowanego podzia³u terenu na dzia³ki, okrelane s¹ jako postulowane linie podzia³u - okrelaj¹ce dopuszczenie takiego
podzia³u terenu jako zalecanego, bez koniecznoci jego
przeprowadzenia.
ROZDZIA£ II
Przepisy szczegó³owe
§3. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us³ugami (MJ) ustala siê:
1) lokalizacj¹ budynków jednorodzinnych - wolnostoj¹cych
z mo¿liwoci¹ wprowadzenia us³ug nieuci¹¿liwych,
2) nie dopuszcza siê lokalizowania dzia³alnoci hurtowej,
sk³adowej, magazynowej, wytwórczej lub produkcyjnej,
3) dopuszcza siê lokalizacj¹ nieuci¹¿liwych us³ug i handlu nie
powoduj¹cych zanieczyszczenia powietrza, ha³asu i nie
generuj¹cych znacz¹cego ruchu samochodowego,

3) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej oraz
linie rozgraniczaj¹ce tereny tej infrastruktury,

4) wysokoæ budynków mieszkalnych do III kondygnacji,
w tym poddasze u¿ytkowe, nie wiêcej ni¿ 12 m od poziomu terenu do najwy¿szego punktu dachu,

4) tymczasowe sposoby zagospodarowania, urz¹dzenia oraz
u¿ytkowania terenu.

5) lokalizacj¹ gara¿y wewn¹trz budynku mieszkalnego lub
wolnostoj¹ce,

3. Integraln¹ czêci¹ zmiany planu jest rysunek w skali
1:1.000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y, zwany
dalej rysunkiem.

6) dopuszcza siê lokalizacjê budynku gara¿owego lub gospodarczego o powierzchni maksymalnej 50 m2, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnej powierzchni zabudowy dzia³ki,

4. Na rysunku nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
1) granice opracowania i uchwalenia zmiany planu,
2) przeznaczenie terenów,

7) zezwala siê na lokalizacjê budynków (w szczególnoci
gara¿owych) na granicy dzia³ki pod warunkiem zblokowania zabudowy po obu jej stronach, przy zapewnieniu
jednakowych parametrów zabudowy takich jak: wysokoæ, rozwi¹zania dachów i rozwi¹zania materia³owe;
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warunkiem realizacji takiej zabudowy jest zgodna wola
w³acicieli lub u¿ytkowników wieczystych s¹siaduj¹cych
ze sob¹ dzia³ek,
8) wysokoæ budynków gara¿owych wolnostoj¹cych do 4 m
z dachami p³askimi i do 7 m z dachami pochy³ymi dwuspadowymi,
9) preferowane rozwi¹zanie dachów jako pochy³ych, dwu lub
wielospadowych,
10) pokrycie dachów pochy³ych dachówk¹ ceramiczn¹ lub
materia³em dachówkopodobnym,

1) zakazuje siê prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej
o charakterze przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, okrelonych w Prawie ochrony
rodowiska,
2) ze wzglêdu na strefê ochrony poredniej ujêæ wody dla
miasta Kociana oraz obszar ochrony wód g³êbinowych
(zbiornik GZWP nr 150), zakazuje siê prowadzenia dzia³alnoci, w wyniku której mog³yby do gruntu przenikn¹æ
substancje szkodliwe,
3) zakazuje siê odprowadzenia nieoczyszczonych cieków do
gruntu.

11) dopuszcza siê stosowanie dachów p³askich oraz kombinacji dachów p³askich i pochy³ych jednostronnie pod warunkiem zapewnienia wysokich walorów architektonicznych
projektowanych obiektów,

2. Zakazuje siê lokalizacji urz¹dzeñ emituj¹cych promieniowanie elektromagnetyczne oraz konstrukcji wy¿szych, jak
50 m nad poziom terenu.

12) maksymalna powierzchnia zabudowy dzia³ki: 40%
powierzchni dzia³ki,

§7. 1. Dopuszcza siê mo¿liwoæ przy³¹czenia do uzbrojenia obszaru w podstawow¹ sieæ infrastruktury technicznej
powi¹zan¹ z istniej¹cymi systemami:

13) ustala siê minimaln¹ powierzchniê zieleni - 30%
powierzchni dzia³ki,
14) na rysunku okrelono postulowany podzia³ na dzia³ki
budowlane.
2. Dla terenu us³ug i handlu (U) ustala siê:

1) wodoci¹g,
2) kanalizacja sanitarna,
3) kanalizacja deszczowa,
4) sieæ elektroenergetyczna - skablowana, podziemna,

1) lokalizacjê obiektów us³ug i handlu,

5) sieæ telefoniczna - skablowana, podziemna,

2) nie dopuszcza siê lokalizowania dzia³alnoci hurtowej,
sk³adowej, magazynowej, wytwórczej lub produkcyjnej,

6) sieæ gazowa,

3) dopuszcza siê lokalizacjê nieuci¹¿liwych us³ug i handlu nie
powoduj¹cych zanieczyszczenia powietrza, ha³asu i nie
generuj¹cych znacz¹cego ruchu samochodowego,
4) wysokoæ budynków do II kondygnacji, w tym poddasze
u¿ytkowe, nie wiêcej ni¿ 8 m od poziomu terenu do
najwy¿szego punktu dachu,
5) preferowane rozwi¹zanie dachów jako pochy³ych, dwulub wielospadowych,
6) pokrycie dachów pochy³ych dachówk¹ ceramiczn¹ lub
materia³em dachówkopodobnym,
7) dopuszcza siê stosowanie dachów p³askich oraz kombinacji dachów p³askich i pochy³ych jednostronnie pod warunkiem zapewnienia wysokich walorów architektonicznych
projektowanych obiektów,
8) maksymalna powierzchnia zabudowy dzia³ki: 50% powierzchni dzia³ki,
9) ustala siê minimaln¹ powierzchniê zieleni -10% powierzchni
dzia³ki,
§4. 1. Na obszarze objêtym opracowaniem ustala siê
strefê W ochrony archeologicznej; dzia³alnoæ inwestycyjna
wymaga uzgodnienia z konserwatorem zabytków.
§5. 1. Ustala siê obs³ugê komunikacyjn¹ terenu z ulic:
Maya, Kasprowicza i S³owackiego.
§6. 1. W zakresie ochrony i kszta³towania rodowiska
naturalnego ustala siê:

7) dopuszcza siê stosowanie do celów grzewczych paliw
gazowych i p³ynnych lub ogrzewania elektrycznego,
8) gromadzenie sta³ych odpadów z ka¿dej posesji w pojemnikach zlokalizowanych na terenie danej posesji,
9) na terenie zmiany planu ustala siê teren istniej¹cej stacji
redukcyjnej gazu,
10) na terenie zmiany planu ustala siê teren istniej¹cej trafostacji,
11) podstawê realizacji uzbrojenia technicznego stanowiæ bêd¹
projekty bran¿owe.
§8. Wszystkie tereny objête zmian¹ planu mog¹ byæ wykorzystywane w sposób dotychczasowy, do czasu ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwa³y.
ROZDZIA£ III
Przepisy koñcowe
§9. Zgodnie z art. 10 ust. 3 art. 36 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów
o nowych funkcjach wyznaczonych w zmianie planu ustala siê
0% stawkê s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty z tytu³u wzrostu wartoci
nieruchomoci.
§10. Na obszarze zmiany planu, trac¹ moc ustalenia
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kocian, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XLIII/398/
94 Rady Miejskiej w Kocianie z dnia 17 maja 1994 r. i uchwa³¹
Nr XXXIV/231/94 Rady Gminy Kocian z dnia 25 maja 1994 r.
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(Dz.U. Woj. Leszczyñskiego z 1994 r. Nr 6 poz. 38 z pón.
zmianami).
§11. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta Kociana.

§12. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Kociana
() mgr Bronis³aw Fr¹ckowiak

3264
UCHWA£A Nr XII/138/03 RADY MIEJSKIEJ KOCIANA
z dnia 4 wrzenia 2003 r.
w sprawie uchwalenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego miasta Kociana terenu przy ul. Bernardyñskiej
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1997 r. Nr 141,
poz. 943, z 1999 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 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, oraz z 2002 r., Nr
25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112), art. 85 ust.
2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717), 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, Dz.U. z 2002 Nr 23 poz. 220, Dz.U. z 2002
Nr 62 poz. 558, Dz.U. z 2002 Nr 113 poz. 984, Dz.U. z 2002 r.
Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) oraz uchwa³y
Nr XLI/402/01 Rady Miejskiej Kociana z dnia 13 grudnia
2001 r. w sprawie przyst¹pienia do zmiany planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego miasta Kociana - Rada
Miejska w Kocianie uchwala, co nastêpuje:
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§1. 1. Zatwierdza siê zmianê planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kociana, zwan¹ dalej zmian¹
planu.
2. Przedmiotem ustaleñ zmiany planu jest:
1) zmiana przeznaczenia terenu po³o¿onego miêdzy ul. 14
Dywizji Piechoty Wielkopolskiej, a ul. Bernardyñsk¹ w
Kocianie wchodz¹cego w sk³ad jednostki bilansowej 27K
- ulica o charakterze lokalnym (czêci dzia³ek nr ewid.
gruntów 1517/1, 1519, 1542, 1543, 1541) na tereny zabudowy mieszkaniowej z mo¿liwoci¹ realizacji us³ug nieuci¹¿liwych,

2) linie rozgraniczaj¹ce ulice, place oraz drogi publiczne wraz
z urz¹dzeniami pomocniczymi,
3) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej oraz
linie rozgraniczaj¹ce tereny tej infrastruktury,
4) tymczasowe sposoby zagospodarowania, urz¹dzenia oraz
u¿ytkowania terenu.
3. Integraln¹ czêci¹ zmiany planu jest rysunek w skali
1:1.000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y, zwany
dalej rysunkiem.
4. Na rysunku nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
1) granice opracowania i uchwalenia zmiany planu,
2) przeznaczenie terenów,
3) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach i ró¿nych
zasadach zagospodarowania,
4) linie zabudowy nieprzekraczalne.
§2. Ilekroæ w uchwale wystêpuje termin:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ lini¹, poza któr¹ realizacja wszelkich obiektów budowlanych jest niedopuszczalna,
2) linie rozgraniczaj¹ce - nale¿y przez to rozumieæ linie rozdzielaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach i ró¿nych zasadach
zagospodarowania ustalonych w planie; na rysunku planu
stanowi¹ one obowi¹zuj¹ce linie podzia³ów geodezyjnych,
ROZDZIA£ II
Przepisy szczegó³owe
§3. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us³ugami (MN/U) ustala siê:
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1) lokalizacjê budynków jednorodzinnych - wolnostoj¹cych,
oraz ma³ych domów mieszkalnych wielorodzinnych - tworz¹cych pierzejê ulicy, z mo¿liwoci¹ wprowadzenia us³ug
nieuci¹¿liwych,
2) nie dopuszcza siê lokalizowania dzia³alnoci hurtowej,
sk³adowej, magazynowej, wytwórczej lub produkcyjnej,
3) dopuszcza siê lokalizacjê nieuci¹¿liwych us³ug i handlu nie
powoduj¹cych zanieczyszczenia powietrza, ha³asu i nie
generuj¹cych nadmiernego ruchu samochodowego,
4) wysokoæ budynków mieszkalnych do III kondygnacji,
w tym poddasze u¿ytkowe, nie wiêcej ni¿ 12 m od poziomu terenu do najwy¿szego punktu dachu,
5) od strony ul. Bernardyñskiej ustala siê kontynuacjê zwartej zabudowy mieszkalnej z mo¿liwymi us³ugami w parterze budynku,
6) nawi¹zanie do zabudowy istniej¹cej pod wzglêdem kubatury i rozwi¹zañ architektonicznych projektowanych obiektów (tj. elewacji, dachów dwu- lub wielospadowych, symetrycznych),
7) pokrycie dachów pochy³ych dachówk¹ lub materia³em
dachówkopodobnym,
8) uzgodnienie z wojewódzkim konserwatorem zabytków
projektów nowej zabudowy, podzia³ów i scalania dzia³ek,
9) zezwala siê na scalenie dzia³ek zgodnie z dawnym podzia³em geodezyjnym,
10) zezwala siê na podzia³ terenu na 2-3 dzia³ek budowlanych,
z uwzglêdnieniem dawnych granic podzia³u (3 dzia³ki) lub
w przypadku dwóch dzia³ek, podzia³ na dwie czêci
z dostêpem do istniej¹cych ulic.
§4. 1. Na obszarze objêtym opracowaniem ustala siê
stref¹ A i B ochrony konserwatorskiej (zgodnie z rysunkiem);
wszelkie zmiany w zagospodarowaniu, w tym ewentualne
rozbiórki, lokalizacje nowych budynków i wszystkie projekty
architektury oraz podzia³y dzia³ek nale¿y uzgodniæ z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
2. Na obszarze objêtym opracowaniem ustala siê strefê
W ochrony archeologicznej; dzia³alnoæ inwestycyjna wymaga uzgodnienia z konserwatorem zabytków.
§5. 1. Ustala siê obs³ugê komunikacyjn¹ terenu z ulic:
Bernardyñskiej i 14 Dywizji Piechoty.
2. Na rysunku ustalono nieprzekraczalne linie zabudowy
dla terenu objêtego zmian¹ planu odpowiednio:
1) wzd³u¿ ulicy 14 Dywizji Piechoty:
-

dla zabudowy mieszkaniowej - 4 m,

-

dla obiektów us³ugowych w oddzielnych budynkach min. 25 m

2) wzd³u¿ ul. Bernardyñskiej:
-

dla zabudowy mieszkaniowej - w pierzei ulicy,

-

dla obiektów us³ugowych w oddzielnych budynkach min. 25 m.

§6. 1. W zakresie ochrony i kszta³towania rodowiska
naturalnego ustala siê:
1) zakazuje siê prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej
o charakterze przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, okrelonych w Prawie ochrony
rodowiska,
2) ze wzglêdu na strefê ochrony poredniej ujêæ wody dla
miasta Kociana oraz obszar ochrony wód g³êbinowych
(zbiornik GZWP nr 150), zakazuje siê prowadzenia dzia³alnoci, w wyniku której mog³yby do gruntu przenikn¹æ
substancje szkodliwe,
3) zakazuje siê odprowadzenia nieoczyszczonych cieków do
gruntu.
2. Zakazuje siê lokalizacji urz¹dzeñ emituj¹cych promieniowanie elektromagnetyczne oraz konstrukcji wy¿szych, jak
50 m nad poziom terenu.
§7. Ustala siê obowi¹zek uzbrojenia obszaru w podstawow¹ sieæ infrastruktury technicznej powi¹zan¹ z istniej¹cymi systemami:
1) wodoci¹g,
2) kanalizacja sanitarna,
3) kanalizacja deszczowa,
4) sieæ elektroenergetyczna - skablowana, podziemna,
5) sieæ telefoniczna - skablowana, podziemna,
6) sieæ gazowa,
7) dopuszcza siê stosowanie do celów grzewczych paliw
gazowych i p³ynnych lub ogrzewania elektrycznego,
8) gromadzenie sta³ych odpadów z ka¿dej posesji w pojemnikach zlokalizowanych na terenie danej posesji,
9) podstaw¹ realizacji uzbrojenia technicznego stanowiæ bêd¹
projekty bran¿owe.
§8. Wszystkie tereny objête zmian¹ planu mog¹ byæ wykorzystywane w sposób dotychczasowy, do czasu ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwa³y.
ROZDZIA£ III
Przepisy koñcowe
§9. Zgodnie z art. 10 ust. 3 art. 36 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów
o nowych funkcjach wyznaczonych w zmianie planu ustala siê
0% stawkê s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty z tytu³u wzrostu wartoci
nieruchomoci.
§10. Na obszarze zmiany planu, trac¹ moc ustalenia
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kocian, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XLIII/398/
94 Rady Miejskiej w Kocianie z dnia 17 maja 1994 r. i uchwa³¹
Nr XXXIV/231/94 Rady Gminy Kocian z dnia 25 maja 1994 r.
(Dz.U. Woj. Leszczyñskiego z 1994 r Nr 6 poz. 38 z pón.
zmianami).
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§11. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta Kociana.

§12. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Kociana
() mgr Bronis³aw Fr¹ckowiak

3265
UCHWA£A Nr IX/61/2003 RADY GMINY GNIEZNO
z dnia 5 wrzenia 2003 r.
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy
mieszkaniowej we wsi Winiary, dzia³ki nr 24, 25, 26/7, 27/2 i 27/4 w gminie Gniezno
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 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)
Rada Gminy Gniezno uchwala co nastêpuje:
§1. Uchwala siê Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Winiary,
dzia³ki nr: 24, 25, 26/7, 27/2 i 27/4 w gminie Gniezno.
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§2. 1. Obszar objêty planem, stanowi¹cy po³udniowy skraj
wsi Winiary, po³o¿ony jest stycznie do pó³nocnej czêci
osiedla Winiary w Gnienie oraz pó³nocnym skrajem drogi
krajowej nr 5 Poznañ-Bydgoszcz.
2. Plan obejmuje dzia³ki o numerach: 24, 25, 26/7, 27/2,
27/4 po³o¿one we wsi Winiary.
3. Granice zatwierdzenia planu przedstawiono graficznie
na rysunku w skali 1:1.000.
§3. 1. Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej oznaczone na rysunku
planu symbolem MN,
2) tereny zabudowy przemys³owo-us³ugowej oznaczony na
rysunku planu symbolem PU,
3) tereny urz¹dzeñ technicznych oznaczone na rysunku planu
symbolem TE,
4) tereny obs³ugi komunikacyjnej przeznaczone do realizacji
celów publicznych o symbolu rysunku planu XK.

2. Uwarunkowania zabudowy wymienionych terenów podano w rozdziale II mniejszej uchwa³y.
3 Na rysunku planu na terenach stycznych do obszaru
przedmiotowego planu czyli terenów przyleg³ych do granic
zatwierdzenia pokazano graficznie elementy istniej¹cego zagospodarowania terenu (np. droga krajowa nr 5) maj¹ce
wp³yw na niniejszy plan oraz uwarunkowania wynikaj¹ce
z ustaleñ obowi¹zuj¹cych Studiów uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniezno oraz
Miasta Gniezna.
§4. 1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek planu na
mapie w skali 1:1.000, stanowi¹cy jej za³¹cznik graficzny nr 1.
2. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu s¹
jego ustaleniami obowi¹zuj¹cymi:
1) granica uchwalenia planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
3) osie dróg,
4) linie zabudowy, stanowi¹ce minimalne odleg³oci obiektów budowlanych w zale¿noci od ich funkcji, od skrajnych krawêdzi jezdni.
§5. 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
w decyzjach administracyjnych nale¿y okrelaæ wg zasad
zawartych w §7 oraz rysunku planu.
2. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu,
o których jest mowa w §3 uchwa³y,
2) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ Uchwa³ê Rady Gminy
Gniezno,
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3) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu na
mapie w skali 1:1.000 pt. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej
we wsi Winiary, dzia³ki nr: 24, 25, 26/7, 27/2 i 27/4 w gminie
Gniezno,
4) przepisach szczególnych - nale¿y przez to rozumieæ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
5) przeznaczeniu podstawowym na danym obszarze - nale¿y
przez to rozumieæ przeznaczenie okrelone w zapisach
symboli MN i PU wyznaczonych na rysunku planu liniami
rozgraniczaj¹cymi,
6) minimalny wskanik terenów biologicznie czynnych - nale¿y
przez to rozumieæ nieprzekraczaln¹ wielkoæ powierzchni
nie podlegaj¹cej zabudowie a podlegaj¹c¹ zagospodarowaniu na gruncie rodzimym rolinnoci¹ wzglêdnie wód
otwartych w stosunku do ca³kowitej powierzchni dzia³ki.
§6. Uzbrojenie techniczne:
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady uzbrojenia terenu:
W sk³ad zak³adanej docelowo infrastruktury technicznej, prócz
dróg, realizowane bêdzie zaopatrzenie w energiê elektryczn¹,
gaz przewodowy, wodê pitn¹, kanalizacjê, i telefonizacjê.
Wszystkie wymienione media techniczne winny byæ realizowane w przedziale czasowym zgodnym z koncepcj¹ rozbudowy infrastruktury technicznej wsi Winiary.
ROZDZIA£ II
Przepisy szczegó³owe
§7. 1. Ustala siê tereny ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej oznaczone na rysunku planu symbolem MN:
1) Obszar przeznaczony jest pod realizacjê budownictwa
mieszkaniowego jednorodzinnego.
2) Dopuszcza siê funkcje us³ugowe, które mog¹ byæ umiejscowione w kubaturze mieszkaniowej nie stwarzaj¹ce
uci¹¿liwoci dla funkcji podstawowej. Mog¹ to byæ np.:
poradnictwo prawne, us³ugi medyczne, krawieckie itp.
3) Uwarunkowania urbanistyczno-architektoniczne:
a) usytuowanie obiektów winno byæ zgodne z okrelonymi na rysunku planu uwarunkowaniami,
b) ustala siê minimaln¹ powierzchniê biologicznie czynn¹
w wielkoci 50% powierzchni dzia³ki,
c) budynku mieszkalne wolnostoj¹ce o wysokoci do 1,5
kondygnacji nadziemnej przy dachach stromych z pokryciem ceramicznym lub ceramiczno podobnym
i nachyleniach po³aci dachowych w granicach 30° - 50°.
d) dopuszcza siê budowê budynków gospodarczo-gara¿owych jako obiektów zwi¹zanych z funkcj¹ podstawow¹. Mog¹ to byæ obiekty wolnostoj¹ce, segmenty
bliniacze usytuowane na granicach w³asnociowych
lub zblokowane z budynkami mieszkalnymi o zharmonizowanej architekturze,
e) dopuszcza siê mo¿liwoæ scalania wzglêdnie podzia³u
wtórnego okrelonych graficznie dzia³ek pod warun-

Poz. 3265

kiem nie naruszania praw osób trzecich oraz okrelonych w planie zasad powi¹zania z komunikacj¹ zewnêtrzn¹,
f) dopuszcza siê zamiast zabudowy wolnostoj¹cej scalania na zabudowê bliniacz¹ przy zachowaniu uwarunkowañ architektonicznych zawartych w pkt 3 c i porozumieñ z w³acicielami przedmiotowych dzia³ek s¹siednich.
4) Wszelkie uci¹¿liwoci realizowanej funkcji winny siê zamkn¹æ w granicach w³asnociowych dzia³ek.
5) Wyklucza siê mo¿liwoæ realizacji funkcji przemys³owej
i produkcyjnej.
6) Wielkoæ poszczególnych dzia³ek - ich ukszta³towanie wyznaczanie granic w³asnociowych nale¿y dokonywaæ
wg potrzeb okrelonej inwestycji pod warunkiem nienaruszania praw osób trzecich oraz okrelonych w planie zasad
powi¹zañ komunikacyjnych.
7) Miejsca parkingowe lokalizowaæ na w³asnej dzia³ce.
2. Ustala siê teren zabudowy przemys³owo - us³ugowej
oznaczony na rysunku planu symbolem PU:
1) Jako podstawowe przeznaczenie terenu ustala siê funkcjê
aktywnoci gospodarczej z zakresu sk³adowania, magazynowania, handlem hurtowym i detalicznym, obs³ugi technicznej 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, drobnej
wytwórczoci i rolnictwa.
3) Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ jako sk³adnik wymienionych funkcji w punktach: 1) i 2) w formie mieszkañ dla
ludzi je obs³uguj¹cych.
4) Uwarunkowania urbanistyczno - architektoniczne:
a) usytuowania obiektów winny byæ zgodne z okrelonymi na rysunku planu, nie przekraczalnymi liniami zabudowy wyznaczonymi dla okrelonych funkcji,
b) ustala siê minimaln¹ powierzchniê biologiczn¹ czynn¹
wielkoci 20% powierzchni dzia³ki,
c) ustala siê maksymaln¹ iloæ kondygnacji nadziemnych
obiektów w liczbie 5 przy czym w sumie nie wiêksza
ni¿ 25,0 m.,
d) wprowadza siê wymóg harmonizowania wygl¹du architektonicznego zabudowy w panoramach ulic i fizjografii terenu.
e) Miejsca parkingowe lokalizowaæ na terenie w³asnej
dzia³ki
5) Uci¹¿liwoæ realizowanej okrelonej funkcji musi siê zamkn¹æ w granicach w³asnociowych dzia³ki.
6) Wielkoæ poszczególnych dzia³ek - ich kszta³towanie wyznaczanie granic w³asnociowych nale¿y dokonywaæ
wg potrzeb okrelonej inwestycji pod warunkiem nienaruszania praw osób trzecich oraz okrelonych w planie zasad
powi¹zañ komunikacyjnych.
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3. Wprowadza siê mo¿liwoæ scalania w jedn¹ ca³oæ
terenu o funkcji okrelonej na rysunku planu symbolem PU
z terenem stycznym o symbolu rysunku planu P, znajduj¹cym
siê w granicach administracyjnych miasta Gniezna. Pozwala
na to zapis planu zagospodarowania tego¿ terenu:
1) Scalenie mo¿e nast¹piæ za porozumieniem stron, którymi
s¹ w³aciciele gruntów oraz Wójta Gminy Gniezno i Prezydenta Miasta Gniezna,
2) W wypadku scalenia terenu funkcji o symbolu P i PU
przestaje obowi¹zywaæ koniecznoæ realizacji drogi o symbolu rysunku planu X1KD,
3) Uwarunkowania realizacyjne jak dla symbolu rysunku
planu P z zakazem zabudowy mieszkalnej,
4) Dodatkowym uwarunkowaniem jest koniecznoæ wprowadzenia stycznie do drogi X1KL pasa zieleni izolacyjnej
szerokoci 15,0 m.
4. Ustala siê tereny zieleni izolacyjnej oznaczone na rysunku planu symbolem ZI:
1) strefy zieleni izolacyjnej nie podlegaj¹ zabudowie.
2) Tereny stref zieleni izolacyjnej winny byæ zagospodarowane poprzez nasadzenia rolinnoci¹ - krzewy i drzewa z przewag¹ iglastych (min. 70% obszaru strefy).
3) Teren winien stanowiæ ca³oæ w³asnociow¹ z obszarem
o symbolu P.
5. Ustala siê teren techniczny oznaczony na rysunku
planu symbolem TE:
1) na dzia³ce winny byæ realizowane potrzebne dla obs³ugi
infrastruktury technicznej terenu urz¹dzenia takie jak: stacja transformatorowa, przepompownia itp.
6. Ustala siê tereny obs³ugi komunikacji przeznaczone
dla realizacji celów publicznych, oznaczone na rysunku planu
symbolem XK:
1) wyznacza siê obszar o symbolu rysunku planu X1KL,
stanowi¹cy ulicê lokaln¹ szerokoci 12,0 m w liniach
rozgraniczaj¹cych, jezdni szerokoci 6,0 m, chodnikach
dwustronnych szerokoci 1,5 m,
2) wyznacza siê obszar o symbolu rysunku planu X1KD,
stanowi¹cy ulicê dojazdow¹ szerokoci 10,0 m w liniach
rozgraniczaj¹cych oraz chodnikach dwustronnych o szerokoci 1,5 m,

2) plan ustala ród³a poboru energii elektrycznej, wody, gazu
przewodowego, systemu telekomunikacji oraz miejsc zrzutu
cieków,
3) plan ustala prowadzenie potrzebnej liniowej infrastruktury
technicznej w pasach technicznych dróg lokalnych,
4) plan dopuszcza lokalizacjê terenów infrastruktury technicznej w obszarze w nim nieprzewidzianym pod warunkiem nie naruszania praw osób trzecich.
5) Ustalenia szczegó³owe:
a) Sieæ wodoci¹gowa.
ród³em wody pitnej i technologicznej jest sieæ miejska miasta Gniezna. Pod³¹czeñ nale¿y dokonaæ na
warunkach aktualnego jej dysponenta.
b) Sieæ kanalizacyjna.
Pod³¹czenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej na warunkach okrelonych przez aktualnego jej dysponenta.
c) Zasilanie w gaz przewodowy.
Przewody gazowe nale¿y prowadziæ zgodnie z ustaleniami wydanymi przez Wielkopolski Zak³ad Gazownictwa w Poznaniu.
d) Zaopatrzenie w ciep³o.
Prócz zaopatrzenia indywidualnego istnieje mo¿liwoæ
pod³¹czenia do ciep³owni na osiedlu Winiary.
e) Energia elektryczna.
Rozporz¹dzenia energii elektrycznej na warunkach okrelonych przez aktualnego dysponenta.
f) Telekomunikacja.
Pod³¹czenie do istniej¹cej sieci telekomunikacyjnej miasta.
§8. Zmienia siê przeznaczenie gruntów rolnych na cele
nierolnicze. Dla gruntów podlegaj¹cych ochronie zmiany
dokonuje siê na podstawie zgody Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi nr GZ. tr.057-602-613/02 z dnia 03.02.2003 r.
§9. Stwierdza siê spójnoæ ustaleñ zawartych w niniejszej
uchwale z treci¹ zawart¹ w Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniezno, zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr 119/X/2000 Rady Gminy Gniezno
z dnia 28.02.2000 r.

3) wyznacza siê obszar o symbolu rysunku planu X2KD,
stanowi¹cy ulice dojazdowe o szerokoci 10,0 m w liniach
rozgraniczaj¹cych oraz chodnikach dwustronnych o szerokoci 2,0 m,

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

4) potrzebne miejsca parkingowe zwi¹zane z dan¹ funkcj¹
winny znaleæ siê na terenach poszczególnych inwestycji.

ROZDZIA£ III

7. Ustalenia w zakresie in¿ynieryjnej infrastruktury technicznej:
1) plan ustala obs³ugê jego obszaru projektowan¹ infrastruktur¹ techniczn¹,

Przepisy koñcowe
§11. Traci moc Uchwa³a Nr 30/X/91 Rady Gminy Gniezno
z dnia 4.07.1999 r. w sprawie uchwalenia planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniezno w obrêbie
granic zatwierdzenia niniejszego planu.
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§12. Ustala siê stawkê s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowych
op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w wysokoci
5% przy zobowi¹zaniu w³aciciela gruntu do nieodp³atnego
przekazania na rzecz gminy terenu dróg powsta³ych w wyniku
ustaleñ planu oraz 25% dla pozosta³ych w³acicieli.

§14. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Gnienie
() Marek S³omczewski

§13. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Gniezno.

3266
UCHWA£A Nr VIII/49/2003 RADY MIEJSKIEJ W OSIECZNEJ
z dnia 23 wrzenia 2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy rekreacyjno - mieszkaniowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 roku Nr
142 poz. 1591 z póniejszymi zmianami); art. 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994 o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 15
z 1999 poz. 139 z póniejszymi zmianami) oraz uchwa³¹ nr
XVI/101/2000 r. Rady Miejskiej Osieczna z dnia 20 czerwca
2000 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Osieczna oraz uchwa³¹ nr XXVI/182/2001 Rady Miejskiej Osieczna z dnia 20 grudnia 2001 r. w zwi¹zku z art. 85
ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717),
Rada Miejska Osieczna uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy rekreacyjne mieszkaniowej obejmuj¹cy obszar okrelony na za³¹czniku
graficznym do niniejszej uchwa³y.
§1. Uchwala siê plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy rekreacyjno - mieszkaniowej
w miejscowoci Osieczna. Niniejszy plan miejscowy zmienia
funkcjê terenów upraw polowych w planie ogólnym miasta
i gminy Osieczna. Granice obszaru objêtego planem miejscowym oznaczono na rysunku planu stanowi¹cym za³¹cznik do
niniejszej uchwa³y. £¹czna powierzchnia terenu objêtego planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego wynosi
2,6761 ha.
§2. Plan ustala:
1. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny
o ró¿nych funkcjach i ró¿nych zasadach zagospodarowania.
2. Linie rozgraniczaj¹ce te tereny oraz drogi wewnêtrzne
i publiczne.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.

4. Zasady i warunki wtórnego podzia³u i scalania terenów.
5. Szczegó³owe warunki zagospodarowania terenów.
§3. Ilekroæ w dalszej czêci uchwa³y mowa jest o:
1. planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenie zawarte
w niniejszej uchwale wraz z za³¹cznikiem graficznym.
2. rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek stanowi¹cy za³¹cznik graficzny do niniejszej uchwa³y.
3. przepisach szczególnych - nale¿y przez to rozumieæ aktualne w momencie wykonywania niniejszej uchwa³y przepisy prawne.
4. terenie - nale¿y przez to rozumieæ obszar o okrelonej
funkcji dominuj¹cej ograniczony liniami rozgraniczaj¹cymi.
5. jednostce bilansowej - nale¿y przez to rozumieæ teren
oznaczony symbolem u¿ytkowania.
6. funkcji lub sposobie u¿ytkowania terenu - nale¿y przez to
rozumieæ dominuj¹c¹ funkcjê obszaru.
§4. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem ZR,
MN przeznaczone s¹ pod zabudowê rekreacyjn¹ i mieszkaniow¹ w granicach linii rozgraniczaj¹cych z obowi¹zuj¹cymi
liniami zabudowy.
2. Dopuszcza siê lokalizacjê elementów funkcji uzupe³niaj¹cej funkcjê podstawow¹. Obiekty kubaturowe o charakterze
mieszkalnym, rekreacyjnym lub gospodarczym lokalizowane
w obrêbie jednostki bilansowej winny byæ zharmonizowane
wzajemnie zachowuj¹c ³ad przestrzenny.
3. Tereny oznaczone na rysunku symbolem KS przeznaczone s¹ pod tereny komunikacji ko³owej oraz korytarze
infrastruktury technicznej.
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4. Dopuszcza siê prowadzenie wtórnego podzia³u oraz
scalania dzia³ek w obrêbie jednostki bilansowej.
§5. Obs³uga w zakresie infrastruktury technicznej:
1. Komunikacja - dojazd siêgaczem (2KS) z drogi prowadz¹cej do Letniska Stanis³awówka.
2. Zaopatrzenie w wodê - z sieci wodoci¹gowej lub z w³asnego ujêcia poprzez sieæ wewnêtrzn¹.
3. Odprowadzenie cieków - poprzez utylizacje we w³asnych
przydomowych oczyszczalniach lub zbiorczej, grupowej
oczyszczalni cieków.
4. Odprowadzenie wód opadowych - powierzchniowo
z wykorzystaniem retencji gruntowej.
5. Zasilanie w energiê elektryczn¹ - z istniej¹cego systemu
elektro - energetycznego poprzez planowan¹ stacjê transformatorow¹ i sieæ wewnêtrzn¹.
6. Zaopatrzenie w ciep³o - z indywidualnych systemów grzewczych na paliwa ekologiczne.
7. Odpady komunalne - usuwanie zgodnie z lokalnym systemem usuwania odpadów komunalnych.
§6. 1. Teren objêty planem znajduje siê w strefie W
ochrony archeologicznej. Wystêpuje stanowisko archeologiczne 63-25/107 - osada kultury przeworskiej osada - pradzieje, osada - wczesne redniowiecze. Dzia³alnoæ inwestycyjna
wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Na obszarze stanowiska nale¿y przeprowadziæ ratownicze badania wykopaliskowe. Koszty prac archeologicznych
ponosi inwestor.
2. Bez uzyskania zezwolenia Konserwatora zabytków nie
wolno podejmowaæ ¿adnych prac na obszarze stanowiska
archeologicznego. Zezwolenie na prowadzenie prac zostanie
udzielone zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 padziernika 2000 r. Dz.U. nr
93 poz. 1033.
3. W³aciciel nieruchomoci obejmuj¹cej stanowisko archeologiczne zobowi¹zany jest udostêpniæ teren do badañ
archeologicznych.
4. Teren objêty planem le¿y czêciowo w strefie E
ekspozycji na panoramê miasta Osieczna ze Stanis³awówki
i wzniesienia po po³udniowej stronie jeziora £oniewskiego.
5. Teren objêty planem le¿y w strefie K ochrony krajobrazu wokó³ jeziora £oniewskiego.
§7. 1. W zwi¹zku z obwarowaniami zawartymi w §6 pkt 2
i 3 - architekturê projektowanych obiektów nale¿y szczególnie
starannie wpisywaæ w otoczenie przyrodnicze.
2. Ustala siê dla wszystkich terenów przeznaczonych pod
zabudowê wspó³czynnik procentowy terenu zabudowanego
stanowi¹cy 30% powierzchni dzia³ki.

3. Ustala siê wprowadzenie nasadzeñ zieleni niskiej,
i wysokiej oraz trawników na czêciach niezabudowanych
dzia³ek.
4. Ustala siê maksymaln¹ wysokoæ projektowanych
obiektów mieszkalnych do II kondygnacji to jest parter na
poziomie terenu, lub w przypadku podpiwniczenia - maksymalnie 1,2 m powy¿ej lokalnego poziomu terenu. Druga
kondygnacja winna mieciæ siê czêciowo lub ca³kowicie
w dachu stromym.
5. K¹t nachylenia po³aci dachowych winien siê zawieraæ
w przedziale: 35°- 45° Nale¿y stosowaæ dachy dwu lub cztero
spadowe o jednakowym nachyleniu wszystkich po³aci.
6. Jako materia³ pokryciowy zaleca siê stosowanie
dachówek ceramicznych lub cementowych. Dopuszcza siê
pokrycie blach¹ dachówkopodobn¹, gontem drewnianym lub
³upkiem naturalnym.
7. Architektura w obrêbie jednostek bilansowych winna
cechowaæ siê jednorodnoci¹ formy i detalu oraz zagospodarowania terenu.
8. Dopuszcza siê lokalizowanie na dzia³ce dwóch budynków:
a) budynku mieszkalnego (na warunkach okrelonych
w punktach 4 ÷ 7),
b) budynku gospodarczego (parterowego z dachem stromym jak w budynku mieszkalnym).
§8. Teren objêty planem miejscowym podzielono na 6
jednostek bilansowych:
1. 1ZR, MN - o powierzchni 0,3097 ha
2. 2KS - o powierzchni 0,4486 ha
3. 3ZR, MN - o powierzchni 0,4415 ha
4. 4ZR, MN - o powierzchni 0,5741 ha
5. 5ZR, MN - o powierzchni 0,4633 ha
6. 6ZR, MN - o powierzchni 0,4388 ha
§9. Dla terenu objêtego planem ustala siê stawkê procentow¹ wysokoci 20% s³u¿¹c¹ do naliczania op³aty, o której
mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 o zagospodarowaniu przestrzennym.
§10. Traci moc uchwa³a Rady Miasta i Gminy Osieczna nr
III/18/94 z dnia 15 listopada 1994 (Dziennik Urzêdowy Województwa Leszczyñskiego nr 16 poz. 91 z dnia 15 grudnia 1994)
w czêci dotycz¹cej obszaru objêtego niniejszym planem.
§11. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy Osieczna.
§12. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
() Hieronim Wilczkowiak
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3267
UCHWA£A Nr 156 RADY MIASTA KONINA
z dnia 24 wrzenia 2003 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nagród i wyró¿nieñ Prezydenta Miasta Konina dla zawodników, trenerów i dzia³aczy za osi¹gniêcie wysokich wyników sportowych we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym i krajowym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zm.) oraz art. 4, art. 5 ust. 4 i art. 28 ustawy z dnia
18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 81,
poz. 889 ze zm.) - Rada Miasta Konina uchwala, co nastêpuje:

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi
Miasta Konina.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§1. Ustala siê regulamin przyznawania nagród i wyró¿nieñ Prezydenta Miasta Konina, okrelaj¹cy szczegó³owe zasady i tryb przyznawania nagród i wyró¿nieñ zawodnikom,
trenerom i dzia³aczom, którzy osi¹gnêli wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym, stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Konina
() Tadeusz Wojdyñski

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr 156
Rady Miasta Konina
z dnia 24.09.2003 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD I WYRÓ¯NIEÑ PREZYDENTA MIASTA KONINA
DLA ZAWODNIKÓW, TRENERÓW I DZIA£ACZY ZA OSI¥GNIECIE WYSOKICH WYNIKÓW
SPORTOWYCH WE WSPÓ£ZAWODNICTWIE MIÊDZYNARODOWYM I KRAJOWYM
§1. Za osi¹gniêcia sportowe mog¹ byæ przyznane nagrody pieniê¿ne wyp³acane ze rodków bud¿etu Miasta Konina.
Wysokoæ nagrody dla zawodnika, trenera i dzia³acza nie
mo¿e byæ ni¿sza ni¿ po³owa minimalnego miesiêcznego
wynagrodzenia za pracê obowi¹zuj¹cego 1 stycznia w roku
przyznania nagrody, zwanego dalej minimalnym wynagrodzeniem.
§2. Prawo zg³aszania kandydatów do nagród i wyró¿nieñ
maj¹ stowarzyszenia i kluby sportowe posiadaj¹ce siedzibê
na terenie Miasta Konina.
§3. 1. Zg³aszanie kandydatów odbywa siê w terminie do
15 listopada ka¿dego roku.
2. Wzór wniosku o przyznanie nagrody lub wyró¿nienia
okrela za³¹cznik do niniejszego regulaminu.
§4. Wnioski w sprawie przyznawania nagród i wyró¿nieñ
rozpatruje i przedk³ada do podjêcia decyzji Prezydentowi
Miasta Konina komisja z³o¿ona z dwóch pracowników merytorycznego wydzia³u Urzêdu Miejskiego w Koninie oraz dwóch
radnych z komisji zajmuj¹cej siê problematyk¹ kultury fizycznej i sportu.

Kryteria przyznawania nagród i wyró¿nieñ Prezydenta
Miasta Konina
1. Dyscypliny indywidualne
1) do wysokoci piêciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za:
-

zdobycie medalu na Igrzyskach Olimpijskich

-

zdobycie z³otego medalu na Mistrzostwach wiata
i Mistrzostwach Europy seniorów.

2) do wysokoci trzykrotnego minimalnego wynagrodzenia za:
-

zdobycie srebrnego lub br¹zowego medalu Mistrzostw wiata lub Mistrzostwa Europy Seniorów,

-

zdobycie z³otego medalu Mistrzostw wiata Juniorów, Juniorów M³odszych, M³odzie¿owych Mistrzostw Europy, Mistrzostw Europy Juniorów lub
Juniorów M³odszych,

-

udzia³ w Igrzyskach Olimpijskich,

-

zdobycie miejsca od 1 do 3 w Pucharze wiata lub
Europy Seniorów.
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3) do wysokoci dwukrotnego minimalnego wynagrodzenia za:

przez swoich zawodników. Wysokoæ nagrody nie mo¿e byæ
wy¿sza ni¿ piêciokrotne minimalne wynagrodzenie.

-

zdobycie medalu na Mistrzostwach Polski Seniorów,

2. Wnioskuj¹cy o przyznanie nagrody mog¹ wskazaæ
tylko jednego trenera prowadz¹cego zawodnika (dru¿ynê).

-

zdobycie medalu na Mistrzostwach wiata Juniorów, M³odzie¿owych Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Europy Juniorów lub Juniorów M³odszych,

3. W wyj¹tkowych przypadkach Prezydent Miasta Konina
mo¿e przyznaæ nagrodê finansow¹ za ca³okszta³t dzia³alnoci
tak¿e dzia³aczom kultury fizycznej. Wysokoæ nagrody nie
mo¿e byæ wy¿sza ni¿ piêciokrotne minimalne wynagrodzenie.

4) do wysokoci minimalnego wynagrodzenia za:
-

zdobycie medalu Mistrzostw Polski Juniorów,

-

zdobycie medalu M³odzie¿owych Mistrzostw Polski.

2. Zespo³owe gry sportowe
1) do wysokoci dziesiêciokrotnego minimalnego wynagrodzenia dla zespo³u za zdobycie I miejsca w Pucharze wiata lub Pucharze Europy,
2) do wysokoci omiokrotnego minimalnego wynagrodzenia dla zespo³u za zdobycie Mistrzostwa Polski
Seniorów, Pucharu Polski,
3) do wysokoci siedmiokrotnego minimalnego wynagrodzenia dla zespo³u za zdobycie II lub III miejsca
w Mistrzostwach Polski Seniorów, I miejsca w M³odzie¿owych Mistrzostwach Polski lub I miejsca w Mistrzostwach Polski Juniorów.
4) do wysokoci piêciokrotnego minimalnego wynagrodzenia dla zespo³u za udzia³ w fina³ach Mistrzostw
Polski Seniorów, M³odzie¿owców, Juniorów lub
w finale Pucharu Polski.
§5. Zawodnikom, którzy w danym roku osi¹gnêli kilka
wysokich wyników sportowych mo¿e byæ przyznana tylko
jedna nagroda, odpowiednia do najwy¿szego osi¹gniêcia.
§6. 1. Prezydent Miasta Konina mo¿e przyznaæ nagrody
finansowe tak¿e trenerom i instruktorom sportowców, którzy
przyczynili siê do osi¹gniêcia wysokich wyników sportowych

4. Ka¿dy sporód nagrodzonych trenerów i dzia³aczy
mo¿e otrzymaæ tylko jedn¹ nagrodê za ca³okszta³t dzia³alnoci
i jeden raz za to samo osi¹gniêcie.
§7. 1. Za inne osi¹gniêcia ni¿ okrelone w §4 i 6 Prezydent
Miasta Konina mo¿e przyznaæ wyró¿nienia w postaci pucharów, dyplomów oraz nagród rzeczowych o wartoci do 70%
minimalnego wynagrodzenia.
2. Wyró¿nienia, o których mowa w ust. 1 mog¹ byæ
przyznane zawodnikom, którzy:
a) osi¹gnêli wysoki wynik sportowy, inny ni¿ okrelony w §4,
o szczególnym charakterze lub randze,
b) osi¹gnêli wysoki wynik sportowy o niewymiernym charakterze,
c) osi¹gnêli wysoki wynik sportowy w dyscyplinach i konkurencjach, nie objêtych programem igrzysk olimpijskich,
d) osi¹gnêli wysoki wynik sportowy w zawodach dla osób
niepe³nosprawnych
§8. Komisja przedk³ada i rekomenduje Prezydentowi Miasta Konina listê zawodników, którym mog¹ byæ przyznane
nagrody i wyró¿nienia w terminie do 1 grudnia ka¿dego roku.
§9. Nagrody wrêcza siê co roku podczas uroczystego
podsumowania roku sportowego.

Za³¹cznik
do Regulaminu Nagród Prezydenta Miasta Konina

(nazwa klubu, stowarzyszenia, adres)

Prezydent Miasta Konina

Na podstawie uchwa³y Nr ............................ Rady Miasta w Koninie z dnia ............................. w sprawie ustalenia Regulaminu
przyznawania nagród i wyró¿nieñ Prezydenta Miasta Konina dla zawodników, trenerów i dzia³aczy za osi¹gniêcie wysokich
wyników sportowych we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Sk³adamy wniosek
o przyznanie nagrody / wyró¿nienia dla:
.................................................................................................................................................................................................................

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 175

Poz. 3267, 3268

 17239 

za osi¹gniêcie w .......................... roku wyniku sportowego:
(rodzaj osi¹gniêcia - opisowo, miejsce, data uzyskania, itp.)
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
W za³¹czeniu - kopia protoko³u / komunikatu koñcowego wydanego przez:
.............................................................................................................................................................................................................
potwierdzaj¹cego w/w wynik sportowy.
........................................................
(-)

............................
(miejscowoæ)

(podpisy wnioskuj¹cych)

........................................................
(-)

.............................
(data)

3268
UCHWA£A Nr 161 RADY MIASTA KONINA
z dnia 24 wrzenia 2003 r.
w sprawie nadania nazwy Rondo im. Podoficerów Ma³oletnich w Koninie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) - Rada Miasta Konina
uchwala, co nastêpuje:
§1. Nadaje nazwê Rondo im. Podoficerów Ma³oletnich
rondu wybudowanemu na skrzy¿owaniu ulic: Wa³ Tarejwy
z ulic¹ Szarych Szeregów.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi
Miasta Konina.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Konina
() Tadeusz Wojdyñski
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UCHWA£A Nr X/71/2003 RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
z dnia 29 wrzenia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
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 ze zmianami), 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)
w zwi¹zku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 2003 r. Nr 80 poz. 717) oraz w zwi¹zku z uchwa³¹ Nr VII/51/
2003 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 kwietnia 2003 roku
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru po³o¿onego
w Rydzynie, przy ul. Wolnoci - dzia³ka nr ewid. 84 Rada
Miejska Rydzyna uchwala: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowoci Rydzyna przy ul. Wolnoci, dzia³ka
nr ewid. 84.
ROZDZIA£ I
Ustalenia ogólne
§1. Niniejsza uchwa³a obowi¹zuje na obszarze którego
granice okrela rysunek planu zatytu³owany: Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej opracowany na mapie sytuacyjnowysokociowej w skali 1:500.
§2. 1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu w skali
1:500 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§3. 1. Plan sk³ada siê z:
1) rysunku planu,
2) treci uchwa³y czyli ustaleñ.
§4. Przedmiotem planu jest realizacja Uchwa³y Nr VII/51/
2003 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 kwietnia 2003 r.
i dotyczy:
1) ustalenia przeznaczenia terenu oraz linii rozgraniczaj¹cych
teren o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
2) okrelenia lokalnych warunków, zasad i standardów kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym
równie¿ linii zabudowy i gabarytów obiektów,
3) okrelenia zasad obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej,
§5. 1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1) stworzenie podstaw (warunków w³aciwych prawu lokalnemu w dziedzinie gospodarki przestrzennej) formalnych

i merytorycznych dla umo¿liwienia zainwestowania terenu dotychczas u¿ytkowanego rolniczo na cele zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z funkcj¹ towarzysz¹c¹.
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w decyzjach administracyjnych nale¿y okrelaæ w stosunku do
obszaru objêtego planem wg zasad okrelonych w ustaleniach Rozdzia³ II i III uchwa³y.
§6. 1. Ustalenia dotycz¹ce warunków korzystania ze rodowiska przyrodniczego i kulturowego:
1) ustala siê lokalizacjê obiektów budowlanych w sposób nie
koliduj¹cy z warunkami przyrodniczymi,
2) ustala siê obowi¹zek zastosowania odpowiednich rodków technicznych zabezpieczaj¹cych wody podziemne
przed zanieczyszczeniem (dot. ujêæ wód, obszarów i zbiorników zasobowych wód podziemnych itp.),
3) ustala siê, ¿e prace budowlane nie mog¹ spowodowaæ
naruszenia stosunków wodnych na gruncie. W przypadku
naruszenia sieci drenarskiej nale¿y bezzw³ocznie odtworzyæ przeciête ci¹gi drenarskie, odbudowaæ ci¹gi melioracyjne itp.,
4) ustala siê obowi¹zek powiadomienia pañstwowej s³u¿by
ochrony zabytków na 7 dni przed rozpoczêciem prac
budowlanych i prowadzenia w przypadku potrzeby sta³ego nadzoru archeologicznego w czasie realizacji inwestycji.
§7. Ilekroæ w uchwale jest mowa o
1) planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu, o którym
mowa w §1 uchwa³y,
2) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu
w skali 1:500 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y,
3) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Miejskiej Rydzyny, o ile z treci przepisu nie wynika
inaczej,
4) przepisach szczególnych i odrêbnych - nale¿y przez to
rozumieæ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi
oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikaj¹ce
z prawomocnych decyzji administracyjnych,
5) wyznaczeniu terenu - nale¿y przez to rozumieæ, ¿e jest on
wyznaczony na obszarze objêtym planem,
6) us³ugi bytowe - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi o uci¹¿liwoci nie wykraczaj¹cej poza granice dzia³ki takie jak np.:
gabinet kosmetyczny, solarium, us³ugi handlu itp.,
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7) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ, ¿e wyklucza siê lokalizacjê obiektu w obszarze
zawartym miêdzy t¹ lini¹, a krawêdzi¹ jezdni,
8) zieleni - nale¿y przez to rozumieæ nieutwardzony teren
o nawierzchni gruntowej, biologicznie czynnej, pokryty
nasadzeniami w formie drzew, krzewów, rolin okrywowych i trawy,
9) nasyceniu terenu zieleni¹ wyra¿on¹ procentem powierzchni
dzia³ki - nale¿y przez to rozumieæ wielkoæ powierzchni
terenu, która ma zostaæ przeznaczona na cele zieleni,
10) intensywnoci zabudowy kubaturowej wyra¿onej procentem powierzchni dzia³ki - nale¿y przez to rozumieæ wielkoæ powierzchni terenu zabudowanego,
11) wysokoci obiektów budowlanych - (budynku) - nale¿y
przez to rozumieæ wysokoæ liczon¹ od poziomu terenu do
najwy¿szego punktu dachu,
12) zakazywaniu, nakazywaniu lub obowi¹zywaniu - nale¿y
przez to rozumieæ, ¿e wprowadza siê zakaz, nakaz lub
obowi¹zek na obszarze objêtym planem,
13) zalecaniu - nale¿y przez to rozumieæ propozycjê rozwi¹zañ
nie maj¹cej rangi przepisu gminnego.
ROZDZIA£ II
Ustalenia szczegó³owe
- przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny
o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania
- lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu w tym równie¿ linie
zabudowy i gabaryty obiektów
§8. 1. Wyznacza siê teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
1) linie rozgraniczaj¹ce, o których mowa w ust. 1 okrela
rysunek planu,
2) teren, o którym mowa w ust. 1 oznaczono na rysunku
planu symbolem M.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 przewiduje siê
realizacjê budownictwa jednorodzinnego na nastêpuj¹cych
zasadach:
1) wysokoæ zabudowy - parterowa z dopuszczalnym poddaszem u¿ytkowym, kryta symetrycznym stromym dachem
dwuspadowym, czterospadowym lub wielospadowym
o zasadniczym uk³adzie kalenicowym. Wysokoæ obiektu
nie mo¿e przekroczyæ wysokoci zabudowy dwóch ostatnich domów nr 13a-d przy ul. Wolnoci. Pokrycie dachówk¹ ceramiczn¹ w kolorze ceglastoczerwonym.
2) charakter architektoniczny obiektu (nawi¹zuj¹cy do tradycji lokalnych) oraz sposób zagospodarowania dzia³ki
powinny komponowaæ z otoczeniem,
3) do robót wykoñczeniowych zaleca siê stosowanie naturalnych materia³ów.

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 nale¿y przyj¹æ
nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:
1) ustala siê nasycenie terenu zieleni¹ nie mniejsze ni¿ 40%,
2) intensywnoæ zabudowy kubaturowej nie wiêksza ni¿ 30%,
3) obowi¹zuje nieprzekraczalna linia zabudowy 20,00 m zgodnie z rysunkiem planu,
4) dopuszcza siê dwuobiektow¹ zabudowê terenu pod warunkiem zastosowania spójnoci charakteru architektonicznego obu obiektów pod wzglêdem rozwi¹zañ elewacyjnych, rodzaju i pokrycia dachów. Drugi budynek nale¿y
usytuowaæ w tylnej czêci dzia³ki i powinien on byæ
gabarytowo ni¿szy od budynku frontowego. Walory architektoniczne obiektów i sposób zagospodarowania dzia³ki
powinny komponowaæ z otoczeniem, co dodatkowo mo¿e
podkreliæ panoramê i wjazd do miasta.
5) lokalizacjê i projekty architektoniczne nale¿y uzgodniæ
z Konserwatorem Zabytków.
4. Dopuszcza siê na terenie, o którym mowa w ust. 1
prowadzenie dzia³alnoci us³ugowej w zakresie us³ug bytowych na nastêpuj¹cych warunkach:
1) brak negatywnego oddzia³ywania funkcji na rodowisko
lokalne,
2) ustala siê obowi¹zek wyposa¿enia obiektu lub terenu
w dodatkowe urz¹dzenia z zakresu infrastruktury technicznej, wynikaj¹ce ze specyfiki dzia³alnoci (us³ug) oraz wymagañ ochrony rodowiska - stosownie do potrzeb, które
nie bêd¹ mia³y ujemnego wp³ywu na estetykê obiektów
oraz nie bêd¹ przys³aniaæ widoku na panoramê miasta.
ROZDZIA£ III
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
§9. 1. zasilanie energetyczne - na obszarze objêtym planem zakazuje siê zasilania energetycznego z istniej¹cej sieci
energetycznej w sposób nie uzgodniony z jej dysponentem.
Ustala siê koniecznoæ wyst¹pienia o warunki przy³¹czenia na
etapie realizacji.
2. zaopatrzenie w wodê - z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej
Rydzyny,
3. telekomunikacja - ustala siê koniecznoæ wykonania
uzbrojenia terenu w podstawow¹ sieæ infrastruktury technicznej powi¹zan¹ z istniej¹cym systemem oraz pod³¹czenie do
niej terenów zabudowanych w zakresie sieci telefonicznej skablowanej lub podziemnej,
4. odprowadzanie cieków - dopuszcza siê realizacjê przy
rozwi¹zaniu gospodarki ciekowej na bazie szczelnego zbiornika bezodp³ywowego pod warunkiem, ¿e docelowo bêdzie
pod³¹czenie do istniej¹cej zewnêtrznej sieci i oczyszczalni
w Rydzynie (rozwi¹zania zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym
zakresie przepisami).
5. odpady komunalne - winny byæ gromadzone na w³asnej posesji zgodnie z warunkami okrelonymi w obowi¹zuj¹cych przepisach szczególnych i systematycznie wywo¿one
przez wyspecjalizowane s³u¿by na wysypisko mieci,
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6. energia cieplna - zastosowanie nieuci¹¿liwych dla rodowiska technologii oraz ekologicznych noników energii
cieplnej np.: energia elektryczna, gaz olej opa³owy (tzn. nale¿y
zastosowaæ urz¹dzenia o wysokiej sprawnoci grzewczej
i niskim stopniu zanieczyszczenia),
7. w obrêbie obszaru objêtego planem nale¿y zapewniæ
zaopatrzenie wodne do celów ganiczych i warunki do prowadzenia dzia³añ ratowniczych,
8. ustala siê, ¿e podstawê realizacji uzbrojenia technicznego stanowiæ bêd¹ projekty bran¿owe,
9. ustala siê, ¿e podstawowa sieæ infrastruktury technicznej powinna byæ powi¹zana z istniej¹cym systemem miejskim.
ROZDZIA£ IV
Zasady ochrony rodowiska kulturowego
§10. 1. Obszar objêty planem po³o¿ny jest w strefie A
ochrony konserwatorskiej.
2. Obszar objêty planem obejmuje siê stref¹ W ochrony archeologicznej.
3. Dzia³alnoæ inwestycyjna w strefie W wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, który okreli szczegó³owe warunki dopuszczaj¹ce do realizacji inwestycji w zakresie ochrony archeologicznej.

ROZDZIA£ V
Przepisy koñcowe
§11. Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
o zagospodarowaniu. przestrzennym, w stosunku do obszaru
objêtego planem, ustala siê w wysokoci 20%.
§12. Zgodnie z ustaw¹ o ochronie gruntów rolnych
i lenych z dnia 3 lutego 1995 roku (Dz.U. Nr 16 z dnia 22
lutego 1995 r. poz. 78 z póniejszymi zmianami) niniejszym
planem zmienia siê przeznaczenie gruntów rolnych w Rydzynie, dzia³ka nr ewid. 84 o powierzchni 0,1752 kl. IVb na cele
okrelone w niniejszym planie.
§13. Traci moc uchwa³a Nr 122/XXI/88 Rady Narodowej
Miasta i Gminy w Rydzynie z dnia 10 czerwca 1988 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Zespo³u Rydzyna - K³oda
w odniesieniu do terenu objêtego niniejszym planem.
§14. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy Rydzyna.
§15. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Rydzyny
() Ryszard Sibiñski
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3270
UCHWA£A Nr X/72/2003 RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
z dnia 29 wrzenia 2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowê mieszkaniow¹
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity
tekst Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zmianami), w zwi¹zku
z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 r. Nr 80 poz.
717) oraz w zwi¹zku z uchwa³¹ Nr VII/50/2003 Rady Miejskiej
Rydzyny z dnia28 kwietnia 2003 roku w sprawie przyst¹pienia
do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru po³o¿onego w Moraczewie  dzia³ka
nrewid. 446 Rada Miejska Rydzyny uchwala:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu
pod zabudowê mieszkaniow¹ po³o¿onego we wsi Moraczewo, obejmuj¹cego dzia³kê nr ewid. 446.
ROZDZIA£ I
Ustalenia ogólne
§1. Niniejsza uchwa³a obowi¹zuje na obszarze, którego
granice okrela rysunek planu zatytu³owany: Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowê
mieszkaniow¹ opracowany na mapie sytuacyjno-wysokociowej w skali 1:1.000.
§2. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§3. 1. Plan sk³ada siê z:
1. rysunku planu i za³¹cznika do rysunku,
2. treci uchwa³y czyli ustaleñ.
§4. 1. Przedmiotem planu jest realizacja uchwa³y Nr VII/
50/2003 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 kwietnia 2003 roku
i zgodnie z potrzebami obejmuje:
1. ustalenie przeznaczenia terenu oraz linii rozgraniczaj¹cych
tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
2. okrelenie lokalnych warunków, zasad i standardów kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym
równie¿ linii zabudowy i gabarytów obiektów,
3. zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej,
4. zasady i warunki podzia³u terenu na dzia³ki.
2. Celem planu jest przekszta³cenie obszaru w wiêkszoci
u¿ytkowanego rolniczo na teren zabudowy mieszkaniowej.
§5. 1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

1. stworzenie podstaw (warunków w³aciwych prawu lokalnemu w dziedzinie gospodarki przestrzennej) formalnych
i merytorycznych dla umo¿liwienia zainwestowania terenów dotychczas bêd¹cych w u¿ytkowaniu rolniczym.
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w decyzjach administracyjnych nale¿y okrelaæ w stosunku do
obszaru objêtego planem wg zasad okrelonych w ustaleniach Rozdzia³ II i III niniejszej uchwa³y.
§6. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1. planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu o którym
mowa w §1 uchwa³y,
2. rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu
w skali 1:1.000,
3. uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Miejskiej Rydzyny, o ile z treci przepisu nie wynika
inaczej,
4. przepisach szczególnych i odrêbnych  nale¿y przez to
rozumieæ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi
oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikaj¹ce
z prawomocnych decyzji administracyjnych,
5. wyznaczeniu terenu  nale¿y przez to rozumieæ, ¿e jest on
wyznaczony na obszarze objêtym planem,
6. nieprzekraczalnej linii zabudowy  nale¿y przez to rozumieæ, ¿e wyklucza siê lokalizacjê obiektu w obszarze
zawartym miêdzy t¹ lini¹, a krawêdzi¹ jezdni,
7. intensywnoci zabudowy kubaturowej wyra¿onej procentem powierzchni dzia³ki  nale¿y przez to rozumieæ wielkoæ powierzchni terenu zabudowanego,
8. wysokoci obiektów budowlanych (budynków)  nale¿y
przez to rozmieæ wysokoæ liczon¹ od poziomu terenu do
najwy¿szego punktu dachu
9. zieleni  nale¿y przez to rozumieæ nieutwardzony teren
o nawierzchni gruntowej, biologicznie czynnej, pokryty
nasadzeniami w formie drzew, krzewów, rolin okrywowych i trawy,
10. nasyceniu terenu zieleni¹ wyra¿on¹ procentem powierzchni
dzia³ki  nale¿y przez to rozumieæ wielkoæ powierzchni
terenu, która ma zostaæ przeznaczona na cele zieleni,
11. zakazywaniu, nakazywaniu lub obowi¹zywaniu  nale¿y
przez to rozumieæ, ¿e wprowadza siê zakaz, nakaz lub
obowi¹zek na obszarze objêtym planem,
12. zalecaniu  nale¿y przez to rozumieæ propozycjê rozwi¹zañ
nie maj¹cej rangi przepisu gminnego.
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§7. 1. Ustalenia dotycz¹ce warunków korzystania ze rodowiska przyrodniczego i kulturowego:

g. intensywnoæ zabudowy kubaturowej nie wiêksza ni¿ 40%
powierzchni dzia³ki,

1. ustala siê lokalizacjê obiektów budowlanych w sposób nie
koliduj¹cy z warunkami przyrodniczymi,

h. ustala siê mo¿liwoæ realizacji budynków inwentarskogospodarczych jako obiektów wolnostoj¹cych,

2. ustala siê obowi¹zek zastosowania odpowiednich rodków technicznych zabezpieczaj¹cych wody podziemne
przed zanieczyszczeniem (dot. ujêæ wód, obszarów i zbiorników zasobowych wód podziemnych itp.),

i. wysokoæ budynków inwentarsko-gospodarczych do pó³torej kondygnacji, w tym poddasze u¿ytkowe,

3. ustala siê, ¿e prace budowlane nie mog¹ spowodowaæ
naruszenia stosunków wodnych na gruncie. W przypadku
naruszenia sieci drenarskiej nale¿y bezzw³ocznie odtworzyæ przeciête ci¹gi drenarskie, odbudowaæ ci¹gi melioracyjne itp.,
4. ustala siê obowi¹zek powiadomienia pañstwowej s³u¿by
ochrony zabytków na 7 dni przed rozpoczêciem prac
budowlanych i prowadzenia w przypadku potrzeby sta³ego nadzoru archeologicznego w czasie realizacji inwestycji.
ROZDZIA£ II
Ustalenia szczegó³owe
- przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny
o ró¿nych funkcjach, lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
- lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu w tym równie¿ linie
zabudowy i gabaryty obiektów,
- zasady i warunki podzia³u terenu na dzia³ki.
§8. 1. Wyznacza siê teren zabudowy mieszkaniowej;
1. linie rozgraniczaj¹ce teren, o którym mowa w ust. 1
okrela rysunek planu,
2. teren, o którym mowa w ust. 1 oznaczono na rysunku
planu symbolem 1 M.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym równie¿ linie zabudowy i gabaryty obiektów:
a. dostêpnoæ komunikacyjna od drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 4 Kud, posiadaj¹cej
po³¹czenie z drog¹ powiatow¹ nr 21-209 i drog¹ gminn¹,
b. nieprzekraczalna linia zabudowy  zgodnie z rysunkiem
planu,
c. wysokoæ budynków mieszkalnych nie wiêksza ni¿ dwie
i pó³ kondygnacji  w tym poddasze u¿ytkowe,
d. budynki pokryte dachami dwuspadowymi, czterospadowymi lub wielospadowymi o nachyleniu po³aci do 65°,
e. forma architektoniczna obiektów winna nawi¹zywaæ do
tradycji lokalnej, krajobrazu i specyfiki tego terenu,
f. nasycenie terenu zieleni¹ nie mniejsze ni¿ 30%,

ne:

3. Zasady i warunki podzia³u terenu na dzia³ki budowla-

1. zasady podzia³u terenu na dzia³ki okrela rysunek planu,
2. plan zezwala na wyznaczenie mniejszej liczby dzia³ek pod
warunkiem utrzymania wyznaczonej komunikacji i zasad
podzia³u zgodnych z rysunkiem planu.
§9. 1. Wyznacza siê teren zabudowy mieszkaniowej.
1. linie rozgraniczaj¹ce, o których mowa w ust. 1 okrela
rysunek planu,
2. teren, o którym mowa w ust. 1 oznaczono na rysunku
planu symbolem 2 M.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym równie¿ linie zabudowy i gabaryty obiektów:
a. dostêpnoæ komunikacyjna od drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem Kud, posiadaj¹cej
po³¹czenie z drog¹ powiatow¹ nr 21-209 i drog¹ gminn¹,
b. nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem
planu,
c. wysokoæ budynków mieszkalnych nie wiêksza ni¿ dwie
i pó³ kondygnacji  w tym poddasze u¿ytkowe,
d. budynki pokryte dachami dwuspadowymi, czterospadowymi lub wielospadowymi o nachyleniu po³aci do 65°,
e. forma architektoniczna obiektów winna nawi¹zywaæ do
tradycji lokalnej, krajobrazu i specyfiki tego terenu,
f. nasycenie terenu zieleni¹ nie mniejsze ni¿ 35%,
g. intensywnoæ zabudowy kubaturowej nie wiêksza ni¿ 40%
powierzchni dzia³ki,
h. ustala siê mo¿liwoæ realizacji budynków inwentarskogospodarczych jako obiektów wolnostoj¹cych,
i. wysokoæ budynków inwentarsko-gospodarczych do pó³torej kondygnacji, w tym poddasze u¿ytkowe.
ne:

3. Zasady i warunki podzia³u terenu na dzia³ki budowla-

1. zasady podzia³u terenu na dzia³ki okrela rysunek planu,
2. plan zezwala na wyznaczenie mniejszej liczby dzia³ek pod
warunkiem utrzymania wyznaczonej komunikacji i zasad
podzia³u zgodnych z rysunkiem planu.
§10. 1. Wyznacza siê teren zabudowy zagrodowej.
1. linie rozgraniczaj¹ce, o których mowa w ust. 1 okrela
rysunek planu,
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2. teren, o którym mowa w ust. 1 oznaczono na rysunku
planu symbolem 3 MR.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu:
a. zachowanie istniej¹cego budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych,
b. dopuszcza siê mo¿liwoæ prowadzenia remontów przebudowy i rozbudowy obiektów dla potrzeb prowadz¹cego
gospodarstwo rolne,
c. w przypadku przebudowy, rozbudowy lub budowy nowych obiektów, w tym równie¿ obiektu mieszkalnego
powinna nawi¹zywaæ form¹ architektoniczn¹ do tradycji
lokalnej, krajobrazu i specyfiki tego terenu.
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§11. 1. Wyznacza siê teren komunikacji  droga dojazdo-

1. linie rozgraniczaj¹ce, o których mowa w ust. 1 okrela
rysunek planu,
2. teren, o którym mowa w ust. 1 oznaczono na rysunku
planu symbolem 4 Kud.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu:
a. ulica dojazdowa (jednoprzestrzenna),
b. szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 8,00 m,
c. nawierzchnia utwardzona.

6. odpady komunalne  winny byæ gromadzone na w³asnej posesji w specjalistycznych kontenerach, zgodnie z warunkami okrelonymi w obowi¹zuj¹cych przepisach szczególnych i systematycznie wywo¿one przez wyspecjalizowane
s³u¿by na wysypisko mieci (zgodnie z programem gminnym),
7. energia cieplna  zastosowanie nieuci¹¿liwych dla
rodowiska technologii oraz ekologicznych noników energii
cieplnej np.: energia elektryczna, gaz olej opa³owy (tzn. nale¿y
zastosowaæ urz¹dzenia o wysokiej sprawnoci grzewczej
i niskim stopniu emisji zanieczyszczeñ),
8. w obrêbie obszaru objêtego planem nale¿y zapewniæ
zaopatrzenie wodne do celów ganiczych, drogi zapewniaj¹ce
swobodny dojazd dla jednostek stra¿y po¿arnej i zapewniæ
mo¿liwoæ i warunki do prowadzenia dzia³añ ratowniczych,
9. ustala siê, ¿e podstawê realizacji uzbrojenia technicznego stanowiæ bêd¹ projekty bran¿owe.
ROZDZIA£ IV
Zasady ochrony rodowiska kulturowego
§13. 1. Obszar bêd¹cy przedmiotem opracowania obejmuje siê stref¹ W ochrony archeologicznej.
2. Dzia³alnoæ inwestycyjna w strefie W wymaga uzgodnienia ;. Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, który okreli szczegó³owe warunki dopuszczaj¹ce do realizacji inwestycji w zakresie ochrony archeologicznej.

ROZDZIA£ III
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
§12. 1. zasilanie energetyczne  na obszarze objêtym
planem zakazuje siê zasilania energetycznego z istniej¹cej
sieci energetycznej w sposób nie uzgodniony z jej dysponentem. Ustala siê koniecznoæ wyst¹pienia o warunki przy³¹czenia do w³aciwego Zak³adu Energetycznego,
2. zaopatrzenie w wodê  z gminnego systemu wodoci¹gowego,
3. telekomunikacja  ustala siê koniecznoæ wykonania
uzbrojenia terenu w podstawow¹ sieæ infrastruktury technicznej powi¹zan¹ z istniej¹cym systemem oraz pod³¹czenie do
niej terenów zabudowanych w zakresie sieci telefonicznej 
skablowanej lub podziemnej,
4. odprowadzanie cieków  dopuszcza siê realizacjê
obiektów przy rozwi¹zaniu arki ciekowej na bazie szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych (szamb)  docelowo obowi¹zkowe pod³¹czenie do systemu kanalizacji sanitarnej.
5. cieki deszczowe  nale¿y odprowadzaæ poprzez indywidualne systemy odprowadzania z podczyszczeniem do
wiejskich sieci kanalizacji deszczowej,

ROZDZIA£ V
Przepisy koñcowe
§14. Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
o zagospodarowaniu przestrzennym, w stosunku do obszaru
objêtego planem, ustala siê w wysokoci 10%.
§15. Zgodnie z ustaw¹ o ochronie gruntów rolnych
i lenych z dnia 3 lutego 1995 roku (Dz.U. Nr 16 z dnia 22
lutego 1995 r. poz. 78 z póniejszymi zmianami) niniejszym
planem zmienia siê przeznaczenie gruntów rolnych R kl. IV
o powierzchni 1,43 ha. Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z
dnia 12 wrzenia 2003 r. znak: RR-Le-IX-15-WJ 6/2003 B-RIVa
o powierzchni 0,33 ha wsi Moraczewo na cele okrelone
w niniejszym planie.
§16. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy Rydzyna.
§17. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Rydzyny
() Ryszard Sibiñski
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3271
UCHWA£A Nr X/73/2003 MIEJSKIEJ RYDZYNY
z dnia 29 wrzenia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu dzia³alnoci gospodarczej i us³ug, w tym miêdzy innymi w zakresie komunikacji
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 ze zmianami), art. 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994r o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zmianami), w zwi¹zku
z art. 85 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r. Nr 80 poz.
717) oraz w zwi¹zku z uchwa³¹ Nr VI/43/2003 Rady Miejskiej
Rydzyny z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie przyst¹pienia
do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru po³o¿onego w obrêbie Rydzyny, dzia³ki nr ewid. 135/2 i 136 Rada Miejska Rydzyny uchwala:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu
dzia³alnoci gospodarczej i us³ug, w tym miêdzy innymi
w zakresie komunikacji po³o¿onego w miecie Rydzyna, obejmuj¹cego dzia³ki nr ewid. 135/2 i 136.
ROZDZIA£ I
Ustalenia ogólne
§1. Niniejsza uchwa³a obowi¹zuje na obszarze którego
granice okrela rysunek planu zatytu³owany: Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego terenu dzia³alnoci gospodarczej i us³ug, w tym miêdzy innymi w zakresie komunikacji opracowany na mapie sytuacyjno-wysokociowej
w skali 1:1.000.
§2. 1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu w skali
1:1.000 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§3. 1. Plan sk³ada siê z:
1. rysunku planu,
2. treci uchwa³y czyli ustaleñ.
§4. 1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1. stworzenie podstaw (warunków w³aciwych prawu lokalnemu w dziedzinie gospodarki przestrzennej) formalnych
i merytorycznych dla umo¿liwienia zainwestowania terenu dotychczas w ca³oci u¿ytkowanego rolniczo,
2. zabezpieczenie w³aciwego systemu komunikacji oraz
powi¹zañ pomiêdzy istniej¹c¹, a projektowan¹ infrastruktur¹ techniczn¹.
3. ochrona interesów publicznych w zakresie maksymalnego
zmniejszenia uci¹¿liwoci wynikaj¹cych z funkcji /przeznaczenia terenu.
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w decyzjach administracyjnych nale¿y okrelaæ w stosunku do

terenu objêtego planem wg zasad okrelonych w ustaleniach
Rozdzia³ II niniejszej uchwa³y.
§5. 1. Przedmiot ustaleñ planu wynika z Uchwa³y Nr
VI/43/2003 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 27 marca i zgodnie
z potrzebami obejmuje:
1. przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny
o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
2. lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym równie¿ linie
zabudowy i gabaryty obiektów,
3. zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.
§6. 1. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1. planie - rozumie siê przez to ustalenia planu, o którym
mowa w §1 niniejszej uchwa³y,
2. rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu na
mapie sytuacyjno-wysokociowej w skali 1:1.000 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y,
3. uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Miejskiej Rydzyny, o ile z treci przepisu nie wynika
inaczej,
4. przepisach szczególnych i odrêbnych - nale¿y przez to
rozumieæ przepisy ustawy wraz z aktami wykonawczymi
oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikaj¹ce
z prawomocnych decyzji administracyjnych,
5. wyznaczeniu terenu - nale¿y przez to rozumieæ, ¿e jest on
wyznaczony na obszarze objêtym planem,
6. przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na obszarze
w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych,
7. funkcji uzupe³niaj¹cej - nale¿y przez to rozumieæ inny
rodzaj przeznaczenia ni¿ podstawowe - to takie, które je
uzupe³nia lub wzbogaca,
8. nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ, ¿e wyklucza siê lokalizacjê obiektu w obszarze
zawartym miêdzy t¹ lini¹, a krawêdzi¹ jezdni,
9. wysokoci obiektów budowlanych (budynków) - nale¿y
przez to rozumieæ wysokoæ liczon¹ od poziomu terenu do
najwy¿szego punktu dachu,
10. zieleni - nale¿y przez to rozumieæ nieutwardzony teren
o nawierzchni gruntowej, biologicznie czynnej, pokryty
nasadzeniami w formie drzew, krzewów, rolin okrywowych i trawy,
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11. nasyceniu terenu zieleni¹ wyra¿on¹ procentem powierzchni
dzia³ki - nale¿y przez to rozumieæ wielkoæ powierzchni
terenu, która ma zostaæ przeznaczona na cele zieleni,

- lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym równie¿ linie
zabudowy i gabaryty obiektów,

12. intensywnoci zabudowy kubaturowej wyra¿onej procentem powierzchni dzia³ki - nale¿y przez to rozumieæ wielkoæ powierzchni terenu zabudowanego,

- zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.

13. zakazywaniu, nakazywaniu lub obowi¹zywaniu - nale¿y
przez to rozumieæ zakaz, nakaz lub obowi¹zek na obszarze
objêtym planem,
14. zalecaniu - nale¿y przez to rozumieæ propozycjê rozwi¹zañ
nie maj¹cych rangi przepisu gminnego.
§7. 1. Ustalenia dotycz¹ce warunków korzystania ze rodowiska przyrodniczego i kulturowego:
1. ustala siê lokalizacjê obiektów budowlanych w sposób nie
koliduj¹cy z warunkami przyrodniczymi,
2. ustala siê obowi¹zek zastosowania odpowiednich rodków technicznych, zabezpieczaj¹cych wody podziemne
przed zanieczyszczeniami zw³aszcza ropopochodnymi
w zwi¹zku z prowadzeniem wewnêtrznego systemu komunikacyjnego (dot. ujêæ wód, obszarów i zbiorników
zasobowych wód podziemnych itp.),
3. ustala siê, ¿e prace budowlane nie mog¹ spowodowaæ
naruszenia stosunków wodnych na gruncie w przypadku
naruszenia sieci drenarskiej nale¿y bezzw³ocznie odtworzyæ przeciête ci¹gi drenarskie, odbudowaæ ci¹gi melioracyjne itp.,
4. teren objêty planem le¿y w strefie Obszaru Chronionego
Krajobrazu Krzywiñsko-Osieckiego, dla którego obowi¹zuj¹ zakazy, ograniczenia i zasady gospodarowania wymienione w Rozporz¹dzeniu Wojewody Leszczyñskiego
Nr 82/92 z dnia 1.08.1992 r. (Dz. Urz. Nr 11 poz. 131),
5. ustala siê obowi¹zek powiadomienia pañstwowej s³u¿by
ochrony zabytków na 7 dni przed rozpoczêciem prac
budowlanych i prowadzenia w przypadku potrzeby sta³ego nadzoru archeologicznego w czasie realizacji inwestycji.
2. Ewentualne pogorszenie stanu rodowiska, wywo³ane
projektowanym przeznaczeniem nie mo¿e przekraczaæ poziomu okrelonego przepisami ustaw szczególnych i przepisami
wykonawczymi oraz Polskimi Normami.
3. Do czynników mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska,
o których mowa w ust. 2 zalicza siê:
1. ha³as i drgania,
2. zanieczyszczenie gruntu i wód gruntowych,
3. zanieczyszczenie powietrza,
4. odpady.
ROZDZIA£ II
Ustalenia szczegó³owe
- przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny
o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,

§8. 1. Wyznacza siê teren dzia³alnoci gospodarczej i us³ug
w tym miêdzy innymi w zakresie komunikacji takich jak np.:
myjnia samochodów, wulkanizacja, diagnostyka itp.:
1. linie rozgraniczaj¹ce teren, o którym mowa w ust. 1
okrela rysunek planu,
2. teren, o którym mowa w ust. 1 oznaczono na rysunku
planu symbolem GU.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki, zasady i standardy
kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
w tym równie¿ linie zabudowy i gabaryty obiektów, dla
terenu, o którym mowa w ust. 1:
1. dostêpnoæ komunikacyjna z istniej¹cej drogi dojazdowej
(dz. nr 134),
2. ustala siê wysokoæ obiektów budowlanych do 10,00 m,
3. dopuszcza siê jako funkcje uzupe³niaj¹c¹ zabudowê mieszkaniow¹ dla w³aciciela lub zarz¹dzaj¹cego t¹ dzia³alnoci¹,
4. nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodna z rysunkiem
planu,
5. pokrycie obiektów dachami spadowymi o k¹cie nachylenia do 45° - dopuszcza siê stosowanie kombinacji dachów
p³askich i spadowych,
6. intensywnoæ zabudowy kubaturowej nie wiêksza ni¿ 50%,
7. nasycenie terenu zieleni¹ nie mniejsze ni¿ 20%,
8. zaleca siê stosowanie nasadzeñ zieleni¹ z zastosowaniem
gatunków zimozielonych,
9. ustala siê, aby uci¹¿liwoæ lub szkodliwoæ wykonywanej
dzia³alnoci gospodarczej by³a ograniczona do granic w³asnoci dzia³ki,
10. zakazuje siê lokalizacji obiektów szczególnie szkodliwych
dla rodowiska, zdrowia ludzi i mog¹cych pogorszyæ stan
rodowiska,
11. w granicy obszaru objêtego planem mo¿na wyznaczaæ
drogi wewnêtrzne oraz nale¿y wydzieliæ powierzchnie
parkingowe dla potrzeb w³asnych i obs³ugi klientów,
12. dopuszcza siê (w razie potrzeby) podzia³ wtórny tego
terenu z zachowaniem dostêpnoci komunikacyjnej tylko
od istniej¹cej drogi dojazdowej (dz. nr 134) pod warunkiem, ¿e liczba dzia³ek nie bêdzie wiêksza ni¿ 5 (piêæ),
13. na etapie realizacji nale¿y w zale¿noci od rodzaju prowadzonej dzia³alnoci uzyskaæ w³aciwe uzgodnienia (przepisy szczególne),
14. zainwestowanie winno byæ poparte stosownymi decyzjami administracyjnymi z zakresu prawa budowlanego,
ochrony rodowiska i przepisów szczególnych.
§9. Plan ustala nastêpuj¹ce zasady obs³ugi w zakresie
infrastruktury technicznej:
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1. Zasilanie energetyczne - na obszarze objêtym planem
zakazuje siê zasilania energetycznego z istniej¹cej sieci
energetycznej w sposób nie uzgodniony z jej dysponentem. Przed realizacj¹ inwestycji nale¿y wyst¹piæ o okrelenie warunków technicznych przy³¹czenia.
2. Telekomunikacja - ustala siê wykonanie pe³nego uzbrojenia obszaru w podstawow¹ sieæ infrastruktury technicznej
powi¹zan¹ z istniej¹cym systemem uzbrojenia oraz pod³¹czenia do niej terenów zabudowanych w zakresie sieci
telefonicznej - kablowej, podziemnej.
3. Zaopatrzenie w wodê - ustala siê nawi¹zanie sieci wodoci¹gowej do istniej¹cego wodoci¹gu miejskiego.
4. Kanalizacja deszczowa - odprowadzanie wód deszczowych sieci¹ kanalizacji deszczowej po uprzednim podczyszczeniu poprzez system odstojników zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami.
5. Kanalizacja sanitarna - czasowo dopuszcza siê odprowadzanie cieków do szczelnych zbiorników, b¹d do indywidualnych oczyszczalni po uzyskaniu wymaganych prawem decyzji administracyjnych. Docelowo nale¿y przewidzieæ odprowadzanie cieków do systemu kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni cieków w Rydzynie.
6. Odpady - winny byæ gromadzone po uprzedniej segregacji
z uwzglêdnieniem recyklingu w specjalistycznych kontenerach w miejscach wy³¹cznie do tego przeznaczonych,
w obrêbie w³asnej dzia³ki i systematycznie wywo¿one
przez wyspecjalizowane s³u¿by na wysypisko gminne
zgodnie z programem gminnym i z obowi¹zuj¹cymi w tym
zakresie przepisami.
7. Zaopatrzenie w energiê ciepln¹ - ustala siê zastosowanie
nieuci¹¿liwych dla rodowiska technologii oraz ekologicznych noników energii cieplnej np.: energia elektryczna,
gaz, olej opa³owy (tzn. nale¿y zastosowaæ urz¹dzenia
o wysokiej sprawnoci grzewczej i niskiej emisji zanieczyszczeñ).
8. Ochrona przeciwpo¿arowa - w obrêbie terenu objêtego
planem nale¿y zapewniæ zaopatrzenie wodne do celów
ganiczych i warunki do prowadzenia dzia³añ ratowniczych.
9. Gospodarkê wodno-ciekow¹ nale¿y rozwi¹zaæ zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami.
10. Podstawê realizacji uzbrojenia stanowiæ bêd¹ projekty
bran¿owe.

2. Na obszarze objêtym planem zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne wpisane do rejestru pod numerem 6525/38.
3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony:
1. wszelka dzia³alnoæ inwestycyjna w strefie W na etapie
lokalizacji i projektowania wymaga uzgodnieñ z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
2. w przypadku odkrycia obiektów archeologicznych nale¿y
zabezpieczyæ znalezisko i zg³osiæ ten fakt do Konserwatora
Zabytków,
3. zaleca siê, aby inwestor zleci³ sta³y nadzór archeologicznokonserwatorski nad ca³oci¹ prac ziemnych.
ROZDZIA£ IV
Ustalenia koñcowe
§11. S³awkê-procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
o zagospodarowaniu przestrzennym, w stosunku do obszaru
objêtego planem, ustala siê w wysokoci 20%.
§12. Zgodnie z ustaw¹ o ochronie gruntów rolnych
i lenych z dnia 3 lutego 1995 roku (Dz.U. Nr 16 z dnia 22
lutego 1995 r. poz. 78 z póniejszymi zmianami) niniejszym
planem zmienia siê przeznaczenie gruntów rolnych w miecie
Rydzyna
R kl. IVb o powierzchni 0,5441 ha
R kl V o powierzchni 0,5676 ha
R kl. VI o powierzchni 0,3282 ha
£ kl. V o powierzchni 0,5595 ha na cele okrelone
w niniejszym planie.
§13. Traci moc uchwa³a Nr 122/XXI/88 Rady Narodowej
Miasta i Gminy w Rydzynie z dnia 10 czerwca 1988 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Zespo³u Rydzyna-K³oda w odniesieniu do obszaru objêtego niniejszym planem.
§14. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy Rydzyna.
§15. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

ROZDZIA£ III
Zasady ochrony rodowiska kulturowego
§10. 1. Obszar bêd¹cy przedmiotem opracowania obejmuje siê stref¹ W ochrony archeologicznej.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Rydzyny
() Ryszard Sibiñski
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3272
UCHWA£A Nr IX/73/2003 RADY GMINY £UBOWO
z dnia 30 wrzenia 2003 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania cieków na terenie Gminy £ubowo
Na podstawie art. 7, ust. 1 pkt 3, i art. 18 ust. 2 pkt 15
Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.) oraz art. 19
ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz.U.
Nr 72, poz. 747 z póniejszymi zmianami), Rada Gminy
£ubowo uchwala co nastêpuje:

§2. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
£ubowo.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczacy
Rady Gminy
() Jan Grabowski

§1. Uchwala siê Regulamin dostarczania wody i odprowadzania cieków na obszarze Gminy £ubowo, stanowi¹cy
za³¹cznik do Uchwa³y.

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA CIEKÓW
ROZDZIA£ I

ROZDZIA£ II

Postanowienia ogólne

Zawieranie umów

§1. 1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodê oraz zbiorowego odprowadzania cieków
realizowanych przez Urz¹d Gminy w £ubowie na terenie
gminy £ubowo, zwanym dalej Przedsiêbiorstwem.

§4. 1. Zawarcie umowy nastêpuje na pisemny wniosek
osoby, której nieruchomoæ zosta³a przy³¹czona do sieci.

2. Poprzez zbiorowe zaopatrzenie w wodê rozumie siê
dzia³alnoæ Przedsiêbiorstwa polegaj¹cego na ujmowaniu,
uzdatnianiu i dostarczaniu wody.
3. Przez zbiorowe odprowadzenie cieków rozumie siê
dzia³alnoæ Przedsiêbiorstwa polegaj¹c¹ na odprowadzeniu
i oczyszczaniu cieków.
4. Ilekroæ w regulaminie niniejszym u¿ywa siê okrelenia
ustawa nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym
odprowadzaniu cieków (Dz.U. Nr 72 poz. 747).
§2. Odbiorc¹ us³ug w znaczeniu niniejszego regulaminu
jest ka¿dy, kto korzysta z us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego
odprowadzania cieków na podstawie zawartej umowy zwanym dalej Odbiorc¹.
§3. Dostarczenie wody lub odprowadzanie cieków odbywa siê na podstawie umowy o zaopatrzeniu w wodê lub
odprowadzaniu cieków zawartej miêdzy Przedsiêbiorstwem
a Odbiorc¹.

2. Umowa mo¿e byæ zawarta z osob¹, która posiada tytu³
prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego
ma byæ dostarczona woda lub, z której maj¹ byæ odprowadzone cieki. Je¿eli nieruchomoæ zabudowana jest budynkami
wielolokalowymi, umowa zawierana jest z w³acicielem budynku lub zarz¹dc¹ nieruchomoci wspólnej.
3. Na wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego, o którym mowa w ust. 2 Przedsiêbiorstwo zawiera
umowy z korzystaj¹cymi z lokali osobami, je¿eli s¹ spe³nione
nastêpuj¹ce warunki:
a) wszystkie lokale wyposa¿one s¹ w zainstalowane wodomierze zgodnie z obowi¹zuj¹cymi warunkami technicznymi w sposób uzgodniony z Przedsiêbiorstwem,
b) mo¿liwy jest odczyt wodomierzy,
c) wnioskodawca ustala sposób rozliczeñ ró¿nic wskazañ
miêdzy wodomierzem g³ównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich
utrzymania co winien udokumentowaæ stosowanymi zgodami lokatorów,
d) uzgodniony zosta³ przez strony sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zak³óceñ dostaw w pozosta³ych
lokalach.
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4. Przedsiêbiorstwo mo¿e wyraziæ zgodê na zawarcie
umów z korzystaj¹cymi z lokali osobami, o których mowa
w art. 6 ust. 4 i 5 ustawy równie¿ w przypadku, gdy nie s¹
spe³nione warunki, o których mowa w art. 6 ust. 6 ustawy.
§5. 1. Umowa mo¿e byæ zawarta na czas nieokrelony
i okrelony.
2. Umowa winna okrelaæ mo¿liwoci jej rozwi¹zania
w przypadkach okrelonych przepisami kodeksu cywilnego
art. 8 ustawy.
3. Umowa zawarta na czas nieokrelony winna dopuszczaæ jej rozwi¹zanie przez Odbiorcê za wypowiedzeniem lub
na zgodny wniosek stron.
4. Rozwi¹zanie lub wyganiêcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiêbiorstwo rodków technicznych
umo¿liwiaj¹cych dalsze korzystanie z us³ug.
§6. W umowach dotycz¹cych odprowadzania cieków
Przedsiêbiorstwo uwzglêdnia postanowienia wynikaj¹ce
z rozporz¹dzenia ministra w³aciwego do spraw gospodarki
przestrzennej i mieszkaniowej wydanego na podstawie art. 11
ustawy.
ROZDZIA£ III
Obowi¹zki Przedsiêbiorstwa
§7. 1. Przedsiêbiorstwo ma obowi¹zek zapewniæ zdolnoæ posiadanych urz¹dzeñ wodoci¹gowo-kanalizacyjnych
do realizacji dostaw wody w wymaganej iloci i pod odpowiednim cinieniem oraz dostawy wody i odprowadzania
cieków w sposób ci¹g³y i niezawodny a tak¿e zapewniæ
nale¿yt¹ jakoæ dostarczanej wody i odprowadzanych cieków.
2. Minimaln¹ iloæ dostarczanej wody strony winny okreliæ w umowie.
3. Wymagane cinienie wody okrelaj¹ przepisy w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadaæ
budynki.
4. Woda do picia i na potrzeby gospodarcze winna odpowiadaæ jakociowo wymaganiom okrelonym przez ministra
zdrowia.
§8. Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do zapewnienia
prawid³owej eksploatacji posiadanej sieci wodoci¹gowej
i kanalizacyjnej.
§9. W razie przerwy w dostawie wody przekraczaj¹cej 12
godzin Przedsiêbiorstwo powinno zapewniæ zastêpczy punkt
poboru wody ³ poinformowaæ odbiorcê o jego lokalizacji.
§10. O planowanych przerwach lub ograniczeniach
w dostawie wody Przedsiêbiorstwo powinno poinformowaæ
odbiorców w sposób zwyczajowo przyjêty co najmniej na
dwa dni przed planowanym terminem.

§11. 1. Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do zainstalowania i utrzymania u Odbiorcy wodomierza g³ównego wraz
z zaworem g³ównym.
2. Zawór g³ówny za wodomierzem jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak równie¿
miejscem rozdzia³u sieci i instalacji wewnêtrznej.
ROZDZIA£ IV
Sposób rozliczeñ
§12. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków s¹ prowadzone przez Przedsiêbiorstwo z odbiorcami us³ug na podstawie okrelonych
w taryfach cen i stawek op³at oraz iloci dostarczanej wody
i odprowadzania cieków.
§13. 1. Iloæ dostarczonej wody ustala siê na podstawie
odczytu wodomierza g³ównego.
2. W przypadku zawarcia umowy z u¿ytkownikami lokali
w budynkach wielolokalowych iloæ dostarczanej wody ustala
siê na podstawie zainstalowanych tam wodomierzy, z uwzglêdnieniem ró¿nicy wynikaj¹cy pomiêdzy odczytem na wodomierzu g³ównym a sum¹ odczytów z wodomierzy lokalnych.
§14. W przypadku braku wodomierza iloæ zu¿ytej wody
okrela siê na podstawie przeciêtnych norm zu¿ycia okrelonych zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy.
§15. W przypadku awarii wodomierza stosuje siê przepis
jak w §14.
§16. 1. Iloæ odprowadzanych cieków ustala siê na podstawie wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych.
2. W razie braku urz¹dzeñ pomiarowych iloæ odprowadzonych cieków ustala siê jako równ¹ iloci dostarczonej
wódy.
§17. W rozliczeniu iloci odprowadzonych cieków i iloæ
bezpowrotnie zu¿ytej wody uwzglêdnia siê wy³¹cznie w przypadku, gdy wielkoæ zu¿ycia na ten cel ustalona jest na
podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na
koszt dostarczaj¹cego cieki.
§18. 1. Strony okrelaj¹ w umowie okres obrachunkowy
oraz skutki niedotrzymania terminu zap³aty jak równie¿ sposób uiszczania op³at,
2. Wniesienie przez Odbiorcê reklamacji nie wstrzymuje
obowi¹zku uregulowania nale¿noci,
§19. Przy rozliczeniach z odbiorcami, Przedsiêbiorstwo
obowi¹zane jest stosowaæ taryfê zatwierdzon¹ uchwa³¹ rady
gminy b¹d wprowadzon¹ w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.
§20. Taryfa wymaga og³oszenia w miejscowej prasie, co
najmniej na 21 dni przed wejciem jej w ¿ycie.
§21. 1. Taryfa obowi¹zuje przez jeden rok.
2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczenie wody i odprowadzania cieków.
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ROZDZIA£ V

ROZDZIA£ VII

Warunki przy³¹czenia do sieci

Prawo Przedsiêbiorstwa

§22. 1. Przy³¹czenie nieruchomoci do sieci wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej odbywa siê na wniosek osoby ubiegaj¹cej siê o przy³¹czenie.

§30. Przedsiêbiorstwo ma prawo odmówiæ przy³¹czenia
do sieci je¿eli przy³¹cze zosta³o wykonane bez uzyskania
zgody przedsiêbiorstwa b¹d zosta³o wykonane niezgodnie
z wydanymi warunkami technicznymi.

2. Przedsiêbiorstwo po otrzymaniu wniosku wydaje warunki techniczne na przy³¹czenie nieruchomoci.
3. Warunkiem przyst¹pienia do wykonania robót przy³¹czeniowych jest wczeniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z Przedsiêbiorstwem.
4. Przed podpisaniem umowy na dostawê wody lub
odprowadzania cieków Przedsiêbiorstwo dokonuje odbioru
wykonanego przy³¹cza pod k¹tem spe³niania warunków technicznych.
§23. Realizacjê budowy przy³¹cza oraz studni wodomierza lub pomieszczeñ przewidzianych do lokalizacji wodomierza g³ównego jak równie¿ urz¹dzeñ pomiarowych odprowadzanych cieków zapewnia na w³asny koszt osoba ubiegaj¹ca
siê o przy³¹czenie nieruchomoci do sieci wodoci¹gowej lub
kanalizacyjnej.
§24. 1. Odbiorca odpowiada za zapewnienie niezawodnego dzia³ania posiadanej instalacji i przy³¹czy wodoci¹gowych lub instalacji lub przy³¹czy kanalizacyjnych z urz¹dzeniami pomiarowymi w³¹cznie.
2. Wodomierze poza wodomierzem g³ównym s¹ czêci¹
instalacji wewnêtrznej i ich monta¿, utrzymanie oraz lokalizacja obci¹¿a eksploatatora instalacji.
ROZDZIA£ VI
Obs³uga i prawa odbiorcy us³ug
§25. Przedsiêbiorstwo winno zapewniæ odbiorcom nale¿yty poziom us³ugi, a szczególnie winno wyodrêbniæ stanowisko pracy do spraw obs³ugi klienta.
§26. Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do udzielenia na
¿yczenie klienta lub z w³asnej inicjatywy pe³nej informacji
dotycz¹cej realizacji us³ugi, a przede wszystkim informacji
taryfowych.

§31. Przedsiêbiorstwo ma prawo odmówiæ zawarcia umowy na dostawê wody lub odprowadzanie cieków, gdy wnioskodawca nie spe³ni warunków okrelonych w art. 6 ustawy.
§32. Przedsiêbiorstwo mo¿e odci¹æ dostawê wody luz
zamkn¹æ przy³¹cze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach okrelonych w art. 8 ustawy.
§33. Przedsiêbiorstwo mo¿e odmówiæ ponownego zawarcia umowy na dostawê wody lub odprowadzanie cieków,
je¿eli nie zosta³y usuniête przeszkody bêd¹ce przyczyn¹ zaniechania wiadczenia us³ug.
§34. Uprawnieni przedstawiciele Przedsiêbiorstwa maj¹
prawo wstêpu na teren nieruchomoci lub do pomieszczeñ
ka¿dego, kto korzysta z us³ug, w celu przeprowadzenia kontroli urz¹dzeñ pomiarowych: wodomierza g³ównego lub
wodomierzy zainstalowanych w lokalach i dokonania ich
wskazania, dokonania badañ i pomiarów, przeprowadzenia
przegl¹du i napraw urz¹dzeñ posiadanych przez Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne, a tak¿e sprawdzenie iloci
i jakoci cieków wprowadzanych do sieci.
ROZDZIA£ VIII
Obowi¹zki odbiorców us³ug
§35. Zamierzaj¹cy korzystaæ z us³ug zaopatrzenia w wodê
lub odprowadzania cieków winien wyst¹piæ z wnioskiem
o zawarcie umowy do Przedsiêbiorstwa.
§36. Odbiorca winien zapewniæ niezawodne dzia³anie wodomierzy i urz¹dzeñ pomiarowych poprzez ich odpowiednie
zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur a tak¿e prawid³owe utrzymanie studzienki czy te¿ pomieszczenia, w którym s¹ zamontowane
oraz dostêpu osób nieuprawnionych do tych pomieszczeñ.

§27. Przedsiêbiorstwo winno reagowaæ mo¿liwie niezw³ocznie na zg³oszenie reklamacji nie d³u¿ej jednak ni¿
w ci¹gu 14 dni.

§37. Odbiorca us³ug zobowi¹zany jest do natychmiastowego powiadomienia Przedsiêbiorstwa o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza g³ównego lub urz¹dzenia pomiarowego w tym o zerwaniu plomby.

§28. W przypadku obni¿enia jakoci dostarczanej wody
Przedsiêbiorstwo winno udzieliæ Odbiorcy upustu na zasadach okrelonych w umowie.

§38. Odbiorca zwi¹zany jest do powiadomienia Przedsiêbiorstwa o zmianach w³asnociowych nieruchomoci lub
zmianach u¿ytkownika lokalu.

§29. O przewidywanych zak³óceniach w realizacji us³ug
zaopatrzenia w wodê lub odprowadzaniu cieków Przedsiêbiorstwo winno uprzedziæ odbiorców w sposób zwyczajowy
przyjêty.

§39. Odbiorca winien powiadomiæ Przedsiêbiorstwo
o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnêtrznej,
które mog¹ mieæ wp³yw na dzia³anie sieci.
§40. Dostarczaj¹cy cieki zobowi¹zany jest do natychmiastowego powiadomienia Przedsiêbiorstwa o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakoci cieków odbiegaj¹cych od warunków umowy.
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§41. Odbiorca jest zobowi¹zany do terminowego regulowania nale¿noci za dostawê wody i odprowadzanie cieków.
§42. Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarowaæ
wod¹ i u¿ywaæ j¹ zgodnie z przeznaczeniem.
§43. Odbiorcy us³ug zobowi¹zani s¹ do korzystania
z zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków w sposób
zgodny z przepisami ustawy i nie powoduj¹cy pogorszenia
jakoci us³ug wiadczonych przez Przedsiêbiorstwo oraz nie
utrudniaj¹cy dzia³alnoci Przedsiêbiorstwa, a w szczególnoci
do:
1. u¿ytkowania instalacji wodoci¹gowej w sposób eliminuj¹cy mo¿liwoæ wyst¹pienia ska¿enia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodoci¹gowej na skutek
cofniêcia siê wody z instalacji wodoci¹gowej, powrotu
ciep³ej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,
2. u¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powoduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
3. poinformowania Przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego o w³asnych ujêciach wody, w celu prawid³owego ustalania op³at za odprowadzanie cieków,

4. wykorzystanie wody z sieci wodoci¹gowej i przy³¹cza
kanalizacyjnego wy³¹cznie w celach okrelonych w warunkach przy³¹czenia do sieci.
ROZDZIA£ IX
Postanowienia koñcowe
§45. Regulamin mniejszy zosta³ zatwierdzony uchwa³¹ Nr
IX/73/2003 z dnia 30 wrzenia 2003 r. Rady Gminy w £ubowie
i obowi¹zuje 14 dni po ukazaniu siê w Dzienniku Urzêdowym
województwa Wielkopolskiego.
§46. W sprawach nie objêtych mniejszym regulaminem
obowi¹zuj¹ przepisy prawa, a w szczególnoci ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz.U. nr 72, poz. 747)
wraz z przepisami wykonawczymi i wydanymi na podstawie
ustawy.
§47. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne zobowi¹zane jest do bezp³atnego udostêpniania niniejszego regulaminu odbiorcom jego us³ugi.

3273
UCHWA£A Nr XIV/112/03 RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU
z dnia 3 padziernika 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu po³o¿onego w Gostyniu przy ul. Starogostyñskiej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 1999 roku nr 15 poz. 139
ze zmianami), w zwi¹zku z art. 85 ust. 2 ustawy z 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. nr 80 poz. 717) oraz w zwi¹zku z uchwa³¹ nr V/38/2003
Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 7 lutego 2003 roku
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego uchwala siê miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego terenu po³o¿onego
w Gostyniu przy ul. Starogostyñskiej, zwany dalej planem.
§1. Niniejsza uchwa³a obowi¹zuje na obszarze, którego
granice okrela rysunek, bêd¹cy jej integraln¹ czêci¹ zatytu³owany Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu po³o¿onego w Gostyniu przy ul. Starogostyñskiej
opracowany w skali 1:1.000, zwany dalej rysunkiem planu.

ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§2. Przedmiotem planu jest:
1) przeznaczenie terenu pod realizacjê celu publicznego us³ug sportu z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi oraz pod
tereny lene i okrelenie linii rozgraniczaj¹cej tereny
o ró¿nych funkcjach,
2) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej oraz
linie rozgraniczaj¹ce tereny tej infrastruktury,
3) szczególne warunki zagospodarowania i zabudowy terenów wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska przyrodniczego i zabudowy terenów wynikaj¹ce z potrzeb ochrony
rodowiska przyrodniczego, prawid³owego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych
i lenych,
4) zasady zagospodarowania i kszta³towania zabudowy,
w tym okrelenie linii zabudowy oraz gabarytów obiektów.
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§3. Na obszarze objêtym opracowaniem ustala siê nastêpuj¹ce kategorie przeznaczenia terenu:

4) zezwala siê na prowadzenie sieci i lokalizacjê urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej,

1. teren us³ug sportu i rekreacji, oznaczony na rysunku planu
- US,

5) zezwala siê na urz¹dzanie terenu i lokalizacjê urz¹dzeñ
s³u¿¹cych rekreacji, cie¿ek spacerowych i rowerowych,

2. teren lasu, oznaczony na rysunku planu - Ls.

6) zezwala siê na lokalizowanie parkingów na powierzchni
terenu, o nawierzchniach uniemo¿liwiaj¹cych przenikanie
do gruntu substancji ropopochodnych,

§4. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu,
o których mowa we wstêpie niniejszej uchwa³y, o ile
z treci przepisu nie wynika inaczej,
2) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Miejskiej w Gostyniu, o ile z treci przepisu nie wynika
inaczej,
3) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu na
mapie w skali 1:1.000 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y, okrelony w §1,
4) funkcji terenu - nale¿y przez to rozumieæ takie przeznaczenie, które obowi¹zuje na danym obszarze, wyznaczonym
liniami rozgraniczaj¹cymi,
5) terenie - nale¿y przez to rozumieæ obszar o okrelonym
rodzaju przeznaczenia, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi,
6) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - nale¿y przez to
rozumieæ, wyznaczone na dzia³ce linie okrelaj¹ce najmniejsz¹ dopuszczaln¹ odleg³oæ budynku od linii rozgraniczaj¹cej ulicy.
§5. W zakresie zasad podzia³u terenów na dzia³ki budowlane ustala siê:
1) nale¿y wydzieliæ dzia³kê geodezyjn¹ zgodnie z lin¹ rozgraniczaj¹c¹ jednostkê US,
2) zezwala siê na podzia³ i scalanie dzia³ek, pod warunkiem,
¿e nie spowoduje to dysfunkcyjnoci terenów s¹siednich,
tzn. uniemo¿liwi ich zabudowê zgodnie z ustaleniami
niniejszego planu albo ograniczy prawid³owy dostêp do
nich.
ROZDZIA£ II
Przepisy szczegó³owe
§6. Obowi¹zuj¹ce ustalenia dla terenu us³ug sportu
i rekreacji, oznaczone na rysunku planu symbolem US:
1) zezwala siê na lokalizacjê us³ug sportu i rekreacji,
a w szczególnoci zabudowê obiektami kubaturowymi
typu p³ywalnia, hala sportowa, obiekty zaplecza boisk
i urz¹dzeñ terenowych, itp.,
2) wysokoæ zabudowy do trzech kondygnacji nadziemnych,
3) udzia³ zieleni niskiej i wysokiej w zagospodarowaniu dzia³ki nie mniej ni¿ 20% jej powierzchni,

7) ustala siê obowi¹zek zapewnienia miejsc parkingowych
zgodnie z potrzebami funkcji us³ug sportu i rekreacji
w ramach w³asnej posesji,
8) wycinkê drzew nale¿y ograniczyæ do niezbêdnego minimum,
9) przy lokalizacji obiektów kubaturowych nale¿y uwzglêdniæ
s¹siedztwo terenów lenych, w szczególnoci w zakresie
przepisów przeciwpo¿arowych.
§7. Dla terenu lasu oznaczonego na rysunku planu symbolem Ls ustala siê dotychczasowe u¿ytkowanie terenu.
§8. 1. Ustalenia w zakresie obs³ugi terenów infrastruktur¹
techniczn¹:
1) zaopatrzenie w wodê nast¹pi poprzez pod³¹czenie do
miejskiej sieci wodoci¹gowej,
2) cieki sanitarne odprowadzane bêd¹ do istniej¹cej i planowanej kanalizacji sanitarnej; odprowadzanie wszystkich
cieków do oczyszczalni,
3) cieki opadowe z dróg i placów po uprzednim podczyszczeniu odprowadzane bêd¹ do kolektora,
4) sieæ energetyczna (skablowana, podziemna) - sposób zasilania i uk³ad sieci wraz z transformatorami wewnêtrznymi (zak³adowymi) rozwi¹zany bêdzie na etapie programowania i projektowania realizacyjnego i uzgodniony z w³aciwym dysponentem sieci,
5) sieæ telefoniczna (skablowana podziemna) - warunki techniczne przy³¹czenia do sieci okreli operator sieci na
etapie programowania i projektowania realizacyjnego,
6) sieæ gazowa - zaopatrzenie w gaz nast¹pi z istniej¹cej
i planowanej sieci gazowej; warunki techniczne przy³¹czenia do sieci rozdzielczej okreli w³aciwy dysponent sieci,
2. Nale¿y zaadoptowaæ istniej¹ce sieci uzbrojenia technicznego (w razie potrzeby i w miarê mo¿liwoci zmodernizowaæ lub wymieniæ).
3. Ustala siê gromadzenie odpadów bytowych z posesji
w pojemnikach zlokalizowanych na terenie tej posesji.
4. Nale¿y zachowaæ funkcjonowanie systemu melioracyjnego, a w przypadku koniecznoci jego naruszenia, zapewniæ
rozwi¹zanie zastêpcze.
5. Zakazuje siê odprowadzania nieoczyszczonych cieków do wód i ziemi.
6. Podstaw¹ realizacji uzbrojenia technicznego stanowiæ
bêd¹ projekty bran¿owe.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 175

 17258 

Poz. 3273

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 175

Poz. 3273, 3274

 17259 

ROZDZIA£ III
Przepisy koñcowe
§9. Zgodnie z art. 10 ust. 3 art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów
o nowych funkcjach, wyznaczonych w planie ustala siê stawkê s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w wysokoci 0%.
§10. Zmienia siê przeznaczenie gruntów lenych (Ls V)
o powierzchni 0,8400 ha dla czêci dzia³ki nr 161/5, obrêb
Miasto Gostyñ na cele nielene zgodnie z decyzj¹ Wojewody
Wielkopolskiego nr SR-Le-III-5-6112-2/03 z dnia 16 czerwca
2003 roku.

§11. Trac¹ moc ustalenia miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego Miasta Gostynia przyjêtego uchwa³¹ nr XLV/314/98 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia
20 lutego 1998 roku, na obszarze objêtym niniejsz¹ uchwa³¹.
§12. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gostynia.
§13. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Piotr Radojewski

3274
UCHWA£A Nr IX/64/2003 RADY GMINY WIÊCIECHOWA
z dnia 7 padziernika 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
obejmuj¹cego obszary po³o¿one w obrêbie wsi wiêciechowa, gmina wiêciechowa
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r., nr 15,
poz. 139 ze zmianami) w zwi¹zku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r., nr 80, poz. 717) oraz art. 18 ust.
2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorz¹dzie gminnym, (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., Nr
142 poz. 1591 ze zmianami), oraz w zwi¹zku z uchwa³¹ Rady
Gminy wiêciechowa nr XXXIII/227/2002 z dnia 4 padziernika
2002 r. w sprawie przyst¹pienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów, obejmuj¹cy obszar po³o¿ony w obrêbie wsi
wiêciechowa, gmina wiêciechowa - dzia³ki o numerach
ewidencyjnych 141 (czêæ), 143 (czêæ), 144/3, 144/4 (czêæ),
147 (czêæ), 161 (czêæ), 163 i 164.
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne obowi¹zuj¹ce
na ca³ym obszarze objêtym planem
§1. Plan obejmuje obszar, którego granice okrela rysunek planu w skali 1:1.000, bêd¹cy za³¹cznikiem do uchwa³y.
§2. Przedmiot i zakres ustaleñ planu:
1) Zmiana przeznaczenia - z terenu us³ug owiaty na:
a) tereny upraw rolnych - 1 RP,

b) tereny upraw rolnych z dopuszczeniem zabudowy
mieszkaniowej, zagrodowej i us³ugowo-rzemielniczej
- 2 RP/MN/MR/UR,
2) Okrelenie linii rozgraniczaj¹cych tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
3) Okrelenie zasad obs³ugi terenu w zakresie infrastruktury
technicznej,
4) Okrelenie zasad zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych
z potrzeb ochrony rodowiska przyrodniczego i kulturowego,
5) Okrelenie warunków, zasad i standardów kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
6) Okrelenie zasad i warunków podzia³u terenu na dzia³ki
budowlane.
§3. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) Planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu,
o których mowa w §1 uchwa³y, o ile z treci przepisu nie
wynika inaczej,
2) Uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Gminy wiêciechowa, o ile z treci przepisu nie
wynika inaczej,
3) Przepisach szczególnych i odrêbnych - nale¿y przez to
rozumieæ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi
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oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikaj¹ce
z prawomocnych decyzji administracyjnych (art. 104 Kodeksu Postêpowania Administracyjnego),

a) Ustala siê odprowadzenie cieków gospodarczo-bytowych do projektowanej kanalizacji sanitarnej w ulicach: Szkolnej i Zacisze,

4) Rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu
na mapie w skali 1:1.000 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y,

b) Ustala siê powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych z powierzchni uszczelnionych.

5) Przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na danym
obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi,
6) Przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
inne ni¿ podstawowe rodzaje przeznaczenia, które uzupe³niaj¹ przeznaczenie podstawowe,

3) W zakresie gospodarki odpadami sta³ymi:
a) Ustala siê gromadzenie odpadów w odpowiednich
pojemnikach na terenie posesji i wywóz przez odpowiednie koncesjonowane jednostki.
4) W zakresie zaopatrzenia w ciep³o:
a) Ustala siê indywidualny system ogrzewania obiektów.
Zaleca siê stosowanie do celów grzewczych paliw
niskoemisyjnych.

7) Dopuszczalnej maksymalnej wysokoci zabudowy - nale¿y
przez to rozumieæ odleg³oæ od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy lub najwy¿szego punktu na pokryciu dachu
bez masztów odgromnikowych, anten i kominów w metrach (nie dotyczy akcentów architektonicznych),

5) W zakresie zaopatrzenia w gaz:

8) Stawce procentowej - nale¿y przez to rozumieæ jednorazow¹ op³atê wnoszona na rzecz gminy, okrelon¹
w stosunku procentowym do wzrostu wartoci nieruchomoci, w zwi¹zku z uchwaleniem planu, na zasadach
okrelonych w art. 36, ust. 3 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym.

6) W zakresie zaopatrzenia w energiê elektryczn¹:

§4. 1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu - plansza podstawowa, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Rysunek planu obowi¹zuje w granicach terenu objêtego planem
3. Liczby wystêpuj¹ce przed symbolami terenów maj¹
znaczenie porz¹dkowe.
4. Oznaczenia graficzne na rysunku planu, bêd¹ce obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
a) Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania.
ROZDZIA£ II
Przepisy szczegó³owe obowi¹zuj¹ce
na obszarach objêtych planem
§5. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
w decyzjach administracyjnych, nale¿y okrelaæ wed³ug zasad
ustalonych w stosunku do terenów wyznaczonych liniami
rozgraniczaj¹cymi, o których mowa w §6, 7, 8, 9 i 10.
§6. 1. Ustala siê nastêpuj¹ce szczegó³owe zasady wyposa¿enia obszarów objêtych planem w urz¹dzenia infrastruktury technicznej:
1) W zakresie zaopatrzenia w wodê:
a) Ustala siê zaopatrzenie w wodê z istniej¹cego wodoci¹gu w ul. Szkolnej, na warunkach okrelonych przez
Dysponenta sieci.
2) W zakresie gospodarki ciekowej:

a) Dopuszcza siê lokalizacjê na terenie posesji zbiorników
z gazem wykorzystywanym do celów bytowych mieszkañców. Lokalizacja zbiorników spe³niaæ musi warunki
okrelone w przepisach szczególnych.

a) Ustala siê zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej wiejskiej sieci energetycznej na warunkach okrelonych przez Dysponenta sieci.
7) W zakresie telekomunikacji:
a) Ustala siê mo¿liwoæ w³¹czenia w istniej¹c¹ sieæ telefoniczn¹ na warunkach okrelonych przez Dysponenta
sieci.
§7. 1. Obszar objêty planem po³o¿ony jest w ca³oci
w granicach obszaru chronionego krajobrazu. Na terenie tego
obszaru nale¿y przestrzegaæ przepisów okrelonych w ustawie o ochronie przyrody oraz rozporz¹dzeniu, na mocy którego zosta³ powo³any.
2. Obiekty us³ugowe i sposób zagospodarowania terenu
nie mog¹ stanowiæ uci¹¿liwoci sta³ej lub okresowej dla
istniej¹cej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej i owiatowej, a tym samym wywo³ywaæ koniecznoci ustanawiania
strefy ochronnej.
§8. Ustalenia wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
kulturowego:
1) Tereny w granicach planu znajduj¹ siê w strefie ochrony
archeologicznej W. Dzia³alnoæ inwestycyjna na etapie
projektowania wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, który okreli warunki dopuszczaj¹ce do realizacji inwestycji: nadzory archeologiczne, ratownicze badania wykopaliskowe.
2) Po³udniowa czêæ terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 2 RP/MN/MR/UR znajduje siê w cis³ej strefie
A ochrony konserwatorskiej (w granicach miejscowoci
wpisanej do rejestru zabytków). Lokalizacja i projekty
nowej zabudowy wymagaj¹ uzgodnienia z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków.
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§9. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1 RP - ustala siê przeznaczenie podstawowe - tereny
upraw rolnych.
2. Na terenach upraw rolnych, o których mowa w ust. 1
ustala siê:
1) Podstawowe przeznaczenie gruntów pod uprawy rolne,
sadownicze i ogrodnicze, bez prawa zabudowy,
2) Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów i sieci infrastruktury
technicznej.
3. Ustalenia wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
kulturowego wg §8 niniejszej uchwa³y.
4. Warunki korzystania ze rodowiska przyrodniczego wg
§7 niniejszej uchwa³y.
§10. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 2 RP/MN/MR/UR - ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe - tereny upraw rolnych, sadowniczych i ogrodniczych,
2) przeznaczenie dopuszczalne - zabudowa mieszkaniowa,
zagrodowa i us³ugowo-rzemielnicza.
2. Warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
1) Adaptuje siê istniej¹c¹ zabudowê gospodarcz¹, z dopuszczeniem przebudowy i modernizacji, z zachowaniem przepisów pkt 4 i 5.
2) Lokalizacja obiektów w stosunku do granic dzia³ek oraz
budynków s¹siednich - dopuszcza siê lokalizacjê obiektów
w odleg³ociach mniejszych ni¿ okrelaj¹ to przepisy
szczególne, po uzyskaniu zgody odpowiednich organów
administracji pañstwowej i samorz¹dowej, jednostek bran¿owych oraz w³aciciela s¹siedniej dzia³ki.
3) Obowi¹zuj¹ca forma dopuszczonej zabudowy mieszkaniowej:

5) Dostêpnoæ komunikacyjna pozostaje bez zmian (z ul.
Szkolnej) - tereny dopuszczonej zabudowy stanowi¹ powiêkszenie siedlisk istniej¹cych, zagospodarowanych dzia³ek.
6) Dopuszcza siê wtórny podzia³ - to jest wydzielenie jednej
nowej dzia³ki na zapleczu ju¿ istniej¹cej, pod warunkiem
zapewnienia dostêpnoci z ul. Szkolnej - przez teren
zagospodarowanej dzia³ki macierzystej.
7) Dopuszczalna powierzchnia zabudowy terenu dzia³ki (ca³ej
dzia³ki) - 35%.
8) Dopuszczalna powierzchnia uszczelnienia terenu dzia³ki
(³¹cznie z powierzchni¹ zabudowy) - 50%.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
wg §6 niniejszej uchwa³y.
4. Warunki korzystania ze rodowiska przyrodniczego wg
§7 niniejszej uchwa³y.
5. Ustalenia wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
kulturowego wg §8 niniejszej uchwa³y.
ROZDZIA£ III
Przepisy koñcowe
§11. Ustalenia niniejszego planu s¹ przepisem gminnym
i stanowi¹ podstawê ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu objêtego planem.
§12. Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty od wzrostu wartoci nieruchomoci - w wysokoci:
1) dla terenu 1 RP - 10%,
2) dla terenu 2 RP/MN/MR/UR - 10%.

a) budynki kszta³towaæ w nawi¹zaniu do tradycyjnej architektury zabudowy jednorodzinnej, z zastosowaniem
tradycyjnych materia³ów wykoñczeniowych typu klinkier, kamieñ, dachówka lub imitacja w kolorze naturalnej ceg³y, tynki, drewno,

§13. Trac¹ moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy wiêciechowa, uchwalonego
Uchwa³¹ Rady Gminy wiêciechowa Nr IV/21/94, z dnia 25
padziernika 1994 roku (og³oszona w Dz. Urzêdowym Województwa Leszczyñskiego z 24.11.1994 r. Nr 14 poz. 81),
w zakresie i granicach objêtych niniejsz¹ uchwa³¹.

b) dachy strome o symetrycznych spadkach minimum
25° - dla g³ównej bry³y budynku,

§14. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy wiêciechowa.

c) maksymalna wysokoæ budynków - 2 kondygnacje
(w tym poddasze u¿ytkowe);od poziomu terenu do
kalenicy dachu - 8,0 m.

§15. Plan zatwierdzony niniejsz¹ uchwa³¹ wchodzi w ¿ycie
po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

4) Obowi¹zuj¹ca forma dopuszczonej zabudowy zagrodowej
i us³ugowo-rzemielniczej: a) maksymalna wysokoæ - 2
kondygnacje (w tym poddasze u¿ytkowe), od poziomu
terenu do najwy¿ej po³o¿onego gzymsu 4,5 m; do kalenicy
dachu 7,0 m.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Jan Dutka
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3275
UCHWA£A Nr IX/65/2003 RADY GMINY WIÊCIECHOWA
z dnia 7 padziernika 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmuj¹cego
obszar po³o¿ony w obrêbie wsi wiêciechowa, gmina wiêciechowa, dz. nr ewid. 417/2
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U.
z 1999 r., nr 15, poz. 139 ze zmianami) w zwi¹zku z art. 85, ust.
2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 7171
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 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami), oraz w zwi¹zku z uchwa³¹ Rady
Gminy wiêciechowa nr XXXIII/233/2002 z dnia 4 padziernika
2002 r. w sprawie przyst¹pienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu produkcyjno-us³ugowego, obejmuj¹cy obszar
po³o¿ony w obrêbie wsi wiêciechowa, gmina wiêciechowa,
dzia³ka o numerze ewidencyjnym 417/2.
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne obowi¹zuj¹ce
na ca³ym obszarze objêtym planem
§1. Plan obejmuje obszar, którego granice okrela rysunek planu w skali 1:1.000, bêd¹cy za³¹cznikiem do uchwa³y.
§2. Przedmiot i zakres ustaleñ planu:
1) Zmiana przeznaczenia - z terenu upraw rolnych - na teren
produkcyjno-us³ugowy,
2) Okrelenie linii rozgraniczaj¹cych tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) Okrelenie zasad obs³ugi terenu w zakresie infrastruktury
technicznej,
4) Okrelenie zasad zagospodarowania terenu wynikaj¹cych
z ochrony rodowiska przyrodniczego,
5) Okrelenie warunków, zasad i standardów kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
6) Okrelenie zasad i warunków podzia³u terenu na dzia³ki
budowlane.
§3. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1. Planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu,
o których mowa w §1 uchwa³y, o ile z treci przepisu nie
wynika inaczej,
2. Uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Gminy wiêciechowa, o ile z treci przepisu nie
wynika inaczej,

3. Przepisach szczególnych i odrêbnych - nale¿y przez to
rozumieæ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi
oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikaj¹ce
z prawomocnych decyzji administracyjnych (art. 104 Kodeksu Postêpowania Administracyjnego),
4. Rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu
na mapie w skali 1:1.000 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y,
5. Obszarze - nale¿y przez to rozumieæ obszar, o okrelonym
rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczonym na
rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi,
6. Dopuszczalnej maksymalnej wysokoci zabudowy - nale¿y
przez to rozumieæ odleg³oæ od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy lub najwy¿szego punktu na pokryciu dachu
bez masztów odgromnikowych, anten i kominów w metrach (nie dotyczy akcentów architektonicznych),
7. Przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na danym
obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi,
8. Przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
inne ni¿ podstawowe rodzaje przeznaczenia, które uzupe³niaj¹ przeznaczenie podstawowe,
9. Stawce procentowej - nale¿y przez to rozumieæ jednorazow¹ op³atê wnoszona na rzecz gminy, okrelanej
w stosunku procentowym do wzrostu wartoci nieruchomoci, w zwi¹zku z uchwaleniem planu, na zasadach
okrelonych w art. 36, ust. 3 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym.
§4. 1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne w rysunku planu s¹
obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
- Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania.
ROZDZIA£ II
Przepisy szczegó³owe obowi¹zuj¹ce
na obszarze objêtym planem
§5. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
w decyzjach administracyjnych nale¿y okrelaæ wed³ug zasad
ustalonych w stosunku do terenu wyznaczonego liniami
rozgraniczaj¹cymi, o którym mowa w §6, 7 i 8.
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§6. 1. Ustala siê nastêpuj¹ce szczegó³owe zasady wyposa¿enia obszaru objêtego planem w urz¹dzenia infrastruktury
technicznej:
1) W zakresie zaopatrzenia w wodê:
a) Ustala siê zaopatrzenie w wodê z projektowanej sieci
wodoci¹gowej w ulicy Kosmonautów na warunkach
okrelonych przez Dysponenta wodoci¹gu.
b) Zapotrzebowanie na wodê w ilociach przekraczaj¹cych ustalone przez Dysponenta sieci warunki pracy
uk³adu wodoci¹gowego wymagaæ bêd¹ rozwi¹zañ technicznych w ramach wewnêtrznej instalacji wodoci¹gowej na terenie dzia³ki.
2) W zakresie gospodarki ciekowej:
a) Ustala siê odprowadzenie cieków gospodarczo-bytowych i poprodukcyjnych do istniej¹cej kanalizacji sanitarnej w ulicy Kosmonautów na warunkach okrelonych przez Dysponenta kanalizacji,
b) Dysponent sieci okreli dopuszczalne parametry cieków poprodukcyjnych odprowadzanych do kanalizacji
ulicznej.
c) Ustala siê odprowadzenie wód opadowych z powierzchni uszczelnionych do istniej¹cego rowu melioracyjnego, poprzez urz¹dzenia podczyszczaj¹ce (separator).
3) W zakresie gospodarki odpadami sta³ymi:
a) Ustala siê gromadzenie odpadów w odpowiednich
pojemnikach na terenie posesji i wywóz przez odpowiednie koncesjonowane jednostki.
4) W zakresie zaopatrzenia w ciep³o:
a) Ustala siê indywidualny system ogrzewania obiektów.
Zaleca siê stosowanie do celów grzewczych paliw
niskoemisyjnych.
5) W zakresie zaopatrzenia w gaz:
a) Dopuszcza siê lokalizacjê na terenie posesji zbiorników
z gazem wykorzystywanym do celów bytowych mieszkañców. Lokalizacja zbiorników spe³niaæ musi warunki
okrelone w przepisach szczególnych.
6) W zakresie zaopatrzenia w energiê elektryczn¹:
a) Ustala siê zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej kablowej linii energetycznej w ulicy Kosmonautów na warunkach okrelonych przez Dysponenta sieci.
7) W zakresie telekomunikacji:
a) Ustala siê mo¿liwoæ w³¹czenia w istniej¹c¹ sieæ telefoniczn¹ w ulicy Leszczyñskiej na warunkach okrelonych przez Dysponenta sieci.
§7. 1. Dla obszaru objêtego planem ustala siê nastêpuj¹ce wymogi w zakresie ochrony rodowiska:
1) Zakazuje siê lokalizacji obiektów dla których sporz¹dzenie
raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko jest obligatoryjne
wed³ug obowi¹zuj¹cych przepisów szczególnych.

Poz. 3275

2) Uci¹¿liwoæ lub szkodliwoæ obiektów us³ugowych i produkcyjnych, nie mo¿e wykraczaæ poza obszar lokalizacji
oznaczony liniami rozgraniczaj¹cymi a tym samym wywo³ywaæ koniecznoci ustanawiania strefy ochronnej.
3) Zakazuje siê prowadzenia produkcji lub us³ug i lokalizacji
obiektów:
a) mog¹cych pogorszyæ stan czystoci wód podziemnych
i powierzchniowych bez wczeniejszej instalacji odpowiednich urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych,
b) mog¹cych pogorszyæ stan powietrza atmosferycznego
bez wczeniejszej instalacji odpowiednich urz¹dzeñ
zabezpieczaj¹cych,
c) mog¹cych podnieæ poziom ha³asu powy¿ej dopuszczalnego, okrelonego przepisami szczególnymi, bez
wczeniejszej instalacji odpowiednich urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych.
4) Zakazuje siê na obszarze objêtym planem produkcji lub
us³ug powoduj¹cych powstawanie odpadów wymagaj¹cych, zgodnie z przepisami szczególnymi, utylizacji
w miejscu ich powstawania.
§8. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1 PU - ustala siê jako przeznaczenie podstawowe - teren
produkcyjno-us³ugowy.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala siê:
1) lokalizacjê obiektów zgodnie z funkcj¹ podstawow¹ terenu, z zastrze¿eniem ustaleñ §7,
2) dopuszcza siê lokalizacjê budynku mieszkalnego jednorodzinnego dla potrzeb w³aciciela terenu,
3) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów towarzysz¹cych funkcji
podstawowej typu: budynek administracyjny, magazynowy, handlowy, obs³ugi komunikacji, urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, z zastrze¿eniem ustaleñ §7.
3. Teren, bêd¹cy przedmiotem planu - stanowi powiêkszenie (uzupe³nienie) zagospodarowanej dzia³ki o nr ewidencyjnym 418/2.
4. Dopuszcza siê wtórny podzia³ dzia³ki, pod warunkiem
zapewnienia dostêpnoci do komunikacji publicznej - wydzielenie pasa terenu o szerokoci minimum 4,0 m.
5. Warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy:
1) Lokalizacja nowych obiektów w stosunku do granic dzia³ki
- w oparciu o przepisy szczególne i odrêbne.
2) Lokalizacja nowych obiektów w stosunku do granicy drogi
powiatowej 21 222 (ul. Kosmonautów) - w odleg³oci
minimum 8,0 m.
3) Forma zabudowy produkcyjno-us³ugowej i dopuszczonej
zabudowy towarzysz¹cej:
a) maksymalna wysokoæ - 2 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe; od poziomu terenu do kalenicy dachu
8,0 m,
b) zakazuje siê lokalizacji obiektów ze schodkowym zwieñczeniem cian.
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4) Forma dopuszczonej zabudowy mieszkaniowej:
a) maksymalna wysokoæ - 2 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe; od poziomu terenu do kalenicy dachu
8,0 m,
b) dachy strome dwuspadowe, symetryczne.
6. Warunki zagospodarowania terenu:
1) Ustala siê wyjazd i wjazd na teren dzia³ki objêtej planem
- z drogi powiatowej nr 21 222 wiêciechowa - Henrykowo
(ul. Kosmonautów) poprzez zatwierdzony wczeniej przez
w³aciciela drogi wjazd na dzia³kê nr 418/2, z zachowaniem
przepisów szczególnych.
2) Dopuszczalna powierzchnia zabudowy kubaturowej - 40%
terenu dzia³ki.
3) Ustala siê obowi¹zek wprowadzenia zieleni - minimalna
powierzchnia biologicznie czynna - 30% terenu dzia³ki,
w tym min. 20% nasadzeñ drzew i krzewów.
4) Ustala siê obowi¹zek zapewnienia odpowiedniej iloci
miejsc postojowych (z materia³ów rozbieralnych) w granicach dzia³ki.
7. Teren w granicach planu znajduje siê w strefie ochrony
archeologicznej W. Dzia³alnoæ inwestycyjna na etapie projektowania wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, który okreli warunki dopuszczaj¹ce do
realizacji inwestycji: nadzory archeologiczne, ratownicze badania wykopaliskowe.
8. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
wg §6 niniejszej uchwa³y.

9. Warunki korzystania ze rodowiska przyrodniczego wg
§7 niniejszej uchwa³y.
ROZDZIA£ II
Przepisy koñcowe
§9. Ustalenia niniejszego planu s¹ przepisem gminnym
i stanowi¹ podstawê ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu objêtego planem.
§10. Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siê stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty od wzrostu wartoci nieruchomoci - w wysokoci: 10%.
§11. Trac¹ moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy wiêciechowa, uchwalonego
Uchwa³¹ Rady Gminy wiêciechowa Nr IV/21/94, z dnia 25
padziernika 1994 roku (og³oszona w Dz. Urzêdowym Województwa Leszczyñskiego z 24.11.1994 r. Nr 14 poz. 81),
w zakresie i granicach objêtych niniejsz¹ uchwa³¹.
§12. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy wiêciechowa.
§13. Plan zatwierdzony niniejsz¹ uchwa³¹ wchodzi w ¿ycie
po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Jan Dutka
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3276
UCHWA£A Nr IX/66/2003 RADY GMINY WIÊCIECHOWA
z dnia 7 padziernika 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
obejmuj¹cego obszary po³o¿one w obrêbie wsi Przybyszewo, gmina wiêciechowa
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r., nr 15,
poz. 139 ze zmianami) w zwi¹zku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r., nr 80, poz. 717) 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 r., Nr 142 poz. 1591ze
zmianami) oraz w zwi¹zku z uchwa³¹ Rady Gminy wiêciechowa nr XXXIII/230/2002 z dnia 4 padziernika 2002 r.
w sprawie przyst¹pienia do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego:
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów, obejmuj¹cy obszary po³o¿one w obrêbie wsi
Przybyszewo, gmina wiêciechowa - dzia³ki o numerach
ewidencyjnych: 587/2, 587/3, 587/4, 587/5, 587/6, 587/7,
587/8 i 587/9.
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne obowi¹zuj¹ce na ca³ym
obszarze objêtym planem
§1. Plan obejmuje obszar, którego granice okrela rysunek planu w skali 1:1.000, bêd¹cy za³¹cznikiem do uchwa³y.
§2. Przedmiot i zakres ustaleñ planu:
1) Zmiana przeznaczenia - z terenu upraw rolnych na tereny
zabudowy mieszkaniowej,
2) Okrelenie linii rozgraniczaj¹cych tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) Okrelenie terenów przeznaczonych dla realizacji celów
publicznych oraz linie rozgraniczaj¹ce te tereny,
4) Okrelenie zasad obs³ugi terenu w zakresie infrastruktury
technicznej,
5) Okrelenie zasad zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych
z potrzeb ochrony rodowiska przyrodniczego,
6) Okrelenie warunków, zasad i standardów kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
7) Okrelenie zasad i warunków podzia³u terenu na dzia³ki
budowlane.
§3. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1. Planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu,
o których mowa w §1 uchwa³y, o ile z treci przepisu nie
wynika inaczej,

2. Uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Gminy wiêciechowa, o ile z treci przepisu nie
wynika inaczej,
3. Przepisach szczególnych i odrêbnych - nale¿y przez to
rozumieæ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi
oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikaj¹ce
z prawomocnych decyzji administracyjnych (art. 104
Kodeksu Postêpowania Administracyjnego),
4. Rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu
na mapie w skali 1:1.000 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y,
5. Przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na danym
obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi,
6. Przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
inne ni¿ podstawowe rodzaje przeznaczenia, które uzupe³niaj¹ przeznaczenie podstawowe,
7. Dopuszczalnej maksymalnej wysokoci zabudowy - nale¿y
przez to rozumieæ odleg³oæ od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy lub najwy¿szego punktu na pokryciu dachu
bez masztów odgromnikowych, anten i kominów w metrach (nie dotyczy akcentów architektonicznych),
8. Stawce procentowej - nale¿y przez to rozumieæ jednorazow¹ op³at¹ wnoszona na rzecz gminy, okrelon¹
w stosunku procentowym do wzrostu wartoci nieruchomoci, w zwi¹zku z uchwaleniem planu, na zasadach
okrelonych w art. 36, ust. 3 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym.
§4. 1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu - plansza podstawowa, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Rysunek planu obowi¹zuje w granicach terenu objêtego planem.
3. Liczby wystêpuj¹ce przed symbolami terenów maj¹
znaczenie porz¹dkowe.
4. Oznaczenia graficzne na rysunku planu, bêd¹ce obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
1) Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
2) Nieprzekraczalna linia zabudowy.
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ROZDZIA£ II
Przepisy szczegó³owe obowi¹zuj¹ce
na obszarach objêtych planem
§5. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
w decyzjach administracyjnych, nale¿y okrelaæ wed³ug zasad
ustalonych w stosunku do terenów wyznaczonych liniami
rozgraniczaj¹cymi, o których mowa w §6, 7, 8 i 9.
§6. 1. Ustala siê nastêpuj¹ce szczegó³owe zasady wyposa¿enia obszarów objêtych planem w urz¹dzenia infrastruktury technicznej:
1) W zakresie zaopatrzenia w wodê:
a) Ustala siê zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci
wodoci¹gowej w ulicy Henrykowskiej, na warunkach
okrelonych przez Dysponenta wodoci¹gu.
2) W zakresie gospodarki ciekowej:
a) Ustala siê gromadzenie cieków gospodarczo-bytowych w zbiornikach bezodp³ywowych i wywóz przez
odpowiednie koncesjonowane jednostki,

Poz. 3276

§7. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem MN - ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna wolnostoj¹ca.
2) przeznaczenie dopuszczalne - zabudowa towarzysz¹ca
funkcji mieszkaniowej: gospodarczo-gara¿owa i us³ugowa
nieuci¹¿liwa.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 nie dopuszcza
siê zabudowy rzemielniczej i inwentarskiej.
3. Obiekty us³ugowe nie mog¹ stanowiæ uci¹¿liwoci
sta³ej lub okresowej dla istniej¹cej i projektowanej zabudowy
mieszkaniowej, a tym samym wywo³ywaæ koniecznoci ustanawiania strefy ochronnej.
4. Podzia³ terenu, o którym mowa w ust. 1 na dzia³ki
zabudowy:
1) obowi¹zuj¹cy podzia³ - wg rysunku planu,
2) nie dopuszcza siê wtórnego podzia³u dzia³ek.

b) Uk³ad odprowadzenia i gromadzenia cieków gospodarczo-bytowych zapewniaæ musi ca³kowit¹ szczelnoæ. Nie dopuszcza siê budowy zbiorników bezodp³ywowych z betonowych elementów prefabrykowanych
- krêgów.

5. Ustalenia wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
kulturowego - Tereny w granicach planu znajduj¹ siê w strefie
ochrony archeologicznej W. Dzia³alnoæ inwestycyjna na
etapie projektowania wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków, który okreli warunki dopuszczaj¹ce do realizacji inwestycji: nadzory archeologiczne, ratownicze badania wykopaliskowe.

c) Ustala siê powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych z powierzchni uszczelnionych.

6. Warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:

3) W zakresie gospodarki odpadami sta³ymi:
a) Ustala siê gromadzenie odpadów w odpowiednich
pojemnikach na terenie posesji i wywóz przez odpowiednie koncesjonowane jednostki.
4) W zakresie zaopatrzenia w ciep³o:
a) Ustala siê indywidualny system ogrzewania obiektów.
Zaleca siê stosowanie do celów grzewczych paliw
niskoemisyjnych.
5) W zakresie zaopatrzenia w gaz:
a) Dopuszcza siê lokalizacjê na terenie posesji zbiorników
z gazem wykorzystywanym do celów bytowych mieszkañców. Lokalizacja zbiorników spe³niaæ musi warunki
okrelone w przepisach szczególnych.
6) W zakresie zaopatrzenia w energiê elektryczn¹:
a) Ustala siê zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ na warunkach okrelonych przez Dysponenta sieci.
b) Dla zapewnienia zasilania energetycznego obszaru objêtego planem wymagana jest budowa na terenie wsi
Przybyszewo dodatkowej nowej stacji transformatorowej wraz z uk³adem linii redniego i niskiego napiêcia,
c) Zaleca siê realizacjê linii kablowych doziemnych.
7) W zakresie telekomunikacji:
a) Ustala siê mo¿liwoæ w³¹czenia w istniej¹c¹ sieæ telefoniczn¹ w ulicy Henrykowskiej, na warunkach okrelonych przez Dysponenta sieci.

1) Lokalizacja obiektów w stosunku do granic dzia³ek:
a) dla dzia³ek 587/7, 587/8 i 587/9 od strony drogi powiatowej nr 21 221 (ul. Henrykowska) obowi¹zuje nieprzekraczalna linia zabudowy wynosz¹ca 8,0 m,
b) od strony pozosta³ych dróg i s¹siednich terenów obowi¹zuje nieprzekraczalna linia zabudowy wg rysunku
planu,
2) Obowi¹zuj¹ca forma dopuszczonej zabudowy mieszkaniowej:
a) budynki kszta³towaæ w nawi¹zaniu do tradycyjnej architektury zabudowy jednorodzinnej, z zastosowaniem
tradycyjnych materia³ów wykoñczeniowych typu klinkier, kamieñ, dachówka lub imitacja w kolorze naturalnej ceg³y, tynki, drewno,
b) dachy strome o symetrycznych spadkach - minimum
25°,
c) wysokoæ budynków - maksymalnie 2 kondygnacje
(w tym poddasze u¿ytkowe); maksymalna wysokoæ
od poziomu terenu do kalenicy dachu - 8,0 m.
4) Obowi¹zuj¹ca forma dopuszczonej zabudowy gospodarczo-gara¿owej i us³ugowej:
a) zabudowa w jednym obrysie murów - jeden budynek,
b) maksymalna wysokoæ - 1 kondygnacja, od poziomu
terenu do najwy¿ej po³o¿onego gzymsu 3,5 m; do
kalenicy dachu 5,0 m.
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5) Zakazuje siê lokalizacji obiektów ze schodkowym zwieñczeniem cian oraz ok³adzin elewacyjnych typu siding.

4. Dopuszcza siê lokalizacjê sieci infrastruktury technicznej wg ustaleñ §6.

6) Dostêpnoæ komunikacyjna:

§10. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem KD III - ustala siê przeznaczenie terenu - teren komunikacji
- droga dojazdowa.

a) Dzia³ki nr 587/4, 587/5 i 587/6 - dostêpnoæ z drogi
dojazdowej prywatnej (wspó³w³asnoæ terenu) - oznaczonej na rysunku planu symbolem KD I,
b) Dzia³ki nr 587/7, 587/8 i 587/9 - dostêpnoæ z istniej¹cej
drogi powiatowej nr 21 221 wiêciechowa-Henrykowo
(ul. Henrykowskiej).
7) Dopuszczalna powierzchnia zabudowy terenu dzia³ki 40%,
8) Dopuszczalna powierzchnia uszczelnienia terenu dzia³ki
(³¹cznie z powierzchni¹ zabudowy) - 50%.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
wg §6 niniejszej uchwa³y.
§8. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem KD I - ustala siê przeznaczenie terenu - teren komunikacji
- droga dojazdowa.
2. Ustalenia dotycz¹ce drogi, o której mowa w ust. 1:
1) minimalna szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych - 6,0,
2) droga bez wydzielania jezdni i chodnika - pieszo-jezdna,
3) obowi¹zek realizacji nawierzchni utwardzonej - rozbieralnej
3. Dopuszcza siê lokalizacjê sieci infrastruktury technicznej wg ustaleñ §6.
§9. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem KD II - ustala siê przeznaczenie terenu - teren komunikacji
- droga dojazdowa.
2. Ustalenia dotycz¹ce drogi, o której mowa w ust. 1:
1) minimalna szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych - 6,0,
2) droga bez wydzielania jezdni i chodnika - pieszo-jezdna,
3) obowi¹zek realizacji nawierzchni utwardzonej - rozbieralnej.
3. Docelowo wskazane poszerzenie drogi do 10,0 m
w liniach rozgraniczaj¹cych.

2. Ustalenia dotycz¹ce drogi, o której mowa w ust. 1 istniej¹ca droga gruntowa (dojazdowa do pól), pozostaj¹ca
w dotychczasowym u¿ytkowaniu.
ROZDZIA£ II
Przepisy koñcowe
§11. Ustalenia niniejszego planu s¹ przepisem gminnym
i stanowi¹ podstawê ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu objêtego planem.
§12. Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siê stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty od wzrostu wartoci nieruchomoci - w wysokoci:
1) dla terenu dla terenu MN - 10%,
2) dla terenu dla terenu KD I - 0%,
3) dla terenu KD II - 0%,
4) dla terenu KD III - 0%.
§13. Trac¹ moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy wiêciechowa, uchwalonego
Uchwa³¹ Rady Gminy wiêciechowa Nr IV/21/94, z dnia 25
padziernika 1994 roku (og³oszona w Dz. Urzêdowym Województwa Leszczyñskiego z 24.11.1994 r. Nr 14 poz. 81),
w zakresie i granicach objêtych niniejsz¹ uchwa³¹.
§14. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy wiêciechowa.
§15. Plan zatwierdzony niniejsz¹ uchwa³¹ wchodzi w ¿ycie
po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczacy
Rady Gminy
() Jan Dutka
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3277
UCHWA£A Nr IX/67/2003 RADY GMINY WIÊCIECHOWA
z dnia 7 padziernika 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
obejmuj¹cego obszar po³o¿ony w obrêbie wsi Lasocice, gmina wiêciechowa
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U.
z 1999 r., nr 15, poz. 139 ze zmianami) w zwi¹zku z art. 85 ust.
2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r., nr 80, poz. 717) 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 r., nr 142, poz.
1591 ze zmianami), oraz w zwi¹zku z uchwa³¹ Rady Gminy
wiêciechowa nr XXXIII/229/2002 z dnia 4 padziernika
2002 r. w sprawie przyst¹pienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu, obejmuj¹cy obszar po³o¿ony w obrêbie wsi
Lasocice, gmina wiêciechowa - dzia³ka o numerze ewidencyjnym 810/9.
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne obowi¹zuj¹ce
na ca³ym obszarze objêtym planem
§1. Plan obejmuje obszar, którego granice okrela rysunek planu w skali 1:1.000, bêd¹cy za³¹cznikiem do uchwa³y.
§2. Przedmiot i zakres ustaleñ planu:
1) Zmiana przeznaczenia - z terenu upraw rolnych na teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
2) Okrelenie linii rozgraniczaj¹cych tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) Okrelenie zasad obs³ugi terenu w zakresie infrastruktury
technicznej,
4) Okrelenie zasad zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych
z potrzeb ochrony rodowiska przyrodniczego i kulturowego,
5) Okrelenie warunków, zasad i standardów kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
§3. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) Planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu,
o których mowa w §1 uchwa³y, o ile z treci przepisu nie
wynika inaczej,
2) Uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Gminy wiêciechowa, o ile z treci przepisu nie
wynika inaczej,
3) Przepisach szczególnych i odrêbnych - nale¿y przez to
rozumieæ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi

oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikaj¹ce
z prawomocnych decyzji administracyjnych (art. 104
Kodeksu Postêpowania Administracyjnego),
4) Rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu
na mapie w skali 1:1.000 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y,
5) Przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na danym
obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi,
6) Przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
inne ni¿ podstawowe rodzaje przeznaczenia, które uzupe³niaj¹ przeznaczenie podstawowe,
7) Dopuszczalnej maksymalnej wysokoci zabudowy - nale¿y
przez to rozumieæ odleg³oæ od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy lub najwy¿szego punktu na pokryciu dachu
bez masztów odgromnikowych, anten i kominów w metrach (nie dotyczy akcentów architektonicznych),
8) Stawce procentowej - nale¿y przez to rozumieæ jednorazow¹ op³atê wnoszona na rzecz gminy, okrelon¹
w stosunku procentowym do wzrostu wartoci nieruchomoci, w zwi¹zku z uchwaleniem planu, na zasadach
okrelonych w art. 36, ust. 3 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym.
§4. 1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Rysunek planu obowi¹zuje w granicach terenu objêtego planem.
3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu, bêd¹ce obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
1) Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
2) Nieprzekraczalna linia zabudowy.
ROZDZIA£ I
Przepisy szczegó³owe obowi¹zuj¹ce
na obszarze objêtym planem
§5. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
w decyzjach administracyjnych, nale¿y okrelaæ wed³ug zasad
ustalonych w stosunku do terenu wyznaczonego liniami
rozgraniczaj¹cymi, o którym mowa w §6 i 7.
§6. 1. Ustala siê nastêpuj¹ce szczegó³owe zasady wyposa¿enia obszarów objêtych planem w urz¹dzenia infrastruktury technicznej:
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1) W zakresie zaopatrzenia w wodê:
a) Ustala siê zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej wiejskiej
sieci wodoci¹gowej ulicy Okrê¿nej na warunkach okrelonych przez Dysponenta wodoci¹gu.
2) W zakresie gospodarki ciekowej:
a) Ustala siê gromadzenie cieków gospodarczo-bytowych w zbiornikach bezodp³ywowych i wywóz przez
odpowiednie koncesjonowane jednostki,
b) Uk³ad odprowadzenia i gromadzenia cieków gospodarczo-bytowych zapewniaæ musi ca³kowit¹ szczelnoæ. Nie dopuszcza siê budowy zbiorników bezodp³ywowych z betonowych elementów prefabrykowanych
- krêgów.
c) Ustala siê powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych z powierzchni uszczelnionych.
3) W zakresie gospodarki odpadami sta³ymi:
a) Ustala siê gromadzenie odpadów w odpowiednich
pojemnikach na terenie posesji i wywóz przez odpowiednie koncesjonowane jednostki.
4) W zakresie zaopatrzenia w ciep³o:
a) Ustala siê indywidualny system ogrzewania obiektów.
Zaleca siê stosowanie do celów grzewczych paliw
niskoemisyjnych.
5) W zakresie zaopatrzenia w gaz:
a) Dopuszcza siê lokalizacjê na terenie posesji zbiorników
z gazem wykorzystywanym do celów bytowych mieszkañców. Lokalizacja zbiorników spe³niaæ musi warunki
okrelone w przepisach szczególnych.
6) W zakresie zaopatrzenia w energiê elektryczn¹:
a) Ustala siê zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej wiejskiej sieci energetycznej w ulicy Okrê¿nej na
warunkach okrelonych przez Dysponenta sieci.
7) W zakresie telekomunikacji:
a) Ustala siê mo¿liwoæ w³¹czenia w istniej¹c¹ sieæ telefoniczn¹ w ulicy Okrê¿nej na warunkach okrelonych
przez Dysponenta sieci.
§7. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1 MN - ustala siê przeznaczenie podstawowe - zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna - wolnostoj¹ca.
2. Na terenie zabudowy mieszkaniowej, o którym mowa
w ust. 1 ustala siê ponadto:
1) dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy towarzysz¹cej zabudowie mieszkaniowej typu: budynek gospodarczo-gara¿owy, budynek drobnych nieuci¹¿liwych us³ug.
2) nie dopuszcza siê lokalizacji obiektów inwentarskich.
3. Nie dopuszcza siê wtórnego podzia³u terenu.
4. Ustalenia wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
kulturowego - Tereny w granicach planu znajduj¹ siê w strefie
ochrony archeologicznej W. Dzia³alnoæ inwestycyjna na

etapie projektowania wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków, który okreli warunki dopuszczaj¹ce do realizacji inwestycji: nadzory archeologiczne, ratownicze badania wykopaliskowe.
5. Warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
1) Lokalizacja obiektów w stosunku do granic dzia³ek:
a) od strony ulicy - nieprzekraczalna linia zabudowy wg
rysunku planu,
b) od pozosta³ych granic dzia³ek budowlanych - lokalizacjê ustalaæ w oparciu o przepisy szczególne i odrêbne.
2) Obowi¹zuj¹ca forma dopuszczonej zabudowy mieszkaniowej:
a) budynki kszta³towaæ w nawi¹zaniu do tradycyjnej architektury zabudowy jednorodzinnej, z zastosowaniem
tradycyjnych materia³ów wykoñczeniowych typu klinkier, kamieñ, dachówka lub imitacja w kolorze naturalnej ceg³y, tynki, drewno,
b) dachy strome o symetrycznych spadkach - minimum
25°.
c) wysokoæ budynków - 2 kondygnacje (w tym poddasze
u¿ytkowe); maksymalnie - od poziomu terenu do kalenicy dachu - 8,0 m.
3) Obowi¹zuj¹ca forma dopuszczonej zabudowy gospodarczo-gara¿owej i us³ugowej -maksymalna wysokoæ - 1
kondygnacja, od poziomu terenu do najwy¿ej po³o¿onego
gzymsu 3,5 m; do kalenicy dachu 5,0 m.
4) Dostêpnoæ komunikacyjna - z istniej¹cej drogi lokalnej,
w³¹czonej do drogi gminnej.
5) Dopuszczalna powierzchnia zabudowy terenu dzia³ki 55%.
6) Dopuszczalna powierzchnia uszczelnienia terenu dzia³ki
(³¹cznie z powierzchni¹ zabudowy) - 60%.
6. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
wg §6 niniejszej uchwa³y.
7. Uci¹¿liwoæ lub szkodliwoæ dzia³alnoci i obiektów
us³ugowych, nie mo¿e wykraczaæ poza teren lokalizacji (dzia³ki) a tym samym wywo³ywaæ koniecznoci ustanawiania
strefy ochronnej.
ROZDZIA£ II
Przepisy koñcowe
§8. Ustalenia niniejszego planu s¹ przepisem gminnym
i stanowi¹ podstawê ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu objêtego planem.
§9. Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty od wzrostu wartoci nieruchomoci - w wysokoci: 10%.
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§10. Trac¹ moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy wiêciechowa, uchwalonego
Uchwa³¹ Rady Gminy wiêciechowa Nr IV/21/94, z dnia 25
padziernika 1994 roku (og³oszona w Dz. Urzêdowym Województwa Leszczyñskiego z 24.11.1994 r. Nr 14 poz. 81),
w zakresie i granicach objêtych niniejsz¹ uchwa³¹.

Poz. 3277, 3278

§11. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy wiêciechowa.
§12. Plan zatwierdzony niniejsz¹ uchwa³¹ wchodzi w ¿ycie
po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Jan Dutka

3278
UCHWA£A Nr IX/68/2003 RADY GMINY WIÊCIECHOWA
z dnia 7 padziernika 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmuj¹cego obszar
po³o¿ony w obrêbie wsi Piotrowice, gmina wiêciechowa, dzia³ka nr ewidencyjny 72
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r., nr 15,
poz. 139 ze zmianami) w zwi¹zku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r., nr 80, poz. 717) 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 r. Nr 142 poz. 1591 ze
zmianami), oraz w zwi¹zku z uchwa³¹ Rady Gminy wiêciechowa nr XXXIII/228/2002 z dnia 4 padziernika 2002 r.
w sprawie przyst¹pienia do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego:
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu produkcyjno-us³ugowego, obejmuj¹cy obszar
po³o¿ony w obrêbie wsi Piotrowice, gmina wiêciechowa,
dzia³ka o numerze ewidencyjnym 72
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne obowi¹zuj¹ce
na obszarze objêtym planem
§1. Plan obejmuje obszar, którego granice okrela rysunek planu w skali 1:1.000 bêd¹cy za³¹cznikiem do uchwa³y.
§2. Przedmiot i zakres ustaleñ planu:
1) Zmiana przeznaczenia - z terenu obs³ugi rolnictwa i produkcji rolnej - na teren produkcyjno-us³ugowy,
2) Okrelenie linii rozgraniczaj¹cych tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,

5) Okrelenie warunków, zasad i standardów kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu.
§3. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1. Planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu,
o których mowa w §1 uchwa³y, o ile z treci przepisu nie
wynika inaczej,
2. Uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Gminy wiêciechowa, o ile z treci przepisu nie
wynika inaczej,
3. Przepisach szczególnych i odrêbnych - nale¿y przez to
rozumieæ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi
oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikaj¹ce
z prawomocnych decyzji administracyjnych (art. 104
Kodeksu Postêpowania Administracyjnego),
4. Rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu
na mapie w skali 1:1.000 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y,
5. Przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na danym
obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi,
6. Obszarze - nale¿y przez to rozumieæ obszar, o okrelonym
rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczonym na
rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi,

3) Okrelenie zasad obs³ugi terenu w zakresie infrastruktury
technicznej,

7. Nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ minimaln¹ odleg³oæ lokalizacji obiektów od linii
rozgraniczaj¹cych obszar przeznaczony pod zabudowê z drogami,

4) Okrelenie zasad zagospodarowania terenu wynikaj¹cych
z ochrony rodowiska przyrodniczego,

8. Dopuszczalnej maksymalnej wysokoci zabudowy - nale¿y
przez to rozumieæ odleg³oæ od naturalnej warstwicy tere-
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nu do kalenicy lub najwy¿szego punktu na pokryciu dachu
bez masztów odgromnikowych, anten i kominów w metrach (nie dotyczy akcentów architektonicznych),
9. Stawce procentowej - nale¿y przez to rozumieæ jednorazow¹ op³at¹ wnoszona na rzecz gminy, okrelan¹ w stosunku procentowym do wzrostu wartoci nieruchomoci,
w zwi¹zku z uchwaleniem planu, na zasadach okrelonych
w art. 36, ust. 3 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym.
§4. 1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu - plansza podstawowa, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne w rysunku planu s¹
obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
1) Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
2) Nieprzekraczalna linia zabudowy,

Poz. 3278

a) Ustala siê indywidualny system ogrzewania obiektów.
b) Dopuszcza siê lokalizacjê na obszarze objêtym planem
lokalnej kot³owni. Lokalizacja kot³owni spe³niaæ musi
warunki okrelone w przepisach szczególnych.
c) Zaleca siê stosowanie do celów grzewczych paliw
niskoemisyjnych.
5) W zakresie zaopatrzenia w gaz:
a) Dopuszcza siê na obszarze objêtym planem lokalizacjê
zbiorników z gazem wykorzystywanym do celów bytowych i produkcyjnych. Lokalizacja zbiorników spe³niaæ
musi warunki okrelone w przepisach szczególnych.
6) W zakresie zaopatrzenia w energi¹ elektryczn¹:
a) Us³a³a siê zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej wiejskiej sieci energetycznej na warunkach okrelonych przez Dysponenta sieci.
7) W zakresie telekomunikacji:

ROZDZIA£ II
Przepisy szczegó³owe obowi¹zuj¹ce
na obszarze objêtym planem
§5. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
w decyzjach administracyjnych nale¿y okrelaæ wed³ug zasad
ustalonych w stosunku do terenu wyznaczonego liniami
rozgraniczaj¹cymi, o którym mowa w §6, 7, 8.
§6. 1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady wyposa¿enia obszarów objêtych planem w urz¹dzenia infrastruktury technicznej:
1) W zakresie zaopatrzenia w wodê:
a) Ustala siê zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej wiejskiej
sieci wodoci¹gowej na warunkach okrelonych przez
Dysponenta wodoci¹gu.
2) W zakresie gospodarki ciekowej:
a) Ustala siê gromadzenie cieków gospodarczo-bytowych i poprodukcyjnych w zbiornikach bezodp³ywowych i wywóz przez odpowiednie koncesjonowane
jednostki,
b) Uk³ad odprowadzenia i gromadzenia cieków gospodarczo-bytowych i poprodukcyjnych zapewniaæ musi
ca³kowit¹ szczelnoæ. Nie dopuszcza siê budowy zbiorników bezodp³ywowych z betonowych elementów prefabrykowanych - krêgów.
c) Dopuszcza siê lokalizacjê na obszarze objêtym planem
indywidualnej, przyzak³adowej oczyszczalni cieków
na warunkach okrelonych przepisami szczególnymi.
d) Ustala siê powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych z powierzchni uszczelnionych.
3) W zakresie gospodarki odpadami sta³ymi:
a) Ustala siê gromadzenie odpadów w odpowiednich
pojemnikach na terenie posesji i wywóz przez odpowiednie koncesjonowane jednostki.
4) W zakresie zaopatrzenia w ciep³o:

a) Ustala siê mo¿liwoæ w³¹czenia w istniej¹c¹ sieæ telefoniczn¹ na warunkach okrelonych przez Dysponenta
sieci.
§7. 1. Dla obszaru objêtego planem ustala siê nastêpuj¹ce wymogi w zakresie ochrony rodowiska:
1) Zakazuje siê lokalizacji obiektów dla których sporz¹dzenie
raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko jest obligatoryjne
wed³ug obowi¹zuj¹cych przepisów szczególnych.
2) Uci¹¿liwoæ lub szkodliwoæ obiektów us³ugowych i produkcyjnych, nie mo¿e wykraczaæ poza obszar lokalizacji
oznaczony liniami rozgraniczaj¹cymi a tym samym wywo³ywaæ koniecznoci. ustanawiania strefy ochronnej.
3) Zakazuje siê prowadzenia produkcji lub us³ug i lokalizacji
obiektów:
a) mog¹cych pogorszyæ stan czystoci wód podziemnych
i powierzchniowych bez wczeniejszej instalacji odpowiednich urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych,
b) mog¹cych pogorszyæ stan powietrza atmosferycznego
bez wczeniejszej instalacji odpowiednich urz¹dzeñ
zabezpieczaj¹cych,
c) mog¹cych podnieæ poziom ha³asu powy¿ej dopuszczalnego, okrelonego przepisami szczególnymi, bez
wczeniejszej instalacji odpowiednich urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych
4) Zakazuje siê na obszarze objêtym planem produkcji lub
us³ug powoduj¹cych powstawanie odpadów wymagaj¹cych, zgodnie z przepisami szczególnymi, utylizacji
w miejscu ich powstawania.
§8. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1 PU - ustala siê jako przeznaczenie podstawowe - teren
produkcyjno-us³ugowy.
2. Na dzia³ce o przeznaczeniu ustalonym w ust. 1 ustala
siê ponadto:
1) Adaptuje siê istniej¹c¹ zabudowê,
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2) Dopuszcza siê lokalizacjê nowej zabudowy zwi¹zanej
z dzia³alnoci¹ produkcyjno-us³ugow¹ oraz obiektów towarzysz¹cych funkcji podstawowej typu: budynek administracyjny, magazynowy, handlowy, obs³ugi komunikacji,
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, z zastrze¿eniem ustaleñ §7.
3) Dopuszcza siê lokalizacjê budynku mieszkalnego, jednorodzinnego dla potrzeb w³aciciela lub u¿ytkownika terenu.
3. Dopuszcza siê wtórny podzia³ dzia³ki w granicach
terenu objêtego planem.
4. Warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy:
1) Obowi¹zuj¹ce ustalenia dla adaptowanego budynku:
a) budynek nale¿y dostosowaæ do nowej funkcji - dopuszcza siê przebudowê i modernizacjê z zachowaniem
przepisów pkt 3 oraz przepisów szczególnych,
b) budynek nie mo¿e spe³niaæ funkcji kwalifikuj¹cej go do
kategorii zagro¿enia ludzi (Z£),
c) dopuszczalne obci¹¿enie ogniowe 500 MJ/m2,
d) zakazuje siê lokalizacji pomieszczeñ zagro¿onych wybuchem.
e) dopuszcza siê adaptacjê czêci budynku na pomieszczenia mieszkalne.
2) Lokalizacja nowych obiektów w stosunku do granic dzia³ki:
a) od strony drogi powiatowej 21 217 - nieprzekraczalna
linia zabudowy wg rysunku planu,
b) od pozosta³ych granic dzia³ki, wzd³u¿ których nie wyznaczono linii zabudowy na rysunku planu, lokalizacjê
nale¿y ustalaæ w oparciu o przepisy szczególne i odrêbne.
3) Forma dopuszczonej zabudowy produkcyjno-us³ugowej
i towarzysz¹cej:
a) maksymalna wysokoæ - 2 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe; od poziomu terenu do kalenicy dachu
8,0 m,
b) zakazuje siê lokalizacji obiektów ze schodkowym zwieñczeniem cian.
5. Warunki zagospodarowania terenu:
1) Ustala siê jeden wyjazd i wjazd na teren dzia³ki z drogi
powiatowej Osowa Sieñ - wiêciechowa nr 21 217,
z zachowaniem przepisów szczególnych.
2) Dopuszcza siê zachowanie istniej¹cego wjazdu na teren
dzia³ki z istniej¹cej drogi gruntowej.

3) Dopuszczalna powierzchnia zabudowy kubaturowej - 40%
terenu dzia³ki.
4) Ustala siê obowi¹zek wprowadzenia zieleni - minimalna
powierzchnia biologicznie czynna - 40% terenu dzia³ki,
w tym min. 20% nasadzeñ drzew i krzewów.
5) Ustala siê obowi¹zek zapewnienia odpowiedniej iloci
miejsc postojowych (z materia³ów rozbieralnych) w granicach dzia³ki.
6. Teren w granicach planu znajduje siê w strefie ochrony
archeologicznej W. Dzia³alnoæ inwestycyjna na etapie projektowania wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, który okreli warunki dopuszczaj¹ce do
realizacji inwestycji: nadzory archeologiczne, ratownicze badania wykopaliskowe.
7. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
wg §6 niniejszej uchwa³y.
8. Warunki korzystania ze rodowiska przyrodniczego wg
§7 niniejszej uchwa³y.
ROZDZIA£ III
Przepisy koñcowe
§9. Ustalenia niniejszego planu s¹ przepisem gminnym
i stanowi¹ podstawê ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu objêtego planem.
§10. Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty od wzrostu wartoci nieruchomoci - w wysokoci: 10%.
§11. Trac¹ moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy wiêciechowa, uchwalonego
Uchwa³¹ Nr IV//21/94 Rady Gminy wiêciechowa, z dnia 25
padziernika 1994 roku (og³oszona w Dz. Urzêdowym Województwa Leszczyñskiego z 24.11.1994 r. Nr 14 poz. 81),
w zakresie i granicach objêtych niniejsz¹ uchwa³¹.
§12. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy wiêciechowa.
§13. Plan zatwierdzony niniejsz¹ uchwa³¹ wchodzi w ¿ycie
po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Jan Dutka
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3279
UCHWA£A Nr IX/72/2003 RADY GMINY W RYCZYWOLE
z dnia 15 padziernika 2003 r.
w sprawie zmiany uchwa³y o ustaleniu regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ oraz zasady przyznawania dodatków:
funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy; szczegó³owy sposób naliczania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe, a tak¿e wysokoæ i zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych nauczycielom
zatrudnionym w owiatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Ryczywó³
Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (j.t. z 2003 roku
Dz.U. Nr 118 poz. 1112 ze zmianami) w zwi¹zku z art. 18 ust.
2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie
gminnym (j.t. z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz przepisami rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 roku w sprawie wysokoci
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokoci stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedn¹ godzinê przeliczeniow¹, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zasad i zajêæ uprawniaj¹cych do
dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania
dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uci¹¿liwych
warunków pracy stanowi¹cych podstawê przyznawania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniaj¹cych do dodatku za wys³ugê lat (Dz.U. Nr 39, poz. 455 ze
zmianami) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§1. W uchwale Nr XIV/85/2000 Rady Gminy w Ryczywole
z dnia 30 sierpnia 2000 roku zmienionym uchwa³¹ Nr
XXIII/140/2001 Rady Gminy w Ryczywole z dnia 29 sierpnia
2001 r. w §7 data obowi¹zywania uchwa³y uzyskuje nowe
brzmienie:
do dnia 31 grudnia 2003 roku.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wynagrodzeñ nauczycieli
od dnia 1 wrzenia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() mgr in¿. Maciej Nowicki

3280
UCHWA£A Nr XIII/90/03 RADY POWIATU W PILE
z dnia 30 wrzenia 2003 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XLIX/413/02 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 wrzenia 2002 r. w sprawie ustalenia
Regulaminu przyznawania nagród i wyró¿nieñ Starosty Pilskiego dla zawodników za osi¹gniêcie wysokich
wyników sportowych we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 i art. 12 pkt 11 oraz art.
40 ust. 1 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
z pón. zm.) i art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 stycznia
1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889
z pón. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1. W za³¹czniku do uchwa³y Nr XLIX/413/02 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 wrzenia 2002 r. w sprawie ustalenia
Regulaminu przyznawania nagród i wyró¿nieñ Starosty Pilskiego dla zawodników za osi¹gniêcie wysokich wyników

sportowych we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub
krajowym wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
- §6 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:
Za osi¹gniêcia sportowe mog¹ byæ przyznane nagrody
pieniê¿ne wyp³acane ze rodków bud¿etu Powiatu Pilskiego. Wysokoæ nagrody dla zawodnika nie mo¿e byæ ni¿sza
ni¿ po³owa przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej w roku poprzedzaj¹cym rok
przyznania nagrody, og³aszanego przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego w Dzienniku Urzêdowym Rzecz-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 175

Poz. 3280

 17279 

pospolitej Polskiej Monitor Polski, zwanego dalej przeciêtnym wynagrodzeniem.
1. Dyscypliny indywidualne
1) do wysokoci piêciokrotnego przeciêtnego wynagrodzenia miesiêcznego w gospodarce narodowej za:
-

zdobycie medalu na Igrzyskach Olimpijskich

-

zdobycie z³otego medalu na Mistrzostwach wiata
i Mistrzostwach Europy seniorów oraz oldbojów
i weteranów.

2) do wysokoci trzykrotnego przeciêtnego wynagrodzenia miesiêcznego w gospodarce narodowe za:
-

zdobycie srebrnego lub br¹zowego medalu Mistrzostw wiata lub Mistrzostwa Europy Seniorów
oraz Oldbojów i Weteranów,

-

zdobycie z³otego medalu Mistrzostw wiata Juniorów, Juniorów M³odszych, M³odzie¿owych Mistrzostw Europy, Mistrzostw Europy Juniorów lub
Juniorów M³odszych,

-

zdobycie miejsca od 4 do 6 na Igrzyskach Olimpijskich,

-

zdobycie miejsca od 1 do 3 w Pucharze wiata lub
Europy Seniorów oraz Oldbojów i Weteranów.

3) do wysokoci dwukrotnego przeciêtnego wynagrodzenia miesiêcznego w gospodarce narodowej za:
-

zdobycie medalu na Mistrzostwach Polski Seniorów oraz Oldbojów i Weteranów,

-

zdobycie medalu na Mistrzostwach wiata Juniorów, M³odzie¿owych Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Europy, Juniorów lub Juniorów M³odszych.

4) do wysokoci przeciêtnego wynagrodzenia miesiêcznego w gospodarce narodowej za:
-

zdobycie z³otego medalu Mistrzostw Polski Juniorów,

-

zdobycie z³otego medalu M³odzie¿owych Mistrzostw
Polski.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
w Pile.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Arkadiusz Kamiñski
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