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4469
ROZPORZ¥DZENIE Nr 206/06 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 15 listopada 2006 r.
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Konin Prawy Brzeg
Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
- Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267,
poz. 2255), zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1. Wyznacza siê aglomeracjê Konin Prawy Brzeg o równowa¿nej liczbie mieszkañców 125.000.
§2. 1. Aglomeracja Konin Prawy Brzeg obejmuje swym
zasiêgiem tereny objête systemem kanalizacji zbiorczej zakoñczonym oczyszczalni¹ cieków zlokalizowan¹ w Koninie,
po³o¿one w miecie Koninie.

2. Obszar aglomeracji Konin Prawy Brzeg wyznacza siê
na terenie poni¿ej wymienionych miejscowoci, w oznaczonych na mapie granicach: na terenie czêci miasta Konina
po³o¿onej na prawym brzegu Warty.
3. Obszar i granice aglomeracji Konin Prawy Brzeg s¹
oznaczone na mapie w skali 1:25.000 (ark. 1 - 4), stanowi¹cej
za³¹cznik do rozporz¹dzenia.
§3. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia.
Wojewoda Wielkopolski
() Tadeusz Dziuba

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 191

— 19968 

Poz. 4469

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 191

— 19969 

Poz. 4469

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 191

— 19970 

Poz. 4469

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 191

— 19971 

Poz. 4469

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 191

Poz. 4470

— 19972 

4470
ROZPORZ¥DZENIE Nr 207/06 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 15 listopada 2006 r.
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Konin Lewy Brzeg
Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
- Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267,
poz. 2255), zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1. Wyznacza siê aglomeracjê Konin Lewy Brzeg o równowa¿nej liczbie mieszkañców 52.000.
§2. 1. Aglomeracja Konin Lewy Brzeg obejmuje swym
zasiêgiem tereny objête systemem kanalizacji zbiorczej zakoñczonym oczyszczalni¹ cieków zlokalizowan¹ na granicy
Konina na terenie gminy Stare Miasto po³o¿one w miecie
Koninie oraz w powiecie koniñskim, w gminach Krzymów
i Stare Miasto.

2. Obszar aglomeracji Konin Lewy Brzeg wyznacza siê na
terenie poni¿ej wymienionych miejscowoci, w oznaczonych
na mapie granicach:
1) czêæ miasta Konina po³o¿ona na lewym brzegu Warty,
2) w gminie Krzymów: czêæ Brzena.
3. Obszar i granice aglomeracji Konin Lewy Brzeg s¹
oznaczone na mapie w skali 1:25.000 (ark. 1 - 2), stanowi¹cej
za³¹cznik do rozporz¹dzenia.
§3. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia.
Wojewoda Wielkopolski
() Tadeusz Dziuba

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 191

— 19973 

Poz. 4470

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 191

— 19974 

Poz. 4470

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 191

Poz. 4471

— 19975 

4471
ROZPORZ¥DZENIE Nr 208/06 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 15 listopada 2006 r.
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Damas³awek
Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267,
poz. 2255), zarz¹dza siê, co nastêpuje:

2. Obszar aglomeracji Damas³awek wyznacza siê na terenie poni¿ej wymienionych miejscowoci, w oznaczonych na
mapie granicach: Damas³awek, Niemczyn, Stêpuchowo.

§1. Wyznacza siê aglomeracjê Damas³awek o równowa¿nej liczbie mieszkañców 3.900.

3. Obszar i granice aglomeracji Damas³awek s¹ oznaczone na mapie w skali 1:25.000 (ark. 1 - 2), stanowi¹cej za³¹cznik
do rozporz¹dzenia.

§2. 1. Aglomeracja Damas³awek obejmuje swym zasiêgiem tereny objête systemem kanalizacji zbiorczej zakoñczonym oczyszczalni¹ cieków zlokalizowan¹ w Damas³awku,
po³o¿one w powiecie w¹growieckim, w gminie Damas³awek.

§3. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia.
Wojewoda Wielkopolski
() Tadeusz Dziuba

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 191

— 19976 

Poz. 4471

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 191

— 19977 

Poz. 4471

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 191

Poz. 4472

— 19978 

4472
ROZPORZ¥DZENIE Nr 209/06 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 15 listopada 2006 r.
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rawicz
Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267,
poz. 2255), zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1. Wyznacza siê aglomeracjê Rawicz o równowa¿nej
liczbie mieszkañców 38.000.
§2. 1. Aglomeracja Rawicz obejmuje swym zasiêgiem tereny objête systemem kanalizacji zbiorczej zakoñczonym
oczyszczalni¹ cieków zlokalizowan¹ na gruntach wsi Folwark, po³o¿one w powiecie rawickim, w gminie Rawicz.

2. Obszar aglomeracji Rawicz wyznacza siê na terenie
poni¿ej wymienionych miejscowoci, w oznaczonych na mapie
granicach: miasto Rawicz, Sierakowo, Sarnówka, Mas³owo,
Dêbno Polskie, K¹ty, ¯o³êdnica, Szymanowo, S³upia Kapitulna, Sikorzyn, Stwolno, Zawady, Ugoda, Zielona Wie, Wydawy, £aszczyn, Konarzewo, Izbice, ¯ylice, D¹brówka.
3. Obszar i granice aglomeracji Rawicz s¹ oznaczone na
mapie w skali 1:25.000 (ark. 1  8), stanowi¹cej za³¹cznik do
rozporz¹dzenia.
§3. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia.
Wojewoda Wielkopolski
() Tadeusz Dziuba

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 191

— 19979 

Poz. 4472

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 191

— 19980 

Poz. 4472

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 191

— 19981 

Poz. 4472

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 191

— 19982 

Poz. 4472

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 191

— 19983 

Poz. 4472

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 191

— 19984 

Poz. 4472

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 191

— 19985 

Poz. 4472

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 191

— 19986 

Poz. 4472

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 191

— 19987 

Poz. 4472

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 191

Poz. 4473

— 19988 

4473
ROZPORZ¥DZENIE Nr 210/06 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 15 listopada 2006 r.
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wilczyn
Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267,
poz. 2255), zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1. Wyznacza siê aglomeracjê Wilczyn o równowa¿nej
liczbie mieszkañców 7.400.
§2. 1. Aglomeracja Wilczyn obejmuje swym zasiêgiem tereny objête systemem kanalizacji zbiorczej zakoñczonym
oczyszczalni¹ cieków zlokalizowan¹ w miejscowoci Kownaty, po³o¿one w powiecie koniñskim, w gminie Wilczyn.

2. Obszar aglomeracji Wilczyn wyznacza siê na terenie
poni¿ej wymienionych miejscowoci, w oznaczonych na mapie
granicach: Wilczyn, Wilczogóra, Kownaty, Mrówki, Swiêtne,
Cegielnia, Zygmuntowo, Wtórek, Biela, Winiewa, Góry, Kopyd³owo, Kopyd³ówek, Dêbówiec.
3. Obszar i granice aglomeracji Wilczyn s¹ oznaczone na
mapie w skali 1:25.000 (ark. 1 - 4), stanowi¹cej za³¹cznik do
rozporz¹dzenia.
§3. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia.
Wojewoda Wielkopolski
() Tadeusz Dziuba

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 191

— 19989 

Poz. 4473

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 191

— 19990 

Poz. 4473

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 191

— 19991 

Poz. 4473

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 191

— 19992 

Poz. 4473

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 191

Poz. 4474

— 19993 

4474
ROZPORZ¥DZENIE NR 211/06 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 16 listopada 2006 r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Wydymacz
Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 oraz
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) zarz¹dza siê,
co nastêpuje:

§1. Ustanawia siê plan ochrony dla rezerwatu przyrody
Wydymacz, stanowi¹cy za³¹cznik do rozporz¹dzenia.
§2. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia.
Wojewoda Wielkopolski
() Tadeusz Dziuba

Za³¹cznik
do rozporz¹dzenia Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 16 listopada 2006 r.

PLAN OCHRONY DLA REZERWATU PRZYRODY WYDYMACZ
2) zabezpieczenie obecnego re¿imu hydrologicznego wód
powierzchniowych i gruntowych,

§1. 1. Celem ochrony przyrody w rezerwacie przyrody Wydymacz, zwanym dalej rezerwatem, jest zachowanie naturalnych lub podlegaj¹cych procesom spontanicznej regeneracji fitocenoz zespo³ów lenych, gatunków rolin chronionych oraz licznych drzew pomnikowych, a tak¿e zachowanie
miejsc wystêpowania ptaków wodnych.

3) ochrona ekosystemów bagiennych (pasa szuwarów i strefy brzegowej stawu przed penetracj¹ ludzk¹),
4) zaanga¿owanie instytucji i stowarzyszeñ naukowych do
prac zwi¹zanych z monitorowaniem i ewentualnymi zabiegami ochronnymi,

2. Przyrodniczymi i spo³ecznymi uwarunkowaniami realizacji celu, o którym mowa w ust. 1, s¹:

5) promowanie wiedzy o wartociach przyrodniczych rezerwatu oraz o podejmowanych zabiegach ochronnych, wród
cz³onków spo³ecznoci lokalnej i lokalnych w³adz samorz¹dowych.

1) ochrona ekosystemów lenych  olsu porzeczkowego,
³êgu jesionowo - olszowego, ³êgu wi¹zowo-jesionowego,
gr¹du rodkowoeuropejskiego oraz acydofilnej d¹browy
trzcinnikowej  z zachowaniem warunków umo¿liwiaj¹cych przebieg naturalnych procesów ekologicznych,
a mianowicie fluktuacji oraz regeneracji,

/
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§2. Identyfikacjê oraz okrelenie sposobów eliminacji lub
ograniczania istniej¹cych i potencjalnych zagro¿eñ wewnêtrznych i zewnêtrznych oraz ich skutków przedstawia tabela:

6

















3









1

:



 



















:








 












§3. Obszar ca³ego rezerwatu (45,93 ha) objêty jest ochron¹
czynn¹ i obejmuje wydzielenia oznaczone w planie urz¹dzenia
gospodarstwa rezerwatowego rezerwatu Wydymacz Nadlenictwa Antonin na lata 1989  1998, jako oddzia³y: 131, 132
i 158.
























9,,
















,,,
















 :

















 






3

 












 

 

8







































§4. Dzia³ania ochronne na obszarze ochrony czynnej,
z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji obejmuj¹:
1) odtworzenie zniekszta³conych lub zdegenerowanych ekosystemów w wydzieleniu 131i (2,89 ha) poprzez prowadzenie trzebie¿y sosny i brzozy w okresach: dwóch lat od
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ustanowienie planu ochrony oraz po 10 latach, ka¿dorazowo w iloci 15 m3/ha z usuniêciem drewna z rezerwatu.
Wydzielenie to charakteryzuje siê nasadzeniami sosny
zwyczajnej (80%) i brzozy (20%) w wieku 28 lat o zwarciu
pe³nym, zadrzewieniu 0,9 i siedliskowym typie lasu: boru
mieszanego wie¿ego. W trakcie prac nale¿y zabezpieczyæ
i pozostawiæ pojawiaj¹ce siê spontanicznie rodzime gatunki drzew i krzewów gatunków liciastych,

3) tolerowanie obecnoci drzewiastych gatunków obcego
pochodzenia, stanowi¹cych pozosta³oæ dawnych nasadzeñ parkowych na obszarze rezerwatu,

2) ochrona flory rodzimej przez usuwanie osobników inwazyjnych rolin obcego geograficznie pochodzenia: czeremchy amerykañskiej Padus serotina, rdestowca ostrokoñ-

§5. Wskazanie obszarów i miejsc udostêpniania dla celów
naukowych, edukacyjnych i turystycznych oraz okrelenie
sposobów ich udostêpniania przedstawia tabela:
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4) przestrzeganie przepisów przeciwpo¿arowych na terenie
rezerwatu.
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czystego Reynoutria japonica i rdestowca sachaliñskiego
Reynoutria sachalinensis na obszarze ca³ego rezerwatu,


  




  




1) w ramach kszta³towania gospodarki wodno - ciekowej
w zlewni rezerwatu nale¿y sukcesywnie likwidowaæ wszelkie zrzuty zanieczyszczeñ do kana³u zasilaj¹cego staw
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§6. Wprowadza siê nastêpuj¹ce ustalenia do studiów
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego, dotycz¹ce eliminacji lub ograniczenia zagro¿eñ zewnêtrznych:







 





Wydymacz i innych cieków przep³ywaj¹cych przez
rezerwat,
2) nie lokalizowaæ ¿adnych obiektów, np. gastronomicznych,
przy trasie Ostrów Wielkopolski  Bytom na wysokoci
rezerwatu,
3) nie utwardzaæ w sposób trwa³y (np. asfalt, beton, pozbruk)
drogi z Antonina do wsi Kociêba biegn¹cej po po³udniowej granicy rezerwatu.
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UCHWA£A Nr XLVIII/370/06 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY
z dnia 29 maja 2006 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej
w rejonie ul. Wronieckiej i S³owiañskiej w Pniewach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128.)
oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r., Nr 80
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141,
poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087,

z 2006 r. Nr 45, poz. 319), Rada Miejska Pniewy uchwala,
co nastêpuje:
§1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie
ul. Wronieckiej i S³owiañskiej w Pniewach.
§2. Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w §1, s¹ ustalenia bêd¹ce treci¹
niniejszej uchwa³y.
§3. Za³¹cznikami do planu s¹:
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1) rysunek planu w skali 1:1.000 - za³¹cznik nr 1,
2) rozstrzygniêcie wniesionych uwag do projektu planu za³¹cznik nr 2,
3) rozstrzygniêcie sposobu realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do
zadañ w³asnych Gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych - za³¹cznik nr 3.
DZIA£ I
Postanowienia ogólne.
§4. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu,
o których mowa w §2 uchwa³y, o ile z treci przepisu nie
wynika inaczej,
2) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Miejskiej w Pniewach, o ile z treci przepisu nie wynika
inaczej,
3) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na danym
obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi,
4) funkcji terenu - nale¿y przez to rozumieæ synonim przeznaczenia podstawowego,
5) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaje przeznaczenia inne ni¿ podstawowe, które uzupe³niaj¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenie podstawowe,
6) terenie - nale¿y przez to rozumieæ dzia³kê lub zespó³ dzia³ek
o okrelonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi,
7) wskaniku intensywnoci zabudowy - nale¿y przez to
rozumieæ stosunek powierzchni zainwestowanej obiektami kubaturowymi do powierzchni dzia³ki, wyra¿ony
w procentach,
8) linii zabudowy  nale¿y przez to rozumieæ liniê w jakiej
nale¿y sytuowaæ zabudowê, wyznaczon¹ w okrelonych
planem odleg³ociach, mierzonych od dominuj¹cych cian
budynków do granic dzia³ki z drog¹, ci¹giem pieszojezdnym lub innym elementem, obowi¹zek zachowania
wyznaczonych planem linii zabudowy, nie dotyczy takich
elementów budynków jak: okapy, gzymsy, balkony, galerie, werandy, przedsionki, tarasy lub schody zewnêtrzne,
pod warunkiem, ¿e nie zostan¹ przeznaczone na cele
mieszkalne, ponad to:
a) przez obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy nale¿y rozumieæ liniê,
przy której obowi¹zkowo nale¿y sytuowaæ zabudowê,
b) nieprzekraczalna linia zabudowy okrela najmniejsz¹
odleg³oæ w jakiej mo¿na lokalizowaæ zabudowê,
9) dzia³alnoci us³ugowej  nale¿y przez to rozumieæ nieuci¹¿liw¹ akustycznie dzia³alnoæ us³ugow¹ i handlow¹
o powierzchni sprzeda¿y poni¿ej 1.000 m2, okrelon¹
w przepisach,

Poz. 4475

10) dzia³alnoci gospodarczej - nale¿y przez to rozumieæ dzia³alnoæ us³ugow¹, drobne rzemios³o, ogrodnictwo, itp.,
11) modernizacji  nale¿y przez to rozumieæ unowoczenienie,
trwa³e ulepszenie istniej¹cej zabudowy lub lokali w budynkach, polegaj¹ce miêdzy innymi na: zmianie elewacji,
rozbudowie, nadbudowie, przebudowie, itp.
12) uci¹¿liwoci dla rodowiska  nale¿y przez to rozumieæ
zjawiska fizyczne lub stany utrudniaj¹ce ¿ycie albo dokuczliwe dla otaczaj¹cego rodowiska, a zw³aszcza ha³as,
wibracje, zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanieczyszczenie odpadami,
13) dominuj¹cej kolorystyce elewacji  nale¿y przez to rozumieæ wykoñczenie barwne powierzchni elementów budowlanych stanowi¹ce nie mniej ni¿ 30% ca³kowitej powierzchni elewacji budynku, nie licz¹c otworów okiennych
i drzwiowych oraz powierzchni dachów,
14) dominancie  obiekt (budynek lub fragment budynku)
o wysokich walorach architektonicznych i wysokoci wiêkszej od obiektów otaczaj¹cych, np. wie¿a,
§5. U¿yte w planie okrelenia i nazewnictwo zosta³o oparte miêdzy innymi o nastêpuj¹ce przepisy:
1) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086
z pón. zm.),
2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pón. zm.),
3) rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,
poz. 690 z pón. zm.),
4) ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115,
poz. 1229 z pón. zm.),
5) ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych
i lenych (tekst jednolity Dz.U z 2004 r. Nr 121, poz. 1266
z pón. zm.),
6) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z pón. zm.),
7) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.
Nr 62, poz. 628 z pón. zm.),
8) ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony rodowiska, ustawy o odpadach oraz
o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085
z pón. zm.),
9) ustawa z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci
i porz¹dku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 z pón. zm.),
10) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo¿arowej (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229),
11) rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpo¿arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1138),
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12) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr 261, poz. 2603
z pón. zm.),

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN,
5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN,

13) rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpo¿arowego zaopatrzenia w wodê oraz dróg po¿arowych (Dz.U.
Nr 121, poz. 1139),

2) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, teren oznaczony
na rysunku symbolem MW,

14) rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada
2004 r. w sprawie wymagañ w zakresie odleg³oci
i warunków dopuszczaj¹cych usytuowanie budowli i budynków, drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w s¹siedztwie linii
kolejowej, a tak¿e sposobu urz¹dzania i utrzymywania
zas³on odnie¿nych oraz pasów przeciwpo¿arowych (Dz.U.
Nr 249, poz. 2500),
15) rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie okrelenia rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko oraz szczegó³owych
uwarunkowañ zwi¹zanych z kwalifikowaniem przedsiêwziêcia do sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko (Dz.U. Nr 254, poz. 2573 z pón. zm.).
§6. 1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia
i zasad zagospodarowania terenu na obszarze objêtym
planem.
2. Zakres ustaleñ planu wynika z uchwa³y Rady Miejskiej
w Pniewach z dnia 25 lutego 2004 r. Nr XV/145/04 w sprawie
przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Ustalenia niniejszej uchwa³y s¹ zgodne z ustaleniami
studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pniewy, przyjêtego uchwa³¹
Nr XV/154/99 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 grudnia 1999 r.
§7. 1. Planem objêto obszar o powierzchni oko³o 23,50 ha.
2. Obszar, o którym mowa w ust. 1, po³o¿ony jest
w pó³nocnej czêci miasta, przy drodze wojewódzkiej, prowadz¹cej m.in. do Wronek i Szamotu³. Po³o¿ony jest w s¹siedztwie ul. Polnej, ul. Wronieckiej, ul. Ks. Maciejewskiego,
ul. S³owiañskiej oraz ul. Ró¿anej.
§8. Granice obszaru objêtego planem przedstawiono na
rysunku planu, o którym mowa w §3 pkt 1, stanowi¹ one
granice uchwalenia.
DZIA£ II
Ustalenia szczegó³owe
ROZDZIA£ I
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny
o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach
zagospodarowania
§9. Na obszarze planu ustala siê podstawowe przeznaczenie:

3) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z us³ugami, teren
oznaczony na rysunku symbolem MN/U,
4) ulice dojazdowe, tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem 1KD, 2KD, 3KD, 4KD, 5KD, 6KD, 7KD, 8KD, 9KD,
10KD,
5) ci¹g pieszo-jezdny, teren oznaczony na rysunku planu
symbolem Kxx,
6) ci¹gi piesze, tereny oznaczone na rysunku planu symbolami Kx,
7) zieleñ urz¹dzona, teren oznaczony na rysunku symbolem ZP,
8) zieleñ izolacyjna, tereny oznaczone na rysunku symbolem
1ZI, 2ZI,
9) teren urz¹dzeñ elektroenergetycznych, oznaczony na rysunku planu symbolem E.
§10. 1. Ustala siê, ¿e na terenach 1MN, 2MN, 3MN, 4MN,
5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, zabudowa mieszkaniowa stanowi funkcjê podstawow¹, a dzia³alnoæ us³ugowa
stanowi przeznaczenie dopuszczalne, w rozumieniu §4 pkt 9
uchwa³y.
2. Na terenach 1MN, 3MN, 6MN oraz 9MN, na dzia³kach
le¿¹cych przy ul. Wronieckiej, dopuszcza siê utrzymanie istniej¹cej dzia³alnoci gospodarczej, z mo¿liwoci¹ jej rozwoju, pod
warunkiem zachowania ustaleñ planu, w szczególnoci §16.
§11. Na terenie MN/U dopuszcza siê realizacjê wy³¹cznie
dzia³alnoci us³ugowej, rozumianej zgodnie z §4 pkt 9, bez
koniecznoci realizacji funkcji mieszkaniowej.
§12. Lini¹ ci¹g³¹ oznaczono na rysunku liniê rozgraniczaj¹c¹ tereny o ró¿nych funkcjach i ró¿nych zasadach zagospodarowania okrelonych w niniejszej uchwale.
ROZDZIA£ II
Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego.
§13. 1. Na obszarze planu ustala siê zachowanie zasad
kszta³towania ³adu przestrzennego, w tym w szczególnoci
ustaleñ Rozdz. 6.
2. Ustala siê, ¿e ró¿nice w parametrach zabudowy, odnosz¹ce siê do: wysokoci zabudowy oraz k¹ta nachylenia po³aci
dachowych, nie mog¹ odbiegaæ wiêcej ni¿ o 5% wartoci
okrelonych w planie.
ROZDZIA£ III
Zasady ochrony rodowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego.
§14. Na obszarze objêtym planem nale¿y zapobiegaæ
i przeciwdzia³aæ zmianom powierzchni ziemi, w tym celu
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nale¿y nie dopuszczaæ do niszczenia lub uszkadzania powierzchni ziemi, gleby i rzeby terenu, poprzez niekorzystne
przekszta³canie ich budowy oraz niew³aciwe zbieranie odpadów oraz odprowadzanie cieków.
§15. Na obszarze objêtym planem ustala siê wyposa¿enie
ka¿dej nieruchomoci w odpowiednio przygotowane miejsca
do zbierania odpadów, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
§16. 1. Z zastrze¿eniem ust. 2, na obszarze objêtym
planem zakazuje siê lokalizowania obiektów i urz¹dzeñ, które
zosta³y zaklasyfikowane do przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko.
2. Plan dopuszcza modernizacjê obiektów i urz¹dzeñ okrelonych w ust. 1, o ile nie spowoduje to wzrostu uci¹¿liwoci,
o których mowa w §18.
§17. Zakazuje siê prowadzenia prac trwale i niekorzystnie
naruszaj¹cych, panuj¹ce na obszarze objêtym planem
i w jego s¹siedztwie, stosunki gruntowo-wodne.
§18. Uci¹¿liwoci dla rodowiska powodowane np. przez
ha³as, wibracje, zak³ócenia elektroenergetyczne, promieniowanie i inne, nie mog¹ wykraczaæ poza granice nieruchomoci zajmowanej przez inwestycje je wywo³uj¹ce.
ROZDZIA£ IV

Poz. 4475

10MN, zabudowê nale¿y kszta³towaæ w sposób zapewniaj¹cy
zachowanie przepisów oraz nastêpuj¹cych warunków:
1) budynki mieszkalne wolnostoj¹ce, z zastrze¿eniem §25
ust. 3,
2) wysokoæ zabudowy: do II kondygnacji, rozumianych jako
budynek parterowy z poddaszem u¿ytkowym lub do
10,50 m licz¹c od poziomu terenu do kalenicy,
3) dopuszcza siê podpiwniczenie.
2. Na terenie oznaczonym symbolem MN/U ustala siê
realizacjê zabudowy do III kondygnacji, dopuszcza siê podpiwniczenie, ponad to dopuszcza siê realizacjê dominant
architektonicznych, rozumianych zgodnie z §4 pkt 14, o wysokoci do 12 m.
§24. 1. Na terenach 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN,
7MN, 8MN, 9MN, 10MN i MN/U ustala siê dachy dwuspadowe, dopuszcza siê dachy wielospadowe, przy czym na terenach 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN,
10MN budynki sytuowaæ, g³ówn¹ kalenic¹ bry³y, równolegle
do frontu dzia³ki.
2. Ustala siê k¹t nachylenia g³ównych po³aci dachowych:
1) dla zabudowy na terenach 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN,
6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN: od 300 do 450,
2) dla zabudowy na terenie MN/U: od 180 do 450.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej.
§19. Na terenie objêtym planem ochronie konserwatorskiej podlegaj¹ zewidencjonowane stanowiska archeologiczne.
§20. Wszelkie prace ziemne wymagaj¹ badañ archeologicznych w zakresie uzgodnionym z w³aciwymi s³u¿bami
ochrony zabytków.
ROZDZIA£ V
Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania
przestrzeni publicznych.
§21. Na obszarze objêtym planem wyznacza siê tereny
publiczne, którymi s¹ ulice dojazdowe, oznaczone na rysunku
planu symbolami 1KD, 2KD, 3KD, 4KD, 5KD, 6KD, 7KD, 8KD,
9KD, 10KD, ci¹g pieszo-jezdny Kxx, ci¹gi piesze, Kx, oraz teren
zieleni urz¹dzonej ZP.
§22. Linie rozgraniczaj¹ce terenów publicznych zosta³y
oznaczone zgodnie z zasad¹ okrelon¹ w §12, wymagane jest
zachowanie ustaleñ §§46 i 47.
ROZDZIA£ VI
Parametry i wskaniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektów i wskaniki intensywnoci zabudowy.
§23. 1. Ustala siê, ¿e na terenach oznaczonych symbolem 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN,

3. Na obszarze objêtym planem ustala siê stosowanie
pokryæ z dachówki lub materia³ów dachówko-podobnych.
4. Plan dopuszcza realizacjê kafrów dachowych lub innych koniecznych elementów, o innym k¹cie nachylenia ni¿
okrelone w ust. 2, o ile bêdzie to podyktowane wymogami
konstrukcji lub wzglêdami funkcjonalnymi pomieszczeñ.
5. Plan dopuszcza realizacje tarasów, w ramach powierzchni przykryæ dachowych, pod warunkiem nie przekroczenia
15% powierzchni zabudowy budynku jednorodzinnego.
§25. 1. Budynki gara¿owe realizowaæ jako dobudowane
lub wbudowane do budynku mieszkalnego, dopuszcza siê
wolno stoj¹ce budynki gara¿owe, pod warunkiem zachowania jednolitego stylu architektonicznego z budynkiem mieszkalnym, z zastrze¿eniem ust. 2.
2. Dla gara¿y i innych budynków wolnostoj¹cych dopuszcza siê k¹t nachylenia g³ównych po³aci dachowych od 250
do 450.
3. Dopuszcza siê sytuowanie budynków gara¿owych
i gospodarczych w granicach dzia³ek.
§26. 1. Na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem MW ustala siê
utrzymanie istniej¹cej zabudowy, dopuszcza siê jej modernizacjê, przy czym dla przebudowy, nadbudowy oraz rozbudowy odpowiednio zastosowaæ warunki okrelone w ust. 2.
2. Dopuszcza siê realizacjê maksymalnie dwóch budynków wielorodzinnych. Dla nowej zabudowy wielorodzinnej
ustala siê:
1) wysokoæ budynków: do III kondygnacji,
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2) dopuszcza siê podpiwniczenie w czêci lub pod ca³oci¹
budynku mieszkalnego,
3) nachylenie g³ównych po³aci dachowych: od 300 do 450,
przy czym:
a) ustala siê realizacjê dachów wielospadowych, dopuszcza siê dachy mansardowe, wówczas okrelone k¹ty
nachylenia nie maj¹ zastosowania,
b) dopuszcza siê realizacjê kafrów dachowych o innym
k¹cie nachylenia ni¿ po³aæ dachowa, przy czym ³¹czna
d³ugoæ kafrów nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 50% d³ugoci
okapu, dopuszcza siê dowietlenie pomieszczeñ przy
pomocy okien po³aciowych,
c) pokrycie dachu dachówk¹ lub materia³em dachówko podobnym.
§27. Na terenie MW ustala siê powierzchniê biologicznie
czynn¹ min. 25% powierzchni terenu.
§28. Planem ustala siê nieprzekraczalne i obowi¹zuj¹ce
linie zabudowy: zgodnie z §4 pkt 8 oraz z rysunkiem planu.
§29. 1. Wskanik intensywnoci zabudowy terenów 1MN,
2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN do 30%
i MN/U do 40%.
2. Dla 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN,
9MN, 10MN i MN/U ustala siê powierzchnie terenów biologicznie czynn¹: od 25% powierzchni dzia³ki.
§30. Je¿eli na terenie ZP bêd¹ realizowane budynki, zgodnie z §§35 i 36, wówczas ustala siê, ¿e zabudowê nale¿y
kszta³towaæ w sposób zapewniaj¹cy zachowanie przepisów
oraz nastêpuj¹cych warunków:
1) zabudowa parterowa,
2) forma i kszta³t dachu bêd¹ wynika³y z potrzeb u¿ytkowych
budynku.
§31. Dla terenu ZP ustala siê wskanik intensywnoci zabudowy: do 15%, w tym sta³ych obiektów kubaturowych do 5%.
§32. 1. Na obszarze planu ustala siê stosowanie dominuj¹cych kolorów elewacji:

ROZDZIA£ VII
Granice i sposoby zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych
na podstawie odrêbnych przepisów, w tym terenów
górniczych, a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñstwo
powodzi oraz zagro¿onych osuwaniem siê
mas ziemnych.
§33. Ochronie podlegaj¹:
1) zewidencjonowane stanowiska archeologiczne, o których
mowa w §19,
2) istniej¹ce urz¹dzenia podziemne,
3) teren stacji uzdatniania wody znajduj¹cy siê poza niniejszym opracowaniem.
ROZDZIA£ VIII
Szczegó³owe zasady i warunki scalania
i podzia³u nieruchomoci objêtych
planem miejscowym.
§34. 1. Z zastrze¿eniem ust. 2, na obszarze objêtym
planem ustala siê wydzielenie dzia³ek zgodnie z rysunkiem
planu.
2. Plan dopuszcza zmiany, okrelonych rysunkiem, powierzchni i uk³adu granic dzia³ek, które maj¹ charakter postulowany, jednak powsta³e po podziale nieruchomoci:
1) nie mog¹ byæ mniejsze ni¿: w zabudowie bliniaczej 320,0 m2
oraz 500,0 m2 w zabudowie wolnostoj¹cej,
2) musz¹ mieæ zapewniony dostêp do drogi publicznej,
3) granice bêd¹ prowadzone pod k¹tem prostym lub zbli¿onym do prostego,
4) min. szerokoæ frontu dzia³ki: 12,00 m w zabudowie bliniaczej oraz 18,00 m w zabudowie wolnostoj¹cej.
ROZDZIA£ IX

1) biele i pochodne,
2) ¿ó³cie i pochodne,
3) popiele i pochodne,
4) be¿e i pochodne.
2. Zezwala siê na stosowanie bez ograniczeñ naturalnych
kolorów materia³ów budowlanych, o ile barwa nie bêdzie
zmieniana pow³okami malarskimi, tynkarskimi b¹d innymi,
zakrywaj¹cymi naturalny kolor materia³u.

Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy.
§35. 1. Na terenie zieleni urz¹dzonej ZP ustala siê zagospodarowanie zieleni¹ typu parkowego w trzech piêtrach.
Zakazuje siê kanalizowania rowu. Ponad to ustala siê zagospodarowanie w zale¿noci od potrzeb, przy czym dopuszcza
siê obiekty kubaturowe realizowane zgodnie z §§30 i 31,
urz¹dzenia i obiekty zwi¹zane ze sportem i rekreacj¹,
np. cie¿ki spacerowe, rowerowe, górka saneczkowa, kryta
strzelnica, krêgielnia, miejsce na lodowisko, zespo³y kortów
tenisowych, boiska sportowe.
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2. Dopuszcza siê realizacjê stawu, instalacji i urz¹dzeñ
technicznych oraz dróg wewnêtrznych, parkingów i placów
postojowych s³u¿¹cych obs³udze komunikacyjnej terenu ZP,
przy czym konstrukcja nawierzchni musi charakteryzowaæ siê
odpowiedni¹ nonoci¹, trwa³oci¹, równoci¹ i odpornoci¹
na deformacje spowodowane punktowymi obci¹¿eniami statycznymi.
3. Powierzchnia biologicznie czynna terenu ZP: od 50%
powierzchni dzia³ki.
§36. Na terenie ZP przed podjêciem prac budowlanych
nale¿y wykonaæ badania geotechniczne okrelaj¹ce warunki
posadowienia budynków.
§37. Na terenie oznaczonym symbolem ZP ustala siê
zakaz zabudowy mieszkaniowej.
§38. 1. Na terenach zieleni izolacyjnej ZI ustala siê realizacjê nasadzeñ zieleni¹ w trzech piêtrach oraz zakazuje siê
zabudowy.
2. Na terenie zieleni izolacyjnej, oznaczonym na rysunku
symbolem 1ZI, dopuszcza siê realizacjê drogi dojazdowej
biegn¹cej do terenów s¹siednich, le¿¹cych poza granicami
planu.
§39. 1. Na obszarze objêtym planem zakazuje siê lokalizowania nowych budynków inwentarskich oraz innych obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych z produkcj¹ rolnicz¹, dopuszcza siê
lokalizacjê obiektów zwi¹zanych z ogrodnictwem.
2. Zakazuje siê realizacji pe³nych lub prefabrykowanych
(betonowych) ogrodzeñ.
§40. 1. W ramach poszczególnych dzia³ek dopuszcza siê
realizacjê indywidualnych obiektów i urz¹dzeñ sportowo 
rekreacyjnych oraz ma³ej architektury.
2. Na terenie MW ustala siê realizacjê placu zabaw,
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami oraz dopuszcza siê
obiekty, o których mowa w ust. 1.
§41. Na obszarze objêtym planem, w ramach nieruchomoci, nale¿y wyznaczyæ miejsca postojowe o nawierzchni
utwardzonej i wymiarach zgodnych z przepisami, w iloci:

2. Dopuszcza siê skanalizowanie rowu na terenach zabudowy mieszkaniowej lub zabudowy mieszkaniowo - us³ugowej.
ROZDZIA£ X
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej.
§45. Obs³ugê komunikacyjn¹ ustala siê z istniej¹cych ulic
oraz za porednictwem nowo wydzielonych ulic dojazdowych
KD oraz ci¹gu pieszo - jezdnego Kxx, przy zachowaniu przepisów oraz nastêpuj¹cych warunków.
1) ustala siê realizacjê utwardzonej nawierzchni o szerokoci
min. 4,50 m oraz w miarê mo¿liwoci chodników,
2) przy projektowaniu oraz realizacji nawierzchni zjazdów
zachowaæ spadki pod³u¿ne i poprzeczne w oparciu
o przepisy prawa,
3) przy zjazdach publicznych oraz indywidualnych na poszczególne posesje zachowaæ odpowiednie, wynikaj¹ce
z przepisów, pola widocznoci,
4) w³¹czenie zjazdów, o których mowa wy¿ej, do ulic musi
byæ prowadzone pod k¹tem prostym lub zbli¿onym do
prostego, zapewniæ ci¹g³oci odwodnienia zjazdów wzd³u¿
ulic.
§46. Na terenie objêtym planem wyznacza siê ulice dojazdowe, oznaczone na rysunku planu symbolem 1KD, 2KD,
3KD, 4KD, 5KD, 6KD, 7KD, 8KD, 9KD, 10KD, dla których
ustala siê:
1) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: zgodnie z rysunkiem planu, przy czym:
a) dla 1KD - od 11,50 m do 12,00 m,
b) dla 2KD - 10,00 m,
c) dla 3KD - 12,00 m, przy czym ustala siê zakoñczenie
placem do zawracania, który nale¿y wykonaæ zgodnie
z rysunkiem planu i obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa,

1) na terenach 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN,
8MN, 9MN, 10MN, na ka¿d¹ dzia³kê min. 1 miejsce,

d) dla 4KD - od 5,90 m do 15,00 m - po ladzie istniej¹cej
ul. S³owiañskiej, z poszerzeniem zgodnie z rysunkiem
planu,

2) na terenie MN/U:

e) dla 5KD - 10,00 m,

a) min. 1 miejsca postojowe na 1 mieszkanie, lub,
b) min. 1 miejsce postojowe na 100
us³ugowej,

m2

powierzchni

3) na terenie MW: min. 1 miejsce postojowe na mieszkanie.
§42. Ustala siê obowi¹zek zapewnienia dostêpu w celach
konserwacyjnych, w³aciwym s³u¿bom, do istniej¹cych podziemnych urz¹dzeñ.
§43. Ustala siê obowi¹zek zachowania bezpiecznych, wynikaj¹cych z przepisów, odleg³oci od urz¹dzeñ podziemnych,
w szczególnoci od kanalizacji deszczowej.
§44. 1. Na obszarze objêtym planem ustala siê obowi¹zek skanalizowania istniej¹cego rowu w czêci, która znajduje
siê liniach rozgraniczaj¹cych ulic KD.

f) dla 6KD - od 9,00 m do 10,00 m, przy ustala siê
zakoñczenie placem do zawracania, który nale¿y wykonaæ zgodnie z rysunkiem planu i obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa,
g) dla 7KD - 10,00 m,
h) dla 8KD - po ladzie istniej¹cej drogi, od 6,00 m
do 12,00 m,
i)

dla 9KD  15 m,

j)

dla 10KD - 10,00 m,

2) jezdniê o utwardzonej nawierzchni i szerokoci min. zgodnie z przepisami prawa,
3) mo¿liwoæ wyznaczenia miejsc postojowych w liniach
rozgraniczaj¹cych ulic dojazdowych,
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4) pozosta³e parametry realizowaæ przy zachowaniu warunków okrelonych w §45.
§47. Na terenie objêtym planem utrzymuje siê istniej¹cy
ci¹g pieszo - jezdny Kxx, dla którego ustala siê:
1) zachowanie istniej¹cej szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych: 4,5 m, zgodnie z rysunkiem planu,
2) realizacjê pieszo - jezdni o utwardzonej nawierzchni,
3) pozosta³e parametry realizowaæ przy zachowaniu warunków okrelonych w §45.
§48. Na terenie objêtym planem wyznacza siê ci¹gi piesze, oznaczone na rysunku planu symbolem Kx, dla których
ustala siê szerokoæ w linach rozgraniczaj¹cych 4 m. Pozosta³e parametry realizowaæ przy zachowaniu przepisów prawa.
§49. 1. Ustala siê korzystanie z istniej¹cej infrastruktury
technicznej oraz nowo realizowanej w liniach rozgraniczaj¹cych ulic dojazdowych, ci¹gu pieszo - jezdnego oraz s¹siednich dróg, le¿¹cych poza granicami planu, przy zachowaniu
przepisów prawa oraz nastêpuj¹cych warunków:
1) cieki sanitarne: do sieci kanalizacyjnej,
2) wody deszczowe:
a) z powierzchni komunikacyjnych do miejskiej z sieci
kanalizacji deszczowej lub do istniej¹cych rowów,
z zastrze¿eniem lit. e,
b) z dachów do ch³onnych studzienek lub do kanalizacji
deszczowej,
c) dopuszcza siê retencjê wody deszczowej w oczkach
wodnych,
d) zakazuje siê powierzchniowego odprowadzania wód
deszczowych poza granice nieruchomoci,
e) zakazuje siê odprowadzania cieków deszczowych nie
podczyszczonych do cieku lub do innego odbiornika,
3) zaopatrzenie w wodê, w tym do celów przeciwpo¿arowych: z komunalnej sieci wodoci¹gowej,
4) urz¹dzenia elektroenergetyczne:
a) z istniej¹cych urz¹dzeñ elektroenergetycznych i nowo
projektowanych na terenie EE,
b) dopuszcza siê przeniesienie trafostacji w inne miejsce
ni¿ przewiduje plan, po wczeniejszym uzgodnieniu
z dysponentem sieci energetycznej,

5) zaopatrzenie w ciep³o: przy ogrzewaniu budynków zastosowaæ ród³a energii o ograniczonej emisji, np. gaz, olej
opa³owy, plan dopuszcza wykorzystanie niekonwencjonalnych i odnawialnych róde³ energii,
6) inne elementy uzbrojenia: na warunkach okrelonych
w przepisach.
2. Przed realizacja zagospodarowania, w miejscach kolizji
z istniej¹c¹ infrastruktur¹ techniczn¹, ustala siê obowi¹zek
prze³o¿enia urz¹dzeñ, po wczeniejszym uzgodnieniu z w³aciwymi zarz¹dcami sieci.
ROZDZIA£ XI
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów.
Nie ustala siê.
ROZDZIA£ XII
Granice obszarów wymagaj¹cych przekszta³ceñ
i rekultywacji.
Nie ustala siê.
DZIA£ III
Przepisy koñcowe.
§50. Plan zachowuje wa¿noæ, równie¿ wtedy jeli nast¹pi zmiana lub nowelizacja któregokolwiek z wymienionych
w §5 przepisów, chyba ¿e z ich treci bêdzie wynika³ obowi¹zek dokonania zmiany.
§51. Ustala siê stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ naliczeniu
jednorazowej op³aty od wzrostu wartoci nieruchomoci,
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokoci 30%.
§52. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Gminy Pniewy.
§53. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Pawe³ Prêtki
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y XLVIII/370/06
Rady Miejskiej Pniewy
z dnia 29 maja 2006 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE WNIESIONYCH UWAG DO PROJEKTU PLANU
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Wronieckiej i S³owiañskiej w Pniewach, zosta³ zgodnie z wymogami
art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717
z pón. zm.), wy³o¿ony do publicznego wgl¹du w terminie od
14 lutego do 6 marca 2006 r.
W trakcie dyskusji publicznej, która odby³a siê 2 marca
2006 r., wniesione zosta³y cztery uwagi. W dniu 8 marca
Burmistrz Gminy Pniewy podj¹³ rozstrzygniêcie, w którym
podtrzyma³ ustalenia z dyskusji publicznej przyjmuj¹c trzy
uwagi.

W ustawowym terminie przyjmowania uwag, tj. do
20 marca 2006 r., nie wniesiono nowych.
W oparciu o art. 20 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, Rada Miejska Pniewy
podejmuje rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzglêdnionej uwagi:
Ze wzglêdu na istniej¹ce, na dzia³ce nr ewid. 84/6, zagospodarowanie, uwaga wniesiona przez Pana Bogdana Janaszkiewicza, a dotycz¹ca przed³u¿enia projektowanej ulicy
6KD do ulicy 9KD nie mo¿e zostaæ uwzglêdniona.
W zwi¹zku powy¿szym, Rada Miejska Pniewy podejmuje
rozstrzygniêcie o odrzuceniu uwagi wniesionej przez Pana
Bogdana Janaszkiewicza.

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y XLVIII/370/06
Rady Miejskiej Pniewy
z dnia 29 maja 2006 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE SPOSOBU REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ ZASADY ICH FINANSOWANIA,
ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
Nr 80, poz. 717 z pón. zm.), Rada Miejska Pniewy, w oparciu
o obowi¹zuj¹ce przepisy, w tym:
1. ustawê z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z pón. zm.),
2. ustawê z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591
z pón. zm.),
3. ustawê z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz.U.
Nr 72, poz. 747 z pón. zm.),
4. ustawê z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 153, poz. 1504
z pón. zm.),
5. prognozê skutków finansowych uchwalenia przedmiotowego planu, oraz ustalenia planu, rozstrzyga siê, co nastêpuje:
§1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej s³u¿¹ce
zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkañców stanowi¹,
zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy o samorz¹dzie gminnym,
zadania w³asne gminy.

§2. rodki na realizacjê infrastruktury technicznej Gmina
mo¿e uzyskaæ z wykorzystaniem nastêpuj¹cych róde³ finansowania:
- dochody w³asne gminy,
- fundusze strukturalne z Unii Europejskiej,
- dotacje,
- po¿yczki preferencyjne,
- op³aty adiacenckie ponoszone przez w³acicieli.
§3. 1. Skutki finansowe wynikaj¹ce z realizacji postanowieñ projektu planu mog¹ obci¹¿aæ bud¿et Gminy Pniewy
w zakresie rozbudowy istniej¹cych sieci wodoci¹gowej
i kanalizacyjnej. Natomiast koszt budowy samych przy³¹czy
nale¿eæ bêdzie do inwestorów indywidualnych.
2. Inwestycje w zakresie przesy³ania i dystrybucji energii
elektrycznej, realizowane bêd¹ w sposób okrelony w art. 7
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst
jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 153, poz. 1504 z pón. zm.) i nie
bêd¹ obci¹¿a³y bud¿etu Gminy.
3. Zaopatrzenie w ciep³o jest obowi¹zkiem inwestora,
w zale¿noci od wyboru sposobu ogrzewania, niezbêdne bêdzie porozumienie z w³aciwym dysponentem sieci, zgodnie
z ww. ustaw¹ z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
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§4. 1. Obs³uga komunikacyjna terenu objêtego planem
odbywaæ siê bêdzie z istniej¹cych oraz nowo projektowanych
ulic i ci¹gu pieszo-jezdnego. Koszty zwi¹zane z wydzieleniem
nowych dróg, w tym z ewentualnym wykupem gruntów, oraz
z urz¹dzeniem ulic, bêd¹ obci¹¿yæ bud¿et Gminny, w momencie ich realizacji.

Poz. 4475, 4476

2. Procedura zwi¹zana z wykupem gruntów bêdzie wynika³a z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (tekst jednolity z 2004 r. Dz.U.
Nr 261, poz. 2603 z pón. zm.).
3. Realizacja indywidualnych zjazdów nale¿y do zadañ
inwestora.

4476
UCHWA£A Nr XXX/222/2006 RADY GMINY WIÊCIECHOWA
z dnia 21 wrzenia 2006 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr VI/40/2003 Rady Gminy wiêciechowa
z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami) i art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 22 marca
1990 r. o pracownikach samorz¹dowych (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1593 ze zmianami) Rada Gminy uchwala,
co nastêpuje:
§1. W §119 uchwa³y Nr VI/40/2003 Rady Gminy wiêciechowa z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy

(Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego z 2003 r.
Nr 80, poz. 1530 ze zmianami) skrela siê wyrazy: stanowisko
pracy do spraw ksiêgowoci bud¿etowej.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Jan Dutka
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4477
UCHWA£A Nr XXXVII/319/06 RADY GMINY PRZYGODZICE
z dnia 29 wrzenia 2006 r.
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
cieków na terenie Gminy Przygodzice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U z 2006 r. Nr 123,
poz. 858) Rada Gminy uchwala
REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY
I ODPROWADZANIA CIEKÓW
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§1. Regulamin okrela prawa i obowi¹zki Przedsiêbiorstw
wodoci¹gowo  kanalizacyjnych dzia³aj¹cych na terenie Gminy
Przygodzice oraz odbiorców us³ug wodoci¹gowo - kanalizacyjnych.
§2. U¿yte w regulaminie okrelenia oznaczaj¹:
1) ustawa  ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747 ze zm.),
2) odbiorca - odbiorca us³ug, o którym mowa w art. 2 pkt 3)
ustawy,
3) przedsiêbiorstwo  przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne, o którym mowa w art. 2 pkt 4) ustawy,
4) umowa - umowa o zaopatrzenie w wodê lub odprowadzenie cieków, o której mowa w art. 6 ustawy,
5) wodomierz  przyrz¹d pomiarowy zainstalowany na wewnêtrznej instalacji wodoci¹gowej obiektu budowlanego
przy punkcie czerpalnym wody,

ROZDZIA£ II
Minimalny poziom us³ug wiadczonych przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania
wody i odprowadzania cieków oraz obowi¹zki
odbiorców warunkuj¹ce jego utrzymanie
§3. Przedsiêbiorstwo, ma obowi¹zek zapewniæ, co najmniej:
1) ci¹g³oæ i niezawodnoæ dostaw wody oraz odprowadzania cieków z/do posiadanych przez Przedsiêbiorstwo urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych,
2) dostawê wody, o jakoci przeznaczonej do spo¿ycia przez
ludzi,
3) zakup, zainstalowanie i utrzymanie na w³asny koszt wodomierza g³ównego, po odbiorze technicznym przy³¹cza
i zawarciu umowy.
4) Przedsiêbiorstwo jest zobowi¹zane do regularnego informowania Wójta Gminy o jakoci wody przeznaczonej do
spo¿ycia przez ludzi.
§4. Odbiorcy s¹ zobowi¹zani do korzystania z us³ug zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków w sposób nie
powoduj¹cy pogorszenia jakoci us³ug wiadczonych przez
Przedsiêbiorstwo, a w szczególnoci do:
1) utrzymania instalacji wodoci¹gowych w stanie technicznym uniemo¿liwiaj¹cym wtórne zanieczyszczenie wody
w wyniku wyst¹pienia ska¿enia chemicznego lub bakteriologicznego,
2) zabezpieczenia instalacji przed cofniêciem siê wody
z instalacji wodoci¹gowej, powrotu ciep³ej wody lub wody
z instalacji centralnego ogrzewania,

6) wodomierz g³ówny - przyrz¹d pomiarowy, o którym mowa
w art. 2 pkt 19) ustawy,

3) natychmiastowego powiadamiania Przedsiêbiorstwa
o awaryjnych zmianach iloci i jakoci odprowadzanych
cieków,

7) wodomierz dodatkowy  przyrz¹d pomiarowy zainstalowany za wodomierzem g³ównym s³u¿¹cy ustaleniu iloci
wody bezpowrotnie zu¿ytej, zainstalowany i utrzymywany
na koszt odbiorcy,

4) nie zmieniania, bez uzgodnieñ z Przedsiêbiorstwem, uzyskanych warunków technicznych przy³¹czenia do sieci
wodoci¹gowej i kanalizacyjnej,

8) okres obrachunkowy  okres rozliczeñ za us³ugi dostawy
wody i odprowadzania cieków okrelony w umowie.

5) utrzymywania pomieszczeñ, w których zainstalowany jest
wodomierz lub urz¹dzenie pomiarowe, w stanie uniemo¿liwiaj¹cym jego uszkodzenie i oddzia³ywania zak³ócaj¹ce
jego prawid³owego dzia³ania oraz zabezpieczenie pomieszczenia przed dostêpem osób nieuprawnionych,
6) utrzymywania przy³¹cza w stanie nie powoduj¹cym pogorszenia warunków eksploatacji sieci, w przypadku, gdy
przy³¹cze wodoci¹gowe lub kanalizacyjne nie znajduje siê
w posiadaniu Przedsiêbiorstwa,
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7) udostêpnienia Przedsiêbiorstwu dostêpu do dokumentacji
technicznej, danych z eksploatacji dotycz¹cych w³asnych
ujêæ wody i instalacji zasilanych z tych ujêæ, w zakresie
umo¿liwiaj¹cym ustalenie czy mog¹ one oddzia³ywaæ na
instalacje zasilane z sieci eksploatowanej przez Przedsiêbiorstwo oraz ustalania iloci cieków, odprowadzanych
do kanalizacji,
8) udostêpnienia Przedsiêbiorstwu dostêpu do w³asnych ujêæ
wody i instalacji zasilanych z tych ujêæ, a tak¿e po³¹czonych z sieci¹ w³asnych instalacji, je¿eli zachodz¹ uzasadnione przes³anki, ¿e instalacje Odbiorcy mog¹ negatywnie
oddzia³ywaæ na poziom us³ug wiadczonych przez Przedsiêbiorstwo,
9) wykorzystywania wody z sieci wodoci¹gowej i przy³¹cza
kanalizacyjnego wy³¹cznie w celach i na warunkach okrelonych w umowie.
§5. 1. Je¿eli w trakcie eksploatacji przy³¹cza wodoci¹gowego lub kanalizacyjnego, bêd¹cego w posiadaniu Odbiorcy,
powstanie zagro¿enie istotnego obni¿enia poziomu us³ug
wiadczonych przez Przedsiêbiorstwo odbiorca jest zobowi¹zany do niezw³ocznego usuniêcia przyczyn zagro¿eñ.
2. W przypadku, gdy Odbiorca nie usunie zagro¿enia
pomimo wezwania ze strony Przedsiêbiorstwa, ma ono prawo
podj¹æ wszelkie dzia³ania zmierzaj¹ce do usuniêcia zagro¿enia
na koszt odbiorcy. Dzia³ania Przedsiêbiorstwa nie mog¹ naruszaæ prawa w³asnoci przy³¹cza przys³uguj¹cego Odbiorcy.
ROZDZIA£ III
Szczegó³owe warunki i tryb zawierania
oraz rozwi¹zywania umów z odbiorcami
§6. Postanowienia umów zawieranych przez Przedsiêbiorstwo z Odbiorcami, nie mog¹ ograniczaæ praw i obowi¹zków stron wynikaj¹cych z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowieñ niniejszego regulaminu.
§7. 1. Umowa okrela szczegó³owe obowi¹zki stron, w tym
zasady utrzymania przy³¹czy oraz warunki usuwania ich awarii.
2. W przypadku, gdy przy³¹cza nie s¹ w posiadaniu
Przedsiêbiorstwa, odpowiedzialnoæ Przedsiêbiorstwa za zapewnienie ci¹g³oci i jakoci wiadczonych us³ug jest ograniczona do posiadanych przez Przedsiêbiorstwo urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.
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nie wymaga zachowania formy pisemnej, zmiana taryfy
w czasie obowi¹zywania umowy.
§10. W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomoci przy³¹czonej do sieci Przedsiêbiorstwa, skutkuj¹cej zmian¹
Odbiorcy, Przedsiêbiorstwo zawiera umowê z nowym Odbiorc¹, z zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych wiadczenia us³ug.
§11. 1. Umowa jest zawierana na pisemny wniosek
osoby, posiadaj¹cej tytu³ prawny do nieruchomoci, która
jest przy³¹czona do sieci znajduj¹cej siê w posiadaniu Przedsiêbiorstwa.
2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust 1, osoba
ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie jest zobowi¹zana przedstawiæ
Przedsiêbiorstwu dokument, okrelaj¹cy aktualny stan prawny przy³¹czonej nieruchomoci.
3. Je¿eli z treci tego dokumentu nie wynika tytu³ prawny
osoby sk³adaj¹cej wniosek do w³adania nieruchomoci¹, jest
ona zobowi¹zana przed³o¿yæ dokument potwierdzaj¹cy ten
tytu³, z zastrze¿eniem ust 4.
4. Umowa mo¿e zostaæ zawarta równie¿ z osob¹, która
korzysta z nieruchomoci o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu przez ni¹ faktu korzystania
z przy³¹czonej nieruchomoci.
5. Przedsiêbiorstwo mo¿e okreliæ wzór wniosku o zawarcie umowy.
6. Po zawarciu umowy Odbiorca jest zobowi¹zany do
pisemnego poinformowania Przedsiêbiorstwa o utracie przezeñ prawa do korzystania z nieruchomoci. Do czasu poinformowania Przedsiêbiorstwa, Odbiorca pomimo wyganiêcia
umowy, ponosi odpowiedzialnoæ za nale¿noci powsta³e
w zwi¹zku ze wiadczeniem us³ug przez Przedsiêbiorstwo.
§12. 1. Umowa mo¿e byæ zawarta z osobami korzystaj¹cymi z lokali znajduj¹cych siê w budynku wielolokalowym na
pisemny wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych. W przypadku spe³nienia warunków wskazanych w art. 6 ust 6 ustawy Przedsiêbiorstwo na pisemny wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych jest zobligowane do zawarcia umów z osobami korzystaj¹cymi
z lokali.
2. Przedsiêbiorstwo mo¿e okreliæ wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1.

3. Umowa okrela miejsce wykonywania us³ugi dostawy
wody i odbioru cieków.

3. W terminie 14 dni od dnia z³o¿enia kompletnego
wniosku, Przedsiêbiorstwo jest zobowi¹zane wydaæ informacjê techniczn¹ okrelaj¹c¹ wymagania techniczne.

§8. 1. Umowy s¹ zawierane na czas nieokrelony, z zastrze¿eniem postanowieñ ust. 2.

§13. Przedsiêbiorstwo sporz¹dza projekt umowy, w terminie 7 dni od dnia z³o¿enia wniosku o zawarcie umowy.

2. Przedsiêbiorstwo zawiera umowy na czas okrelony:

§14. 1. Umowa mo¿e byæ rozwi¹zana przez stronê umowy, z zachowaniem okresu wypowiedzenia okrelonego
w umowie.

1) gdy tytu³ prawny osoby, której nieruchomoæ zosta³a przy³¹czona do sieci zosta³ ustanowiony na czas okrelony,
2) na wniosek osoby, której nieruchomoæ zosta³a przy³¹czona do sieci.
§9. Zmiana warunków umowy nastêpuje w drodze aneksu do umowy sporz¹dzonego w formie pisemnej, przy czym

2. Rozwi¹zanie przez Odbiorcê umowy za wypowiedzeniem, nastêpuje poprzez z³o¿enie pisemnego owiadczenia
woli w siedzibie Przedsiêbiorstwa lub przes³ania takiego
owiadczenia listem poleconym.
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3. Umowa mo¿e byæ rozwi¹zana tak¿e w drodze porozumienia stron.
4. Umowa zawarta na czas okrelony ulega rozwi¹zaniu
z chwil¹ up³ywu czasu na jaki zosta³a zawarta.
§15. 1. Umowa wygasa w przypadku:
1) mierci Odbiorcy us³ug bêd¹cego osob¹ fizyczn¹,
2) utraty przez Odbiorcê prawa do korzystania z nieruchomoci,
3) zakoñczenia postêpowania upad³ociowego w celu likwidacji lub likwidacyjnego strony bêd¹cej przedsiêbiorc¹,
4) utraty przez Przedsiêbiorstwo zezwolenia na prowadzenie
dzia³alnoci,
2. Umowa zawarta z osob¹ korzystaj¹c¹ z lokalu w budynku wielolokalowym, wygasa poza przyczynami wskazanymi w ust 1, równie¿ w razie wyganiêcia umowy zawartej
przez Przedsiêbiorstwo z w³acicielem lub zarz¹dc¹ nieruchomoci, w której znajduje siê lokal.
§16. Po rozwi¹zaniu lub wyganiêciu umowy, Przedsiêbiorstwo zaprzestaje wiadczenia us³ug w szczególnoci poprzez : dokonanie zamkniêcia przy³¹cza wodoci¹gowego lub
kanalizacyjnego oraz demonta¿ wodomierza g³ównego.
ROZDZIA£ IV
Sposób rozliczeñ w oparciu o ceny
i stawki op³at ustalone w taryfach
§17. Rozliczenia za us³ugi zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków s¹ prowadzone przez Przedsiêbiorstwo
z Odbiorcami, wy³¹cznie w oparciu o ceny i stawki op³at
okrelone w og³oszonych taryfach.
§18. D³ugoæ okresu obrachunkowego okrela umowa,
przy czym jest to okres nie krótszy ni¿ jeden miesi¹c i nie
d³u¿szy ni¿ szeæ miesiêcy.
§19. 1. Wejcie w ¿ycie nowych taryfy nie stanowi zmiany umowy.
2. Stosowanie przez Przedsiêbiorstwo cen i stawek op³at
wynikaj¹cych z nowych, prawid³owo podanych do wiadomoci publicznej taryf, nie wymaga odrêbnego informowania
Odbiorców o ich wysokoci.
3. Przedsiêbiorstwo do³¹cza do umowy w chwili jej podpisania aktualnie obowi¹zuj¹c¹ taryfê lub jej wyci¹g, zawieraj¹cy ceny i stawki op³at w³aciwe dla Odbiorcy, bêd¹cego
stron¹ umowy.
§20. 1. Podstaw¹ obci¹¿enia Odbiorcy nale¿nociami za
us³ugi wiadczone przez Przedsiêbiorstwo jest faktura.
2. Odbiorca otrzymuje fakturê nie póniej ni¿ 14 dni od
daty dokonania odczytu lub, w sytuacji, kiedy iloæ wiadczonych us³ug jest ustalana na innej podstawie ni¿ wskazania
wodomierza lub urz¹dzenia pomiarowego, koñca okresu obrachunkowego.
§21. 1. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym Odbiorcami us³ug s¹ równie¿ osoby korzystaj¹ce z poszczególnych lokali, Przedsiêbiorstwo wystawia odrêbn¹ fak-

turê zarz¹dcy lub w³acicielowi takiego budynku oraz odrêbne
faktury osobom korzystaj¹cym z poszczególnych lokali, pod
warunkiem opomiarowania wszystkich znajduj¹cych siê
w lokalu punków czerpalnych.
2. W³aciciel lub Zarz¹dca budynku dzia³aj¹cy w imieniu
Odbiorcy jest zobowi¹zany do rozliczenia i uregulowania
nale¿noci za ró¿nicê pomiêdzy sum¹ wskazañ wodomierzy
zainstalowanych przy punktach czerpalnych zlokalizowanych
w lokalach i odczytanych przez Przedsiêbiorstwo, a wodomierzem g³ównym, z uwzglêdnieniem zasad okrelonych
w ust. 3 i 4.
3. Przedsiêbiorstwo obci¹¿a W³aciciela lub Zarz¹dcê budynku za ró¿nicê powsta³¹ pomiêdzy wskazaniem wodomierza g³ównego, a sum¹ wskazañ odczytanych wodomierzy przy
pozosta³ych punktach czerpalnych znajduj¹cych siê w lokalach, w razie:
1) braku mo¿liwoci odczytu wodomierza zainstalowanego
przy punkcie czerpalnym w lokalu w uzgodnionym przez
strony terminie jego odczytu, lub,
2) nieopomiarowania punktów czerpalnych w lokalu lub
lokalach,
4. W³aciciel lub Zarz¹dca nieruchomoci jest zobowi¹zany do rozliczenia i uregulowania nale¿noci za us³ugi wiadczone przez Przedsiêbiorstwo tak¿e w sytuacji niesprawnoci
wodomierza g³ównego.
§22. W przypadku niesprawnoci wodomierza g³ównego
lub urz¹dzenia pomiarowego oraz braku mo¿liwoci ustalenia
na podstawie powszechnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa
i umowy iloci wiadczonych us³ug, iloæ pobranej wody i/lub
odprowadzonych cieków ustala siê na podstawie redniego
zu¿ycia wody i/lub odprowadzonych cieków w ca³ym okresie
wiadczenia us³ug przed stwierdzeniem niesprawnoci wodomierza i/lub urz¹dzenia pomiarowego.
ROZDZIA£ V
Warunki przy³¹czania do sieci
§23. Osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie jej nieruchomoci do sieci sk³ada Przedsiêbiorstwu wniosek o przy³¹czenie,
który powinien zawieraæ co najmniej:
1) imiê i nazwisko (lub nazwê) wnioskodawcy,
2) adres do korespondencji,
3) w przypadku osób prawnych odpis z w³aciwego rejestru
wskazuj¹cy na sposób reprezentacji podmiotu,
4) okrelenie rodzaju instalacji i urz¹dzeñ s³u¿¹cych do odbioru us³ug,
5) okrelenie iloci przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki zu¿ycia wody,
6) wskazanie przewidywanej iloci odprowadzanych cieków
i ich rodzaju (w przypadku dostawców cieków przemys³owych, równie¿ jakoci odprowadzanych cieków oraz zastosowanych lub planowanych do zastosowania urz¹dzeñ
podczyszczaj¹cych),
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7) opis nieruchomoci, do której bêdzie dostarczana woda
lub z której bêd¹ odprowadzane cieki, w szczególnoci
okrelenie jej powierzchni, sposobu zagospodarowania,
i przeznaczenia.

§27. Przed zawarciem umowy, Przedsiêbiorstwo dokonuje odbioru wykonanego przy³¹cza pod k¹tem spe³nienia warunków technicznych.

8) wskazanie planowanego terminu rozpoczêcia poboru wody
i dostarczania cieków.

ROZDZIA£ VI

§24. Do wniosku, o którym mowa w §24, osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie do sieci powinna za³¹czyæ:
1) dokument okrelaj¹cy stan prawny nieruchomoci, której
dotyczy wniosek,
2) mapê sytuacyjn¹, okrelaj¹c¹ usytuowanie nieruchomoci, o której mowa w ust. 1, wzglêdem istniej¹cych sieci
wodoci¹gowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów
i urz¹dzeñ uzbrojenia terenu.
§25. 1. Je¿eli s¹ spe³nione warunki techniczne, umo¿liwiaj¹ce pod³¹czenie nieruchomoci do sieci, Przedsiêbiorstwo w terminie 14 dni od otrzymania prawid³owo wype³nionego wniosku, o którym mowa w §24 wraz z kompletem
za³¹czników, wydaje osobie ubiegaj¹cej siê o pod³¹czenie
nieruchomoci, dokument pod nazw¹ Warunki przy³¹czenia
do sieci wodoci¹gowej i/lub kanalizacyjnej. W razie braku
mo¿liwoci pod³¹czenia nieruchomoci do sieci, Przedsiêbiorstwo w terminie 14 dni od otrzymania wniosku, o którym
mowa w §24, informuje o tym osobê ubiegaj¹c¹ siê
o pod³¹czenie, wskazuj¹c wyranie na powody, które uniemo¿liwiaj¹ pod³¹czenie.
2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 powinien,
co najmniej:
1) wskazywaæ miejsce i sposób przy³¹czenia nieruchomoci
do sieci wodoci¹gowej i/lub kanalizacyjnej, w tym miejsce
zainstalowania wodomierza g³ównego i/lub urz¹dzenia
pomiarowego,
2) okrelaæ maksymaln¹ iloæ wody dostarczanej do nieruchomoci z podzia³em na poszczególne cele,
3) okrelaæ maksymaln¹ iloæ cieków odprowadzanych
z nieruchomoci i ich jakoæ,
4) zawieraæ informacje o rodzaju i zawartoci dokumentów,
jakie powinna przed³o¿yæ osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie do sieci oraz podmiotach z jakimi nale¿y uzgodniæ,
lub do jakich nale¿y zg³osiæ fakt przy³¹czenia oraz projekt
przy³¹cza,
5) wskazywaæ okres wa¿noci wydanych warunków przy³¹czenia, nie krótszy ni¿ 1 rok.
§26. 1. Warunkiem przyst¹pienia do prac zmierzaj¹cych
do przy³¹czenia nieruchomoci do sieci jest spe³nienie wymagañ prawa budowlanego oraz pisemne uzgodnienie z Przedsiêbiorstwem dokumentacji technicznej (w tym projektu)
i sposobu prowadzenia tych prac oraz warunków i sposobów
dokonywania przez Przedsiêbiorstwo kontroli robót.
2. Przy³¹czenie nieruchomoci do sieci mo¿e wykonaæ
odp³atnie Przedsiêbiorstwo albo inny podmiot legitymuj¹cy
siê wymaganymi uprawnieniami.

Techniczne warunki okrelaj¹ce mo¿liwoæ dostêpu
do us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych.
§28. Przedsiêbiorstwo ma prawo odmówiæ przy³¹czenia
nowego Odbiorcy do istniej¹cej sieci wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej, je¿eli nie posiada technicznych mo¿liwoci wiadczenia us³ug, lub je¿eli w wyniku przy³¹czenia warunki techniczne dla innych odbiorców pogorsz¹ siê tak, ¿e nie zostanie
zachowany minimalny poziom us³ug, a w szczególnoci, je¿eli
zabraknie wymaganych zdolnoci produkcyjnych ujêæ, stacji
uzdatniania i oczyszczalni cieków oraz zdolnoci dostawczych istniej¹cych uk³adów dystrybucji wody i odprowadzania cieków.
ROZDZIA£ VII
Sposób dokonywania odbioru przez przedsiêbiorstwo
wykonanego przy³¹cza.
§29. 1. W ramach prac zwi¹zanych z odbiorem przy³¹cza,
Przedsiêbiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodnoci wykonanych prac z wydanymi przez Przedsiêbiorstwo Warunkami
przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej i/lub kanalizacyjnej, oraz
z projektem przy³¹cza.
2. Okrelone w warunkach przy³¹czenia próby i odbiory
czêciowe oraz koñcowe s¹ przeprowadzane przy udziale
upowa¿nionych przedstawicieli stron.
3. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przy³¹cza.
Wszelkie odcinki przy³¹cza ulegaj¹ce czêciowemu zakryciu
(tzw. prace zanikaj¹ce) nale¿y zg³aszaæ do odbioru przed
zasypaniem.
§30. Po zg³oszeniu gotowoci do odbioru przez przedstawiciela Odbiorcy, Przedsiêbiorstwo uzgadnia jego termin, na
nie d³u¿ej ni¿ trzy dni po dacie zg³oszenia.
ROZDZIA£ VIII
Standardy obs³ugi odbiorców us³ug oraz sposób postêpowania w przypadku niedotrzymania ci¹g³oci lub odpowiednich parametrów wiadczonych us³ug
§31. 1. Przedsiêbiorstwo jest zobowi¹zane do udzielania
wszelkich istotnych informacji dotycz¹cych:
1) prawid³owego sposobu wykonywania przez Odbiorcê
umowy,
2) warunków przy³¹czenia siê do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej przez nowych Odbiorców,
3) wystêpuj¹cych zak³óceñ w dostawach wody lub w odprowadzaniu cieków,
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4) wystêpuj¹cych awarii urz¹dzeñ wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
5) planowanych przerw w wiadczeniu us³ug.
2. Przedsiêbiorstwo udziela Informacji za porednictwem
telefonu, faksu lub elektronicznych rodków przekazu, bez
zbêdnej zw³oki, jednak¿e w terminie nie d³u¿szym ni¿ 7 dni.
3. Je¿eli proba o udzielenie informacji zosta³a przed³o¿ona na pimie, Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo  kanalizacyjne udziela odpowiedzi w tej samej formie w terminie
14 dni od otrzymania proby chyba, ¿e osoba zwracaj¹ca siê
o informacjê wyranie zaznaczy³a, i¿ informacja ma byæ
udzielona w jednej z form wskazanych w ust 2.
4. Je¿eli udzielenie informacji wymaga ustaleñ wymagaj¹cych okresów d³u¿szych ni¿ terminy wskazane w ust 2 i 3,
Przedsiêbiorstwo przed up³ywem terminów wskazanych
w ust 2 i 3, informuje o tym fakcie osobê, która z³o¿y³a probê
o informacjê i wskazuje jej ostateczny termin udzielenia
odpowiedzi. Termin ten w ¿adnym wypadku nie mo¿e byæ
d³u¿szy ni¿ 30 dni od dnia z³o¿enia proby.
§32. 1. Ka¿dy Odbiorca ma prawo zg³aszania reklamacji
dotycz¹cych sposobu wykonywania przez Przedsiêbiorstwo
umowy, w szczególnoci iloci i jakoci wiadczonych us³ug
oraz wysokoci op³at za te us³ugi.
2. Reklamacja jest zg³aszana w formie pisemnej.
3. Przedsiêbiorstwo jest zobowi¹zane rozpatrzyæ reklamacjê bez zbêdnej zw³oki, w terminie nie d³u¿szym jednak ni¿
14 dni od dnia z³o¿enia w siedzibie Przedsiêbiorstwa lub
dorêczenia reklamacji. Ustêp 4 paragrafu poprzedzaj¹cego
stosuje siê odpowiednio.
4. W przypadku stwierdzenia przez Przedsiêbiorstwo lub
organ Inspekcji Sanitarnej obni¿enia jakoci dostarczanej
wody Odbiorcy przys³uguje upust na zasadach okrelonych
w umowie.
§33. Przedsiêbiorstwa winno udostêpniæ wszystkim zainteresowanym:
1) aktualnie obowi¹zuj¹ce na terenie gminy taryfy cen
i stawek op³at,
2) tekst jednolity Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania cieków, obowi¹zuj¹cego na terenie gminy,
3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakoci wody,
4) tekst jednolity ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu cieków wraz z wszystkimi
aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.
§34. 1. Przedsiêbiorstwo ma obowi¹zek poinformowania Odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach
w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjêty z wyprzedzeniem co najmniej 48 godzinnym.
2. Przedsiêbiorstwo ma równie¿ obowi¹zek niezw³ocznie
poinformowaæ Odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjêty,
o zaistnia³ych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach
w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 6 godzin.
3. W przypadku budynków wielolokalowych, Przedsiêbiorstwo mo¿e o zdarzeniach wskazanych w ust 2 poinformo-

waæ wy³¹cznie w³aciciela lub zarz¹dcê nieruchomoci, o ile
planowany czas trwania przerwy w dostawie wody nie przekracza 12 godzin.
4. W razie planowanej lub zaistnia³ej przerwy w dostawie
wody przekraczaj¹cej 12 godzin Przedsiêbiorstwo ma obowi¹zek zapewniæ zastêpczy punkt poboru wody i poinformowaæ
o tym fakcie Odbiorców, wskazuj¹c lokalizacjê zastêpczego
punktu poboru wody.
§35. 1. Przedsiêbiorstwo ma prawo ograniczyæ lub wstrzymaæ wiadczenie us³ug wy³¹cznie z wa¿nych powodów,
w szczególnoci, je¿eli jest to uzasadnione potrzeb¹ ochrony
¿ycia lub zdrowia ludzkiego, rodowiska naturalnego, potrzebami przeciwpo¿arowymi, a tak¿e przyczynami technicznymi.
ROZDZIA£ IX
Warunki dostawy wody na cele przeciwpo¿arowe
§36. Woda do celów przeciwpo¿arowych jest dostêpna
z urz¹dzeñ wodoci¹gowych posiadanych przez Przedsiêbiorstwo, a w szczególnoci z hydrantów przeciwpo¿arowych
zainstalowanych na sieci wodoci¹gowej.
§37. Nale¿nociami za wodê pobran¹ na cele przeciwpo¿arowe Przedsiêbiorstwo obci¹¿a Gminê Przygodzice. Rozliczenie za dostawy wody na cele przeciwpo¿arowe nastêpuje
na podstawie umowy zawieranej pomiêdzy Gmin¹ Przygodzice a Przedsiêbiorstwem.
§38. Iloæ wody pobieranej na cele przeciwpo¿arowe wraz
z okreleniem punktów poboru jest ustalana na podstawie
pisemnych informacji sk³adanych przez jednostkê stra¿y po¿arnej w umownie ustalonych okresach.
§39. W przypadku poboru wody na cele przeciwpo¿arowe
z urz¹dzeñ wodoci¹gowych, którymi woda jest dostarczana
dla innych Odbiorców, jednostka niezw³ocznie przekazuje
Przedsiêbiorstwu informacje o iloci wody pobranej.
ROZDZIA£ IX
Postanowienia koñcowe
§40. Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y, traci
moc obowi¹zuj¹ca uchwa³a Rady Gminy Przygodzice
nr XXXVII/207/02 z dnia 9 padziernika 2002 r. w sprawie
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania cieków
w gminie Przygodzice, og³oszona w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 listopada 2002 r.
Nr 141, poz. 3857.
§41. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Przygodzice.
§42. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Czes³aw Noskowicz
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UCHWA£A Nr XXXIII/181/06 RADY GMINY SONIE
z dnia 29 wrzenia 2006 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y nr XXV/140/05 z 28 padziernika 2005 r. w sprawie ustalenia op³at
za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwi¹zane
z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 40 ust. 8 z dnia 21 marca 1985
roku o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086
ze zmianami) Rada Gminy uchwala co nastêpuje:
§1. W uchwale nr XXV/140/05 Rady Gminy Sonie z dnia
28 padziernika 2005 r. w sprawie ustalenia op³at za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwi¹zane
z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) w obszarze zabudowanym  5,00 z³
2) na obiekcie mostowym  70,00 z³.
3) urz¹dzenia wodno  kanalizacyjne zwalnia siê
z op³aty.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Sonie.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

§3. otrzymuje brzmienie:
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Sonie
() Andrzej Mus

Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at rocznych za 1 m2 rzutu
poziomego urz¹dzenia znajduj¹cego siê w pasie drogowym, o którym mowa w §1 pkt.2:

4479
UCHWA£A Nr XLV/226/06 RADY GMINY JARACZEWO
z dnia 12 padziernika 2006 r.
w sprawie szczegó³owych zasad i trybu umarzania, odraczania oraz rozk³adania na raty sp³at
nale¿noci pieniê¿nych, do których nie stosuje siê przepisów ustawy  Ordynacja podatkowa
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. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104
ze zm.) Rada Gminy uchwala co nastêpuje:
§1. Okrela siê szczegó³owe zasady i tryb umarzania,
odraczania terminu lub rozk³adania na raty sp³aty nale¿noci
pieniê¿nych, w tym cywilnoprawnych, zwanych dalej nale¿nociami, do których nie stosuje siê przepisów ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r  Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r.
Nr 8, poz. 60 ze zmianami) przypadaj¹cych Gminie i gminnym
jednostkom organizacyjnym na podstawie przepisów szczególnych, od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek orga-

nizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej-zwanych
dalej d³u¿nikami.
§2. 1. Przez nale¿noæ rozumie siê nale¿noæ g³ówn¹ lub
odsetki.
2. Nale¿noci mog¹ byæ umarzane w ca³oci lub w czêci,
je¿eli:
a) w wyniku postêpowania egzekucyjnego lub na podstawie
innych okolicznoci lub dokumentów stwierdzono, ¿e d³u¿nik nie posiada maj¹tku z którego mo¿na by dochodziæ
nale¿noci.
b) nie mo¿na ustaliæ d³u¿nika albo d³u¿nik zmar³ nie pozostawiaj¹c spadkobierców lub pozostawi³ maj¹tek o wartoci
ni¿szej ni¿ nale¿noæ.
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c) ci¹gniêcie nale¿noci zagra¿a wa¿nym interesom d³u¿nika, w szczególnoci jego egzystencji.
d) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ¿e w postêpowaniu
egzekucyjnym nie uzyska siê kwoty wy¿szej od kosztów
dochodzenia i egzekucji tej nale¿noci.
e) nie mo¿na ustaliæ miejsca zamieszkania d³u¿nika.
3. Umorzenia dokonuje siê z urzêdu lub na wniosek
d³u¿nika.
4. Umorzenie w przypadku okrelonym w ust. 2 pkt c
mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie na wniosek d³u¿nika umotywowany
i uwiarygodniony niezbêdnymi dokumentami potwierdzaj¹cymi przedstawione we wniosku okolicznoci.
§3. 1. W przypadkach uzasadnionych wzglêdami spo³ecznymi i gospodarczymi na wniosek d³u¿nika, mo¿na odroczyæ
termin zap³aty ca³oci lub czêci nale¿noci lub roz³o¿yæ
p³atnoæ ca³oci lub czêci nale¿noci na raty, bior¹c pod
uwagê mo¿liwoci p³atnicze d³u¿nika oraz uzasadniony interes gminy Jaraczewo.
2. Okres odroczenia nie mo¿e byæ d³u¿szy ni¿ 1 rok
a okres sp³aty nale¿noci na raty nie mo¿e przekraczaæ 4 lat.
3. Od nale¿noci pieniê¿nych, których termin p³atnoci
odroczono lub które roz³o¿ono na raty, nie pobiera siê odsetek
za zw³okê za okres od podjêcia decyzji do up³ywu terminu
zap³aty.

4. Je¿eli d³u¿nik nie sp³aci w terminie albo w pe³nej
wysokoci ustalonych rat, pozosta³a sp³ata nale¿noci staje
siê wymagalna wraz z odsetkami o których mowa w ust. 3.
§4. Do umarzania, odraczania lub rozk³adania na raty
nale¿noci uprawniony jest:
1) Wójt Gminy w odniesieniu do nale¿noci zwi¹zanych
z dzia³alnoci¹ Gminy lub Urzêdu Gminy.
2) Kierownik jednostki organizacyjnej, z której dzia³alnoci¹
wi¹¿e siê nale¿noæ.
§5. Organ, o którym mowa w §4 mo¿e cofn¹æ swoj¹
decyzjê o umorzeniu lub udzieleniu ulg w sp³aceniu nale¿noci, jeli wyjdzie na jaw, ¿e dowody, na podstawie których
nale¿noæ umorzono lub udzielono ulgi w jej sp³aceniu,
okaza³y siê fa³szywe b¹d d³u¿nik wprowadzi³ Organ w b³¹d,
co do okolicznoci, które stanowi³y podstawê umorzenia lub
udzielenia ulgi.
§6. Wójt Gminy Jaraczewo przedstawia Radzie Gminy
roczne sprawozdanie z udzielonych umorzeñ, odroczeñ terminów p³atnoci, roz³o¿enia na raty nale¿noci.
§7. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§8. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady
() Roman Skrzypczak

*4480
UCHWA£A Nr XXXIII/156/2006 RADY GMINY KRZEMIENIEWO
z dnia 12 padziernika 2006 r.
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych
w szko³ach i przedszkolach na terenie Gminy Krzemieniewo
Dzia³aj¹c na podstawie art. 30 ust. 6 i ust. 6a oraz art. 91d
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku  Karta Nauczyciela
(tekst jednolity - Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ) oraz art. 18 ust.
2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi
zmianami)1 Rada Gminy Krzemieniewo uchwala:
§1. Ustala siê regulamin okrelaj¹cy wysokoæ stawek
i szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodat-

ków: za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki
pracy oraz szczegó³owy sposób obliczania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw
w brzmieniu okrelonym w za³¹czniku nr 1 do uchwa³y.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3. Traci moc uchwa³a Nr XXVII/132/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania
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dla nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i przedszkolach na
terenie Gminy Krzemieniewo.
§4. Regulamin obowi¹zuje od 1 stycznia 2007 roku do
31 grudnia 2007 roku.

Poz. 4480

§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() dr in¿. Stanis³aw Osiêg³owski
1

Zmiany opublikowano: 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220,
Dz. U. Nr 62, poz.558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U.
Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U.
Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U.
Nr 116, poz. 1203, 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz.1441, Dz. U.
Nr 175, poz. 1457, 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128.

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr XXXIII/156/2006
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 12 padziernika 2006 r.

REGULAMIN
OKRELAJ¥CY WYSOKOÆ STAWEK I SZCZEGÓ£OWE WARUNKI PRZYZNAWANIA NAUCZYCIELOM DODATKÓW:
ZA WYS£UGÊ LAT, MOTYWACYJNEGO, FUNKCYJNEGO, ZA WARUNKI PRACY
ORAZ SZCZEGÓ£OWY SPOSÓB OBLICZANIA WYNAGRODZENIA ZA GODZINY PONADWYMIAROWE
I GODZINY DORANYCH ZASTÊPSTW.
Podstawa prawna :
1. Art. 30 ust. 6 i 6a oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674).
2. Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokoci minimalnych stawek
wynagrodzenia nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
wynagradzania za pracê w dniu wolnym od pracy (Dz.U.
Nr 22, poz. 181 z póniejszymi zmianami).

§2. Ilekroæ w dalszych przepisach bez bli¿szego okrelenia
jest mowa o:
1) regulaminie - rozumie siê przez to regulamin okrelaj¹cy
wysokoæ stawek i szczegó³owe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków : za wys³ugê lat, motywacyjnego,
funkcyjnego za warunki pracy oraz szczegó³owy sposób
obliczania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe
i godziny doranych zastêpstw,
2) Karcie Nauczyciela - rozumie siê przez to ustawê z dnia
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity 
Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674),

§1. 1. Niniejszy regulamin stosuje siê do nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szko³ach podstawowych i zespo³ach szkó³ prowadzonych przez Gminê Krzemieniewo.

3) rozporz¹dzeniu  nale¿y przez to rozumieæ rozporz¹dzenie
Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 stycznia 2005 r.
w sprawie wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania
za pracê w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181
z póniejszymi zmianami),

2. Regulamin okrela dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego:

4) organie prowadz¹cym szko³ê, przedszkolu, placówce owiatowej - rozumie siê przez to Gminê,

1) wysokoæ stawek oraz szczegó³owe warunki przyznawania
dodatków,

5) szkole - nale¿y przez to rozumieæ przedszkole, szko³ê,
gimnazjum, zespó³ szkó³, dla których organem prowadz¹cym jest Gmina Krzemieniewo,

ROZDZIA£ I
Postanowienia wstêpne

a) za wys³ugê lat,
b) motywacyjnego,
c) funkcyjnego,
d) za warunki pracy,
2) szczegó³owy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe oraz za godziny doranych zastêpstw,

6) dyrektorze lub wicedyrektorze - nale¿y rozumieæ dyrektora
lub wicedyrektora jednostki organizacyjnej samorz¹du
terytorialnego, o której mowa w §1 ust. 1 Regulaminu,
7) nauczycielach bez bli¿szego okrelenia  rozumie siê przez
to nauczycieli, o których mowa w §1 ust. 1 Regulaminu,
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8) roku szkolnym - nale¿y przez to rozumieæ okres pracy
szko³y, placówki owiatowej od 1 wrzenia danego roku
do 31 sierpnia roku nastêpnego,
9) klasie - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e oddzia³ lub grupê,
10) uczniu - rozumie siê przez to tak¿e wychowanka,
11) tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin - nale¿y
przez to rozumieæ tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin, o którym mowa §1 ust. 1 rozporz¹dzenia,
12) zak³adowej organizacji zwi¹zkowej - rozumie siê przez to
Zarz¹d Oddzia³u ZNP w Krzemieniewie.
ROZDZIA£ II
Dodatek za wys³ugê lat
§3. Nauczycielowi przys³uguje dodatek za wys³ugê lat
w wysokoæ i na zasadach okrelonych art. 33 ust. 1 ustawy
Karta Nauczyciela, §7 rozporz¹dzenia i na warunkach okrelonych w §4 Regulaminu.
§4. 1. Dodatek przys³uguje:
1) pocz¹wszy od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel naby³
prawo do dodatku lub wy¿szej stawki tego dodatku, je¿eli
nabycie nast¹pi³o w ci¹gu miesi¹ca,

Poz. 4480

2. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
Uzyskanie szczególnych osi¹gniêæ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych, a w szczególnoci:
a) osi¹ganie w pracy dydaktyczno wychowawczej pe³nej
realizacji programu nauczania oraz wprowadzanie nowych treci, korelacji treci programowych z innymi przedmiotami, a tak¿e uzyskiwanie przez uczniów, z uwzglêdnieniem ich mo¿liwoci oraz warunków pracy nauczyciela,
dobrych osi¹gniêæ dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami albo sukcesami w konkursach przedmiotowych i artystycznych, zawodach sportowych,
olimpiadach, itp.,
b) stosowanie ró¿norodnych metod nauczania oraz porównywanie efektywnoci stosowanych metod,
c) stosowanie nowych rozwi¹zañ metodycznych w zajêciach
dydaktyczno - wychowawczych,
d) prowadzenie lekcji otwartych w ramach prac zespo³u
przedmiotowego lub z w³asnej inicjatywy,
e) umiejêtne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych
uczniów we wspó³pracy z ich rodzicami,
f) pe³ne rozpoznanie rodowiska wychowawczego uczniów,
aktywne i efektywne dzia³anie na rzecz uczniów potrzebuj¹cych szczególnej opieki,

2) za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku lub
wy¿szej stawki nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca.

g) prowadzenie dzia³alnoci maj¹cych na celu zapobieganie
i zwalczanie przejawów patologii spo³ecznej.

2. Dodatek przys³uguje za okres urlopu dla poratowania
zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, chyba ¿e przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek
ten przys³uguje równie¿ za dni nieobecnoci w pracy z powodu niezdolnoci do pracy wskutek choroby b¹d koniecznoci
osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym
chorym cz³onkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje
wynagrodzenie lub zasi³ek z ubezpieczenia spo³ecznego.

Jakoæ wiadczonej pracy, w tym zwi¹zanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub
zajêciem, a w szczególnoci :

3. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za wys³ugê
lat oraz wysokoæ tego dodatku, w formach o jakich mowa
w § 25 okrela:

a) systematyczne i efektywne przygotowanie do przydzielonych obowi¹zków,
b) podnoszenie umiejêtnoci zawodowych - udzia³ w doskonaleniu warsztatu pracy oraz ró¿nych formach doskonalenia zawodowego,
c) prezentowanie swego dorobku pedagogicznego,

1) nauczycielowi - dyrektor szko³y,

d) opracowywanie publikacji naukowych zwi¹zanych z warsztatem pracy,

2) dyrektorowi - Wójt Gminy.

e) wzbogacanie w³asnego warsztatu pracy,

4. Dodatek wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty wynagrodzenia.
ROZDZIA£ III
Dodatek motywacyjny

f) dba³oæ o mienie szko³y i poszerzenie bazy dydaktycznej,
g) prawid³owe prowadzenie dokumentacji szkolnej i pedagogicznej,
h) rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ s³u¿bowych,
i) przestrzeganie dyscypliny pracy.

§5. Nauczycielowi przys³uguje dodatek motywacyjny na
warunkach ogólnych okrelonych w §6 rozporz¹dzenia oraz
wysokoci i na warunkach, i zasadach okrelonych w §6  10
Regulaminu.
§6. 1. Nauczyciel nabywa prawo do dodatku motywacyjnego po przepracowaniu w szko³ach na terenie Gminy Krzemieniewo jednego ca³ego poprzedniego roku szkolnego.

3) Posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
4) Zaanga¿owanie w realizacjê czynnoci i zajêæ, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela,
a w szczególnoci:
a) udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoci szkolnych,
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b) udzia³ w komisjach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych i innych,

wanej na wynagrodzenia zasadnicze ogó³u nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.

c) opiekowanie siê samorz¹dem uczniowskim lub innymi
organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi na terenie szko³y,

2. Wyp³ata dodatków motywacyjnych nastêpuje w ramach przyznanych w bud¿ecie szko³y rodków.

d) prowadzenie lekcji kole¿eñskich, przejawianie innych form
aktywnoci w ramach wewn¹trzszkolnego doskonalenia
zawodowego nauczycieli,

3. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy. Przyznaje siê na czas okrelony, nie krótszy ni¿ 6 miesiêcy i nie
d³u¿szy ni¿ jeden rok szkolny. Dodatek motywacyjny przyznaje siê na okresy wrzesieñ  luty i marzec - sierpieñ. Dodatek
mo¿e byæ zmieniony je¿eli ulegn¹ zmianie warunki, które
uzasadnia³y jego przyznanie.

e) aktywny udzia³ w realizowaniu innych zadañ statutowych
szko³y.
§7. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi szko³y, poza wymienionymi w §6 w ust. 2 jest
spe³nienie nastêpuj¹cych kryteriów:
1) tworzenie warunków do realizacji zadañ dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuñczych szko³y w tym: opracowanie arkusza organizacyjnego, wyposa¿enie w rodki dydaktyczne, sprzêt, organizowanie dzia³alnoci administracyjnej, gospodarczej, kancelarii szkolnej, zapewnienie
i czuwanie nad przestrzeganiem odpowiednich warunków
bhp i p.po¿.,
2) opracowanie i realizacja planu finansowego szko³y w tym
równie¿ pozyskiwanie rodków pozabud¿etowych,
3) dba³oæ o mienie w tym: organizowanie przegl¹dów technicznych, prace konserwacyjno - remontowe, czystoæ
i estetyka szko³y,
4) prowadzenie spraw osobowych w tym: zatrudnianie zgodnie z kwalifikacjami, prowadzenie akt osobowych pracowników, dysponowanie funduszem wiadczeñ socjalnych,
dyscyplina pracy,
5) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w tym: realizacja
programów nauczania, ocena pracy nauczycieli, opieka
nad nauczycielami rozpoczynaj¹cymi pracê w zawodzie,
zachêcanie do innowacji i eksperymentów, motywowanie
do doskonalenia zawodowego, realizacja zaleceñ i wniosków organów nadzoru pedagogicznego,
6) wspó³dzia³anie z organem prowadz¹cym w zakresie realizacji zadañ edukacyjnych i wychowawczych oraz realizacja zaleceñ i wniosków organu prowadz¹cego,
7) kszta³towanie atmosfery w pracy, w szkole s³u¿¹cej realizacji statutowych zadañ przez podleg³ych pracowników,
8) wspó³praca z organami szko³y i zwi¹zkami zawodowymi,

4. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli stanowi wskanik procentowy jego wynagrodzenia zasadniczego, którego
wartoæ zawiera siê od 1% do 20%.
§9. 1. Dodatek motywacyjny przyznaje:
1) nauczycielowi zgodnie z zasadami okrelonymi w §6
ust. 2 dyrektor szko³y,
2) dyrektorowi zgodnie z zasadami okrelonymi w §6 ust. 2
i §7 Wójt Gminy.
2. Nauczycielom uzupe³niaj¹cym etat w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szko³y macierzystej
w uzgodnieniu z dyrektorem szko³y, w której uzupe³nia etat.
3. Nauczycielom przeniesionym do pracy w innej szkole,
zgodnie z art. 18 Karty Nauczyciela dodatek motywacyjny
ustala dyrektor szko³y, do której nauczyciel zosta³ przeniesiony, po zasiêgniêciu opinii dyrektora szko³y poprzedniej.
4. Przyznanie dodatku motywacyjnego dla nauczycieli
i dyrektorów szkó³ wymaga uprzedniego uzgodnienia z zak³adow¹ organizacj¹ zwi¹zkow¹ zrzeszaj¹ca nauczycieli.
5. Decyzjê o przyznaniu dodatku motywacyjnego nauczycielowi lub dyrektorowi szko³y przekazuje siê w formie pisemnej.
6. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
§10. Dodatek motywacyjny nie przys³uguje nauczycielom:
1) sta¿ystom w okresie odbywania sta¿u,
2) którzy otrzymali kary przewidziane przepisami Kodeksu
pracy i Karty Nauczyciela  przez okres 12 miesiêcy od
daty udzielenia kary,
3) za okres urlopu na poratowanie zdrowia,
4) w okresie przybywania w stanie nieczynnym.

9) pozosta³e obowi¹zki:
a) przestrzeganie regulaminu pracy,

ROZDZIA£ IV

b) troska o stan bazy, estetykê, ³ad, porz¹dek,
c) samodzielnoæ
problemów,

i

inicjatywa

w

rozwi¹zywaniu

d) inspirowanie nauczycieli do podejmowania zadañ dodatkowych (konkursy, olimpiady, wycieczki, samodzielne wykonywanie pomocy dydaktycznych).
§8. 1. Ustala siê ³¹czn¹ pulê rodków finansowych przeznaczonych na wyp³atê dodatków motywacyjnych w poszczególnych szko³ach w wysokoci co najmniej 5% kwoty plano-

Dodatek funkcyjny
§11. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko
dyrektora lub wicedyrektora szko³y albo inne stanowisko
kierownicze przewidziane w statucie szko³y przys³uguje dodatek funkcyjny.
2. Dodatek funkcyjny przys³uguje równie¿:
1) nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo klasy,
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2) nauczycielowi za sprawowanie funkcji:
a) opiekuna sta¿u,
b) doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta.
§12. 1. Stawk¹ bazow¹ dodatku funkcyjnego jest rednie
wynagrodzenie nauczyciela mianowanego.
2. Wysokoæ dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, o których mowa w §11 ust. 1 i 2 okrela za³¹cznik nr 1 do
Regulaminu.
3. Wysokoæ dodatku funkcyjnego oblicza siê mno¿¹c
stawkê bazow¹, o której mowa w ust. 1 przez odpowiedni¹
stawkê procentow¹ okrelon¹ w za³¹czniku, o którym mowa
w ust. 2, a uzyskan¹ z pomno¿enia kwotê zaokr¹gla siê do
pe³nych z³otych w ten sposób, ¿e kwotê do 0,49 z³ pomija siê,
a co najmniej 0,50 z³ liczy siê za pe³ny z³oty.
§13. 1. Nauczycielowi przys³uguje tylko jeden dodatek
funkcyjny, a w razie zbiegu tytu³ów do dwóch lub wiêcej
dodatków funkcyjnych przys³uguje dodatek wy¿szy, z zastrze¿eniem ust. 2.
2. W razie zbiegu tytu³ów do dwóch lub wiêcej dodatków,
o których mowa §11 ust. 2, nauczycielowi przys³uguje dodatek funkcyjny z ka¿dego tytu³u.
3. Dodatek funkcyjny z tytu³u pe³nienia obowi¹zków opiekuna sta¿u przys³uguj¹ za ka¿da osobê odbywaj¹c¹ sta¿
i powierzon¹ danemu nauczycielowi.
4. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy przys³uguje za ka¿d¹ klasê powierzon¹ nauczycielowi niezale¿nie od
wymiaru czasu pracy nauczyciela.
5. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora
szko³y przys³uguje nauczycielowi (wicedyrektorowi szko³y),
któremu powierzono obowi¹zki kierownicze w zastêpstwie.
§14. 1. Przy ustalaniu wysokoci dodatku funkcyjnego,
o którym mowa w §11 ust. 1 uwzglêdnia siê wielkoæ szko³y,
liczbê uczniów i oddzia³ów, liczbê kadry kierowniczej w szkole
i zatrudnionych pracowników, zmianowoæ, z³o¿onoci zadañ
wynikaj¹cych z zajmowanego stanowiska, wyniki pracy szko³y oraz warunki lokalowe, rodowiskowe i spo³eczne, w jakich
szko³a funkcjonuje, a w szczególnoci:
1) wielkoæ szko³y, a w tym:
a) liczbê uczniów,
b) liczbê oddzia³ów,
c) zatrudnienie (iloæ pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych),
d) iloæ budynków i ich lokalizacja,
2) warunki organizacyjne i z³o¿onoæ zadañ wynikaj¹cych
z funkcji kierowniczej, a w szczególnoci:
a) wyposa¿enie w pomoce dydaktyczne,
b) prowadzenie w szkole sto³ówki,
c) stan bazy dydaktycznej,
d) liczbê stanowisk kierowniczych,
3) wyniki pracy szko³y.

Poz. 4480

— 20015 

2. Przy ustalaniu wysokoci dodatku funkcyjnego dla
dyrektorów zespo³ów szkó³ bierze siê pod uwagê ³¹czn¹ liczbê
oddzia³ów.
§15. 1. Prawo do dodatku, o którym mowa w §11 ust. 1
i 2 powstaje od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po
miesi¹cu, w którym nast¹pi³o powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa klasy lub funkcji (opiekuna sta¿u
lub doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta),
a je¿eli powierzenie to nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca od tego dnia.
2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole na czas okrelony, traci prawo do dodatku
funkcyjnego z up³ywem tego okresu, a w razie wczeniejszego
odwo³ania z koñcem miesi¹ca, w którym nast¹pi³o odwo³anie,
je¿eli odwo³anie nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca - od tego
dnia.
3. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 11 ust. 1
i 2, nie przys³uguj¹ w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoci w pracy, w okresie urlopu dla poratowanie zdrowia,
w okresie, za który nie przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze
oraz od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel zaprzesta³ pe³nienia z innych powodów obowi¹zków, do których jest przypisany ten dodatek,
a je¿eli zaprzestanie pe³nienia obowi¹zku nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca, od tego dnia.
§16. Dodatek funkcyjny w formach o jakich mowa w §25
przyznaje:
1) nauczycielowi - dyrektor szko³y,
2) dyrektorowi szko³y  Wójt.
2. Decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 2 wymaga uprzedniego uzgodnienia z zak³adow¹ organizacj¹ zwi¹zkow¹ zrzeszaj¹c¹ nauczycieli.
3. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
ROZDZIA£ V
Dodatek za warunki pracy
§17. Nauczycielom pracuj¹cym w trudnych warunkach lub
szkodliwych dla zdrowia warunkach przys³uguje z tego tytu³u
dodatek za warunki pracy na zasadach okrelonych w art. 34
Karty Nauczyciela, §8 i §9 rozporz¹dzenia i na warunkach
okrelonych w §18 i §19 i 20 Regulaminu i za³¹cznika nr 2.
§18. 1. Nauczycielom prowadz¹cym zajêcia w klasach
³¹czonych w szko³ach podstawowych przys³uguje dodatek
w wysokoci 25% stawki godzinowej, obliczanej jak za godziny ponadwymiarowe, za ka¿d¹ przepracowan¹ w tych klasach
godzinê.
2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 przyznawany jest
w przypadku prowadzenia takich klas przez gimnazjum.
§19. 1. Nauczycielom szkó³, nie bêd¹cych specjalnymi,
którzy prowadz¹ zajêcia dydaktyczno - wychowawcze w klasach lub grupach, w której przynajmniej jedno dziecko posiada orzeczenie do kszta³cenia specjalnego, przys³uguje doda-
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tek w wysokoci 5% stawki godzinowej, w przypadku realizowania z uczniem programu szko³y specjalnej obliczanej jak za
godziny ponadwymiarowe, za ka¿d¹ faktycznie przepracowan¹ godzinê.
2. Nauczycielom prowadz¹cym indywidualne nauczanie
dziecka zakwalifikowanego do kszta³cenia specjalnego przys³uguje dodatek w wysokoci 20% stawki godzinowej, obliczanej jak za godziny ponadwymiarowe, za ka¿d¹ faktycznie
przepracowan¹ godzinê w ramach realizowanego programu
nauczania indywidualnego, je¿eli zajêcia prowadzone s¹
w ramach godzin ponadwymiarowych, z zastrze¿eniem ust. 4.
3. Dodatek, o którym mowa w ust. 2, przys³uguje równie¿
nauczycielom szkó³ prowadz¹cych indywidualne zajêcia
z niepe³nosprawnymi dzieæmi i m³odzie¿¹, których rodzaj
i stopieñ niepe³nosprawnoci zosta³ okrelony w §2 rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 1 lutego
2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepe³nosprawnoci
u osób w wieku do 16 roku ¿ycia (Dz.U. Nr 17, poz. 162),
uzasadnia koniecznoæ sprawowania sta³ej opieki lub udzielania pomocy, oraz prowadzonych z dzieæmi i m³odzie¿¹
powy¿ej 16r. ¿ycia, u których wyst¹pi³o naruszenie sprawnoci organizmu z przyczyn, o których mowa w §26 pkt 1
rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia
21 maja 2002 r. w sprawie orzekania o niepe³nosprawnoci
i stopniu niepe³nosprawnoci (Dz.U. Nr 66, poz. 604).
4. Nauczycielom wykonuj¹cym zajêcia, o których mowa
w ust. 2 i 3, których ³¹czny tygodniowy wymiar godzin zajêæ
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych jest ni¿szy
od wymiaru obowi¹zkowego, za ka¿d¹ godzinê pracy w tych
warunkach przys³uguje dodatek w wysokoci 20% stawki
godzinowej, obliczanej jak za godziny ponadwymiarowe.
5. W razie zbiegu tytu³ów do dodatku okrelonego
w ust. 3 i dodatku, o którym mowa w ust. 1 albo 2, nauczycielowi przys³uguje prawo do obu tych dodatków.
§20. 1. Nauczycielom pracuj¹cym w warunkach szkodliwych dla zdrowia, o których mowa w art. 34 ust. 3 Karty
przys³uguje z tego tytu³u dodatek w wysokoci:
1) 30 z³ miesiêcznie - przy I stopniu szkodliwoci,
2) 40 z³ miesiêcznie - przy II stopniu szkodliwoci,
3) 50 z³ miesiêcznie - przy III stopniu szkodliwoci.
2. Dodatek przyznaje siê na okres przejciowy do czasu
poprawy warunków pracy przez wyeliminowanie lub ograniczenie szkodliwoci uzasadniaj¹cych przyznanie dodatku.
3. Dodatek wyp³aca siê za czas faktycznego wykonania
pracy, z któr¹ dodatek jest zwi¹zany, oraz za okres:
1) urlopu wypoczynkowego,
2) urlopu macierzyñskiego,
3) choroby trwaj¹cej nie d³u¿ej ni¿ 3 miesi¹ce,
4) niewykonywania pracy z innych przyczyn, za które to okresy
przys³uguje wynagrodzenie jak za urlop wypoczynkowy.
4. W razie zbiegu tytu³ów do dodatku za pracê w warunkach szkodliwych dla zdrowia i dodatku za pracê w trudnych

warunkach albo dodatku za pracê w warunkach uci¹¿liwych
przys³uguje prawo do obu tych dodatków.
§21. 1. Dodatek za warunki pracy,w formach o jakich
mowa w §25 przyznaje:
1) nauczycielowi - dyrektor szko³y,
2) dyrektorowi szko³y - Wójt.
2. Dodatki za warunki pracy wyp³aca siê miesiêcznie
z do³u, w terminie wyp³aty wynagrodzenia.
ROZDZIA£ VI
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i godziny doranych zastêpstw
§22. 1. Nauczycielowi realizuj¹cemu tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin zajêæ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych, o których mowa w art. 42 ust. 3
i ust. 6 Karty, na zasadach okrelonych w art. 35 Karty,
przys³uguje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.
2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wyp³aca
siê wed³ug stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela,
z uwzglêdnieniem dodatku za warunki pracy.
3. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹
ustala siê dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie z dodatkiem za warunki pracy,
je¿eli praca w tej godzinie zosta³a zrealizowana w warunkach
uprawniaj¹cych do dodatku) przez miesiêczn¹ liczbê godzin
tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin, ustalonego
dla rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.
4. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o których mowa
w ust. 3, uzyskuje siê mno¿¹c odpowiedni wymiar godzin
przez 4,16 z zaokr¹gleniem do pe³nych godzin w ten sposób,
¿e za czas zajêæ do 0,5 godziny pomija siê, a co najmniej
0,5 godziny liczy siê za pe³n¹ godzinê.
5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przys³uguje za dni,
w których nauczyciel nie realizuje zajêæ z powodu przerw
przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub koñczenia zajêæ w rodku tygodnia oraz za dni
usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy z wyj¹tkiem:
1) opieki nad zdrowym dzieckiem,
2) urlopu okolicznociowego okrelonego Kodeksem pracy,
3) urlopu szkoleniowego udzielanego nauczycielom w celu
kszta³cenia i doskonalenia,
4) zwolnienia z pracy zawodowej na czas niezbêdny do
wykonywania doranej czynnoci wynikaj¹cej z jego funkcji zwi¹zkowej.
6. Godziny ponadwymiarowe przypadaj¹ce w Dniu Edukacji Narodowej oraz w dniach, w których nauczyciel nie móg³
ich realizowaæ z przyczyn le¿¹cych po stronie pracodawcy,
a w szczególnoci w zwi¹zku z:
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1) zawieszeniem zajêæ z powodu epidemii lub mrozów,
2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub na imprezy,
3) rekolekcjami,
4) udzia³em nauczyciela w konferencji metodycznej,
5) chorob¹ dziecka nauczania indywidualnego, trwaj¹cej nie
d³u¿ej ni¿ tydzieñ,
traktuje siê jako godziny faktycznie odbyte.
7. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadaj¹ dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy nauczyciela lub dni ustawowo
wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajêcia rozpoczynaj¹ siê lub koñcz¹ w rodku tygodnia za podstawê
ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje siê
obowi¹zkowy tygodniowy wymiar zajêæ okrelony w art. 42
ust. 3 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru
(lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzieñ
pracy), za ka¿dy dzieñ usprawiedliwionej nieobecnoci
w pracy, lub dzieñ ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin
ponadwymiarowych, za które przys³uguje wynagrodzenie
w takim tygodniu, nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ liczba godzin
przydzielonych w planie organizacyjnym.
8. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w ramach zajêæ pozalekcyjnych ujête w arkuszu organizacyjnym
szko³y ustala siê tak, jak za godziny ponadwymiarowe.
§23. Do wynagrodzenia za godziny doranych zastêpstw
stosuje siê odpowiednio przepisy §22 ust. 2, 3, 4 Regulaminu.
§24. 1. Stawkê za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹,
w formach o jakich mowa w §25 okrela:
1) dla nauczyciela - dyrektor szko³y,
2) dla dyrektora - Wójt.
2. Liczbê godzin ponadwymiarowych i godzin doranych
zastêpstw, zrealizowanych w danym miesi¹cu przez poszczególnych nauczycieli, ustala dyrektor szko³y.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za
godziny doranych zastêpstw wyp³aca siê miesiêcznie z do³u.
ROZDZIA£ VII
Przepisy koñcowe
§25. 1. Okrela siê nastêpuj¹ce formy stwierdzenia nabycia prawa przyznania lub ustalenia nauczycielom wiadczeñ, o których mowa w §1 ust. 1 pkt 1  3:

Poz. 4480

a) w dokumencie stwierdzaj¹cym nawi¹zanie stosunku pracy  je¿eli wiadczenie przys³uguje od dnia nawi¹zania
stosunku pracy,
b) odrêbnym dokumentem  je¿eli wiadczenie przyznawane
jest jednorazowo lub w trakcie trwania stosunku pracy
albo ulega zmianie jego wysokoæ,
a) w dokumencie zmieniaj¹cym wynagrodzenie zasadnicze 
je¿eli wraz ze zmian¹ wynagrodzenia zasadniczego ulega
równie¿ zmianie wysokoæ wiadczenia.
3. Formy stwierdzenia nabycia prawa, przyznania lub
ustalenia nauczycielom wiadczeñ o jakich mowa w ust. 1,
mo¿na stosowaæ ³¹cznie do kilku wiadczeñ, w razie zbiegu
terminu ich ustalania lub przyznania albo stwierdzenia nabycia prawa.
§26. Nauczycielom zatrudnionym w niepe³nym wymiarze
godzin zajêæ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych,
wiadczenia o których mowa w §1 ust. 1, przys³uguj¹
w wysokoci proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia.
§27. 1. rodki finansowe przeznaczone na wyp³atê wiadczeñ, o których mowa w §1 ust 1 stanowi¹cych sk³adniki
wynagrodzenia nauczycieli oraz rodki na wyp³atê dodatków
o których mowa w §1 ust 2 naliczane s¹ w planach finansowych poszczególnych szkó³.
2. £¹czna wysokoæ wyp³acanych wiadczeñ o których
mowa w §1 nie mo¿e przekroczyæ kwoty przeznaczonej na te
cele w planach finansowych o których mowa w ust. 1, bez ich
zmiany. Organ prowadz¹cy szko³ê mo¿e dokonaæ zwiêkszenia
rodków na wyp³atê ww. wiadczeñ.
§28. Regulamin wchodzi w ¿ycie w terminie i na warunkach okrelaj¹cych wejcie w ¿ycie uchwa³y.
§29. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie maj¹ przepisy Karty Nauczyciela i przepisy prawa
pracy.
§30. Regulamin zosta³ uzgodniony z Zarz¹dem Oddzia³u
ZNP w Krzemieniewie.
* Rozstrzygniêcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego
Nr NK.Le. I-2.0912-16/06 z dnia 10 listopada 2006 r. wskazuj¹ce, i¿ uchwa³a Rady Gminy Krzemieniewo Nr XXXIII/
156/206 z dnia 12 padziernika 2006 r. w sprawie ustalenia
regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych
w szko³ach i przedszkolach na terenie Gminy Krzenieniewo, zosta³a podjêta z nieistotnym naruszeniem prawa.
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Za³¹cznik nr 1
do Regulaminu wynagradzania
uchwa³a Nr XXXIII/156/2006
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 12 padziernika 2006 r.

TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH
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Za³¹cznik nr 2
do Regulaminu wynagradzania
uchwa³a Nr XXXIII/156/2006
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 12 padziernika 2006 r.

WYSOKOÆ DODATKÓW ZA TRUDNE WARUNKI PRACY
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UCHWA£A Nr XXXV/264/06 RADY GMINY KOMINEK
z dnia 19 padziernika 2006 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek op³at za zajêcie pasa drogowego, umieszczanie w pasie drogowym
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych oraz reklam na cele nie zwi¹zane z budow¹,
przebudow¹, remontem, utrzymaniem i ochron¹ dróg dla których zarz¹dc¹ jest gmina Kominek
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U.
z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 ze zm.) Rada Gminy uchwala co
nastêpuje:
§1. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at za zajêcie pasa
drogowego dróg dla których zarz¹dc¹ jest Wójt Gminy Kominek na cele niezwi¹zane z budow¹, przebudow¹, remontem, utrzymaniem i ochron¹ dróg, dotycz¹ce:
1. prowadzenie robót w pasie drogowym.
2. umieszczenia w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych
niezwi¹zanych z potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
4. zajêcie pasa drogowego na prawach wy³¹cznoci w celach
innych ni¿ wymienione w pkt 1-3.
§2. 1. Za zajêcie 1 m2 elementów pasa drogowego,
o którym mowa w §1 ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at za
ka¿dy dzieñ zajêcia:
1) chodników, poboczy placów, cie¿ek rowerowych, ci¹gów
pieszych i pieszo jezdnych
- 4 z³,
2) jezdni do 50% szerokoci oraz zatoki

- 4 z³,

3) jezdni powy¿ej 50% szerokoci

- 7 z³,

4) drogi i chodniki o nawierzchni gruntowej:
a) za zajêcie jezdni

- 3 z³,

b) za zajêcie pozosta³ych elementów pasa drogowego
- 2 z³,
2. Zajêcie pasa drogowego przez okres krótszy ni¿
24 godziny jest traktowane jako zajêcie pasa drogowego przez
1 dzieñ.
§3. Za zajêcie pasa drogowego o którym mowa w §1
pkt 2 ustala siê nastêpuj¹ce roczne stawki op³at za 1 m2
powierzchni pasa drogowego zajêtego przez rzut poziomy
umieszczonego urz¹dzenia:

1. w jezdni (bez wzglêdu na rodzaj nawierzchni)

- 50 z³,

2. w chodniku (bez wzglêdu na rodzaj nawierzchni)
- 30 z³,
3. w pozosta³ych elementach pasa drogowego
4. na obiektach mostowych

- 20 z³,
- 200 z³,

§4. Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty za zajêcie pasa
drogowego w celu umieszczenia reklamy w wysokoci 2 z³ za
1 m2 powierzchni reklamy z zastrze¿eniem pkt 1 i 2.
1. reklamy (szyldy) o powierzchni nie przekraczaj¹cej 1m2
umieszczone nad lub na obiekcie, w którym prowadzona
jest dzia³alnoæ gospodarcza zawieraj¹ce wy³¹cznie informacje o prowadzonej przez przedsiêbiorcê dzia³alnoci
gospodarczej w wysokoci 0,50 z³ za 1 m2 powierzchni
reklamy.
2. reklamy zawieraj¹ce informacje o gminie, powiecie lub
województwie w szczególnoci w postaci planów, map,
tablic, plansz itp. w wysokoci 0,00 z³ za 1 m2 powierzchni
reklamy
§5. Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty za zajêcie pasa drogowego na prawach wy³¹cznoci w celach innych ni¿ wymienione w §1-4 w wysokoci 1 z³ za 1 m2 powierzchni pasa
drogowego.
§6. Ustala siê zerow¹ stawkê op³aty za zajêcie pasa drogowego w celu wykonania robót zwi¹zanych z funkcjonowaniem drogi (np. wykonanie zjazdu do posesji, budowa kanalizacji deszczowej lub rowów dla odwodnienia drogi, budowy
owietlenia drogi).
§7. Roczne stawki op³at okrelone w §2 obejmuj¹ pe³ny
rok kalendarzowy umieszczenia urz¹dzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym lub na obiekcie in¿ynierskim. Za
niepe³ny rok kalendarzowy wysokoæ rocznych stawek op³at
oblicza siê proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urz¹dzenia w pasie drogowym lub na obiekcie in¿ynierskim.
§8. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§9. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Józef Bry³a
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UCHWA£A Nr LXVI/491/06 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 19 padziernika 2006 r.
w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czêci miasta Mosina,
obejmuj¹cego obszar pomiêdzy ul. Ga³czyñskiego i torami kolejowymi linii Poznañ - Wroc³aw
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pón. zm.) oraz po
stwierdzeniu zgodnoci ze Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina, Rada Miejska w Mosinie uchwala, co nastêpuje:
DZIA£ I
Przedmiot i zakres ustaleñ planu
ROZDZIA£ I
Zakres obowi¹zywania planu
§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego obejmuj¹cy czêæ miasta Mosina pomiêdzy
ul. Ga³czyñskiego i torami kolejowymi Poznañ-Wroc³aw
w granicach oznaczonych na rysunku planu.
2. Integralnymi czêciami uchwa³y s¹:
1) rysunek planu w skali 1:1 000, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1
do niniejszej uchwa³y,
2) rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu
planu - za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y,
3) rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹
do zadañ w³asnych gminy i o zasadach ich finansowania
 za³¹cznik nr 3 do niniejszej uchwa³y.
3. Przedmiot i zakres ustaleñ planu:
1) wyznaczenie terenów dzia³alnoci gospodarczej, produkcji, sk³adów i magazynów oraz us³ug,
2) wyznaczenie terenów zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej,
3) wyznaczenie w³aciwego uk³adu komunikacyjnego obs³uguj¹cego tereny dzia³alnoci gospodarczej, produkcji, sk³adów, magazynów i us³ug,
4) minimalizowanie negatywnego wp³ywu dzia³alnoci gospodarczej na zabudowê mieszkaniow¹ istniej¹c¹ projektowan¹,
5) wyznaczenie terenów komunikacji pieszej,
6) wyznaczenie terenów zieleni izolacyjnej.
§2. Na rysunku planu nastêpuj¹ce oznaczenia s¹ ustaleniami obowi¹zuj¹cymi:

1) granice obszaru objêtego planem, na którym obowi¹zuj¹
ustalenia niniejszej uchwa³y,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu
i zasadach zagospodarowania- wyznaczaj¹ce granice jednostek przestrzennych zwanych tak¿e jednostkami terenowymi, funkcjonalnymi lub terenami,
3) obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) zespo³y zieleni o charakterze zieleni izolacyjnej,
5) symbole terenów literowe, s³u¿¹ce lokalizacji ustaleñ
niniejszej uchwa³y na rysunku planu i zdefiniowane
w Rozdziale I §4 pkt 1)-15).
§3. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) planie - nale¿y przez to rozumieæ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w §1 niniejszej uchwa³y,
2) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ graficzny zapis
planu przedstawiony na mapie sytuacyjno - wysokociowej w skali 1:1.000, stanowi¹cy za³¹cznik graficzny wymieniony w §1 ust. 2 pkt 1) niniejszej uchwa³y,
3) terenie - nale¿y przez to rozumieæ teren wyznaczony na
rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczony symbolem literowym funkcji i numerem wyró¿niaj¹cym go
sporód innych terenów,
4) przepisach odrêbnych - nale¿y przez to rozumieæ przepisy
ustaw z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem z nich wynikaj¹ce,
5) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które przewa¿a na danym terenie
wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi,
6) przeznaczeniu uzupe³niaj¹cym - nale¿y przez to rozumieæ
inne ni¿ podstawowe rodzaje przeznaczenia, które uzupe³niaj¹ przeznaczenie podstawowe,
7) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ usytuowanie ciany frontowej budynku w linii zabudowy okrelonej na rysunku planu lub w odleg³oci wiêkszej od okrelonej. Schody, podjazdy, ganki, balkony,
wykusze, gzymsy, rynny, pilastry, okapy, zadaszenia wejæ
do budynku itp. mog¹ wykraczaæ poza te linie nie wiêcej
ni¿ o 1,20 m,
8) obowi¹zuj¹cej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
liniê, wzd³u¿ której nale¿y lokalizowaæ min. 50% ciany
frontowej budynku. Schody, podjazdy, ganki, balkony,
wykusze, gzymsy, rynny, pilastry, okapy, zadaszenia wejæ
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do budynku itp. mog¹ wykraczaæ poza te linie nie wiêcej
ni¿ o 1,20 m,
9) obiektach ma³ej architektury - nale¿y przez to rozumieæ
niewielkie obiekty, a w szczególnoci:
a) kultu religijnego jak: kapliczki, krzy¿e przydro¿ne, figury,
b) pos¹gi, wodotryski i inne obiekty architektury
ogrodowej,
c) u¿ytkowe s³u¿¹ce rekreacji codziennej i utrzymaniu porz¹dku jak: piaskownice, hutawki, drabinki, mietniki,
10) us³ugach nieuci¹¿liwych - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi,
które nie powoduj¹ uci¹¿liwoci w emisji substancji
i energii oraz nie bêd¹ce przedsiêwziêciami, dla których
raport o oddzia³ywaniu na rodowisko jest wymagany na
podstawie przepisów odrêbnych oraz dla tych rodzajów
us³ug, na które obowi¹zek sporz¹dzenia raportu nastêpuje
po zasiêgniêciu opinii w³aciwego organu,
11) dominancie przestrzennej - nale¿y przez to rozumieæ budowlê lub czêæ obiektu budowlanego wyró¿niaj¹c¹ siê wysokoci¹ i form¹ architektoniczn¹ w stosunku do otoczenia,
12) powierzchni biologicznie czynnej - nale¿y przez to rozumieæ grunt rodzimy oraz wodê powierzchniow¹ na terenie
dzia³ki budowlanej, a tak¿e 50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej ni¿ 10 m2
urz¹dzonych jako trawniki lub kwietniki na pod³o¿u zapewniaj¹cym im naturaln¹ wegetacjê,
13) wysokoci zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ wartoæ
wyra¿on¹ w metrach od poziomu gruntu w najni¿ej usytuowanym naro¿niku budynku do najwy¿szego punktu
konstrukcji dachu wraz z jego przekryciem,
14) istniej¹cych elementach lub stanie zagospodarowania
przestrzennego - nale¿y przez to rozumieæ funkcje terenu,
obiekty budowlane, cechy fizjograficzne wed³ug ich stanu
w dniu wejcia w ¿ycie planu.
§4. Ustalenia dotycz¹ce przeznaczenia i warunków zagospodarowania terenów
Ustala siê przeznaczenie podstawowe terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi wed³ug nastêpuj¹cych
kategorii:
1) MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
2) MW - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
3) RM/MN - zabudowa zagrodowa w gospodarstwach ogrodniczych i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
4) U - zabudowa us³ugowa,
5) P, Pu - zabudowa produkcyjna i produkcyjno - us³ugowa,
6) ZPp - zieleñ publiczna urz¹dzona,
7) ZPt - zieleñ urz¹dzona izolacyjna,
8) WS - tereny wód powierzchniowych ródl¹dowych,
9) Kp, ZPt - parkingi z zieleni¹ towarzysz¹c¹,
10) E - sieci, urz¹dzenia i budynki infrastruktury energetycznej,
11) KD - drogi publiczne:
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-

KD-z - drogi publiczne zbiorcze,

-

KD-1 - drogi publiczne lokalne,

-

KD-d - drogi publiczne dojazdowe,

12) KDW - drogi wewnêtrzne,
13) Kk - komunikacja kolejowa,
14) Kx - ci¹gi piesze,
15) Kx, P, Pu - komunikacja pieszo-jezdna.
DZIA£ II
Przepisy ogólne
ROZDZIA£ II
Zasady kszta³towania ³adu przestrzennego
§5. 1. Forma obiektów produkcyjnych, us³ugowych i mieszkalnych powinna posiadaæ gabaryty i wymogi architektoniczne zawarte w przepisach szczegó³owych, a teren zwi¹zany
z ich obs³ug¹ nale¿y zagospodarowaæ zgodnie ze standardami
i wskanikami okrelonymi w przepisach i ustaleniach
szczegó³owych.
2. Lokalizacja i forma reklam nie powinna wprowadzaæ
dysharmonii wizualnej oraz nie mo¿e przekraczaæ wysokoci
3,0 m i przes³aniaæ widocznoci w przypadku lokalizowania
przy trasach komunikacyjnych.
3. Na terenie objêtym planem zakazuje siê lokalizacji
obiektów budowlanych i budowli o wysokoci równej lub
przekraczaj¹cej 50,0 m.
4. Na terenie objêtym planem zakazuje siê lokalizacji
obiektów handlu detalicznego o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 2.000 m2.
Zasady ochrony i kszta³towania
rodowiska, przyrody i krajobrazu
§6. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony i kszta³towania
rodowiska przyrodniczego:
1) w zakresie ochrony krajobrazu:
a) zabrania siê lokalizowania zabudowy i nasadzania drzew
wysokich w odleg³ociach okrelonych w obowi¹zuj¹cych normach i przepisach odrêbnych od linii energetycznych i torów kolejowych,
- 5,0 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii
SN 15 kV,
2) w zakresie ochrony przyrody:
a) zachowanie istniej¹cej zieleni oraz jej uzupe³nienie
o nowe nasadzenia,
b) wprowadzenie zieleni izolacyjnej wysokiej i niskiej
zgodnie z wyznaczonymi pasami na rysunku planu,
3) w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych:
a) obszar objêty planem podlega ochronie na podstawie
przepisów odrêbnych. Obszar znajduje siê w strefie
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ochronnej ujêcia wody dla m. Poznania obejmuj¹cej
zewnêtrzny teren ochrony poredniej ujêcia tarasowego i brzegowego. Dla tej strefy obowi¹zuje rozporz¹dzenie Nr 51/01 Wojewody Wielkopolskiego z 14 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej
ujêcia wody dla m. Poznania w rejonie Mosina 
Krajkowo (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 163,
poz. 4502),
b) przeznaczanie terenów oraz okrelanie sposobów ich
zagospodarowania i zabudowy zgodnie z ustaleniami
niniejszej uchwa³y, wymaga przestrzegania zakazów,
nakazów i ograniczeñ zawartych w rozporz¹dzeniu,
o którym mowa w lit a),
c) odprowadzanie cieków opadowych z placów, parkingów itp. Odpowiednio podczyszczonych (separatory,
osadniki) do projektowanej kanalizacji deszczowej pod
warunkiem spe³nienia obowi¹zuj¹cych w tym zakresie
norm i przepisów odrêbnych,
d) w przypadku uszkodzenia urz¹dzeñ melioracyjnych
nale¿y je doprowadziæ do stanu pierwotnego na koszt
inwestora w uzgodnieniu z zarz¹dc¹ tych urz¹dzeñ,
e) zakazuje siê prowadzenia produkcji i us³ug oraz lokalizacji obiektów:
-

-

-
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mog¹cych pogorszyæ stan czystoci wód podziemnych i powierzchniowych bez wczeniejszej instalacji odpowiednich urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych,
mog¹cych pogorszyæ stan powietrza atmosferycznego bez wczeniejszej instalacji odpowiednich
urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych,
mog¹cych podnieæ poziom ha³asu powy¿ej dopuszczalnego, okrelonego przepisami odrêbnymi,
bez wczeniejszej instalacji odpowiednich urz¹dzeñ
zabezpieczaj¹cych (np. ekrany akustyczne, zieleñ
itp.) zw³aszcza w s¹siedztwie zabudowy mieszkaniowej,

f) wyposa¿enie wszystkich obiektów w kanalizacjê,
g) dla poszczególnych kategorii terenów nale¿y zachowaæ dopuszczalne przepisami odrêbnymi poziomy
ha³asu.
ROZDZIA£ III
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej
§7. Na obszarze objêtym planem nie ustala siê zasad
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej.
ROZDZIA£ IV

1) drogi (ulice) publiczne: zbiorcze, lokalne, dojazdowe
(KD-z, KD-1, KD-d),
2) ci¹gi pieszo-jezdne (Kx),
3) tereny zieleni urz¹dzonej o charakterze publicznym (ZPp).
2. Na terenach s¹siednich, wzd³u¿ dróg (ulic) publicznych, dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury noników reklamowych pod warunkiem, ¿e nie bêd¹ kolidowa³y z funkcj¹ komunikacyjn¹ i sieciami infrastruktury technicznej oraz w uzgodnieniu i na warunkach okrelonych przez
zarz¹dców tych dróg, przy uwzglêdnieniu innych ustaleñ
niniejszego planu i przepisów odrêbnych.
3. W liniach rozgraniczaj¹cych dróg dopuszcza siê ponadto lokalizacjê niewielkich obiektów handlowych (kiosków
o powierzchni zabudowy do 10,0 m2) w sposób nie koliduj¹cy
z funkcj¹ komunikacyjn¹ i realizowanych za zgod¹ zarz¹dcy
drogi w pobli¿u przystanków komunikacji zbiorowej, a w razie
potrzeby w innych miejscach.
4. Na terenach przestrzeni publicznych obowi¹zuj¹ ustalenia okrelone dla ich funkcji podstawowej, a ponadto dopuszcza siê realizacjê zieleni urz¹dzonej i obiektów ma³ej
architektury oraz parkingów.
ROZDZIA£ V
Ustalenia dotycz¹ce parametrów i wskaników
kszta³towania zabudowy i zagospodarowania terenu
§9. 1. Ustala siê obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowych obiektów nie bêd¹cych tymczasowymi
obiektami budowlanymi w odleg³ociach od dróg (ulic):
1) dla nowych obiektów nie bêd¹cych tymczasowymi obiektami budowlanymi na terenach zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej (1MN, 2MN) oraz terenów zabudowy zagrodowej w gospodarstwach ogrodniczych i zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej (1RM/MN) w odleg³ociach
od dróg (ulic):
a) zbiorczych KD-z: 18,0-20,0m od zewnêtrznej krawêdzi
jezdni - zgodnie z rysunkiem planu,
b) lokalnych KD-1: 8,0m od zewnêtrznej krawêdzi jezdni,
c) dojazdowych KD-d: 8,Om od zewnêtrznej krawêdzi
jezdni,
2) dla nowych obiektów nie bêd¹cych tymczasowymi obiektami budowlanymi, poza wymienionymi w pkt 1, zgodnie
z rysunkiem planu,
3) okrelone wy¿ej odleg³oci obowi¹zuj¹ wraz z pozosta³ymi
regulacjami mniejszej uchwa³y.
2. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1, nie dotycz¹
urz¹dzeñ elektroenergetycznych, w tym stacji transformatorowych kubaturowych.

Ustalenia dotycz¹ce wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb
kszta³towania przestrzeni publicznych

3. Przy modernizacji i realizacji nowego zainwestowania
nale¿y stosowaæ rozwi¹zania przyjazne dla osób niepe³nosprawnych.

§8. 1. Na obszarze planu przewiduje siê nastêpuj¹ce tereny
przestrzeni publicznych:

4. Obowi¹zuj¹ gabaryty obiektów i wskaniki intensywnoci zabudowy okrelone w ustaleniach szczegó³owych.
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ROZDZIA£ VI
Zasady zagospodarowania terenów podlegaj¹cych
ochronie oraz terenów zagro¿onych powodzi¹
§10. 1. Na obszarze planu wystêpuje strefa ochronna
ujêcia wody dla m. Poznania, dla której obowi¹zuj¹ ustalenia
zawarte w §6 pkt 3) lit. a) niniejszej uchwa³y.
2. Na obszarze objêtym planem nie ustala siê zasad
ochrony terenów zagro¿onych powodzi¹.
ROZDZIA£ VII
Szczegó³owe zasady podzia³u
i scalania nieruchomoci
§11. 1. Na obszarze objêtym planem nie przewiduje siê
terenów przewidzianych do scalania.
2. Wtórne podzia³y dzia³ek powinny byæ dokonywane
przy zachowaniu nastêpuj¹cych warunków:
1) nowy uk³ad granic umo¿liwi obs³ugê ka¿dej nieruchomoci w zakresie dostêpu do drogi publicznej i infrastruktury
technicznej,
2) w przypadku braku bezporedniego dostêpu do drogi publicznej, podzia³ wtórny jest mo¿liwy pod warunkiem realizacji drogi wewnêtrznej z dostêpem do drogi publicznej,
3. Ustala siê minimalne powierzchnie dla nowych dzia³ek:
a) dla zabudowy zagrodowej  2.000 m2,
b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej - 500 m2,
c) dla zabudowy us³ugowej i produkcyjnej oraz pozosta³ych
terenów nie ustala siê, poniewa¿ wielkoæ bêdzie uzale¿niona od rodzaju inwestycji.
4. Linie podzia³u wewnêtrznego, okrelone na rysunku
planu, maj¹ charakter postulatywny.
ROZDZIA£ VIII
Szczególne warunki zagospodarowania terenów
§12. Na obszarze objêtym planem nie ustala siê zasad
zagospodarowania dla obszarów zamkniêtych.
ROZDZIA£ IX
Warunki i zasady obs³ugi w zakresie komunikacji

3. Dla poszczególnych dróg (ulic), oznaczonych na rysunku planu poni¿szymi symbolami, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce
warunki modernizacji i budowy:
1) drogi (ulice) publiczne miejskie klasy Z (KD-z):
a) 1KD-z - szerokoæ poszerzenia istniej¹cej drogi:
- 10,0 m,
b) 2KD-z - szerokoæ poszerzenia istniej¹cej drogi:
- 10,0 m,
c) 3KD-z:
-

szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: - 20,0 m,

-

szerokoæ jezdni: - 7,0 m,

-

podstawa trójk¹ta widocznoci od ulicy remskiej:
73,0 m,

-

podstawa trójk¹ta widocznoci od ulicy Ga³czyñskiego: 40,0 m,

d) dopuszcza siê realizacjê w pasie drogowym sieci
i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej tylko w sytuacjach niezbêdnych i koniecznych,
e) zjazdy i wjazdy z posesji mog¹ byæ realizowane na
warunkach okrelonych przez zarz¹dcê drogi (ulicy),
2) drogi (ulice) miejskie klasy L (KD-1):
a) 1KD-1:
-

szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: - 15,0 m,

-

szerokoæ jezdni:6,0 m,

-

podstawa trójk¹ta widocznoci od ulicy Sowinieckiej: 32,0 m,

-

podstawa trójk¹ta widocznoci od drogi 3 KD-z:
- 34,0 m,

b) 2KD-1: szerokoæ poszerzenia istniej¹cej drogi:
6,0-12,0 m - zgodnie z za³¹cznikiem graficznym,
c) 3KD-1:
-

szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: - 15,0 m,

-

szerokoæ jezdni: - 6,0 m,

-

podstawa trójk¹tów widocznoci: - 34,0 m,

d) dopuszcza siê realizacjê w pasie drogowym sieci
i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej na zasadach okrelonych przez zarz¹dcê drogi (ulicy),
e) zjazdy i wjazdy z posesji mog¹ byæ realizowane bezporednio na warunkach okrelonych przez zarz¹dcê
drogi (ulicy),
3) drogi (ulice) miejskie klasy D (KD-d):

§13. 1. Ustala siê zasady zagospodarowania terenów
tras komunikacyjnych z podstawowym przeznaczeniem pod
drogi (ulice), oznaczone na rysunku planu symbolami: KD-z,
KD-1, KD-d, KDW, Kx.
2. Poprzez drogi (ulice) klasy Z (KD-z) realizuje siê powi¹zania zewnêtrzne miêdzy obszarowe, a poprzez drogi (ulice)
klasy L (KD-1) - powi¹zania wewnêtrzne, zapewniaj¹c spójnoæ z uk³adem podstawowym miasta.

a) 1KD-d:
-

szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: - 10,0 m,

-

szerokoæ jezdni: - 6,0 m,

-

podstawa trójk¹ta widocznoci: - 30,0 m,

b) 2KD-d:
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-

szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: - 10,0 m,

-

szerokoæ jezdni: - 6,0 m,

-

podstawa trójk¹ta widocznoci: - 40,0 m,

c) 3KD-d:

wbudowane w projektowane obiekty. Ustala siê nastêpuj¹ce
minimalne iloci miejsc parkingowych w odniesieniu do
powierzchni u¿ytkowej lokali i obiektów s³u¿¹cych prowadzeniu dzia³alnoci gospodarczej:
1) o powierzchni 10 - 20 m2 - 2 miejsca parkingowe,

-

szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: - 18,0-20,0 m
- zgodnie z rysunkiem planu,

2) o powierzchni powy¿ej 20 m2, nie wiêcej jednak ni¿ 50 m2
- 5 miejsc parkingowych,

-

szerokoæ jezdni: - 7,0 m,

-

podstawa trójk¹ta widocznoci od drogi 1KD-1:
- 36,0 m,

3) o powierzchni powy¿ej 50 m2 - po 1 miejscu parkingowym
na ka¿de rozpoczête 50 m2 i dodatkowo 2 miejsca parkingowe,

-

podstawa trójk¹ta widocznoci od ulicy remskiej:
- 50,0 m,

d) 4KD-d:
-

szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: - 10,0 m,

-

szerokoæ jezdni: - 6,0 m,

-

podstawa trójk¹ta widocznoci od drogi 3KD-z:
- 30,0 m.

e) dopuszcza siê realizacjê w pasie drogowym sieci
i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej na zasadach okrelonych przez zarz¹dcê drogi (ulicy),
f) zjazdy i wjazdy z posesji mog¹ byæ realizowane bezporednio na warunkach okrelonych przez zarz¹dcê
drogi (ulicy),
4) drogi (ulice) wewnêtrzne KDW:
a) 1 KDW:
-

szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: - 15,0 m,

-

podstawa trójk¹ta widocznoci: - 42,0 m,

b) 2KDW:
-

szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: - 15,0 m,

-

podstawa trójk¹ta widocznoci: - 34,0 m,

c) 3KDW-szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: - 10,0 m,
d) 4KDW:
-

szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: - 10,0 m,

-

podstawa trójk¹ta widocznoci: - 30,0 m,

e) 5KDW - szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych:
- 22,0 m,
f) dopuszcza siê realizacjê obs³ugi obiektów nie bêd¹cych tymczasowymi obiektami budowlanymi na terenach P, Pu, Kp, Zpt, Zpt poprzez drogi wewnêtrzne
o szerokoci 10,0-15,0 m,
5) ci¹gi pieszo - jezdne Kx:
a) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych - min. 6,0 m,
b) mo¿liwa realizacja sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczaj¹cych.
4. W granicach poszczególnych nieruchomoci ustala siê
lokalizacjê niezbêdnej iloci miejsc parkingowych. Miejsca
parkingowe mog¹ byæ realizowane jako jednopoziomowe lub

4) w ka¿dym przypadku nale¿y przewidzieæ po 1 miejscu
parkingowym dostosowanym dla potrzeb osób niepe³nosprawnych,
5) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN
i zagrodowej RM/MN - 1-2 miejsca parkingowe i gara¿owe
³¹cznie na 1 dzia³kê,
6) dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW
- 1 miejsce postojowe lub gara¿owe na 1 mieszkanie.
5. W zakresie sieci, obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:
1) nowe liniowe elementy infrastruktury technicznej mog¹
byæ realizowane za zgod¹ zarz¹dcy drogi - w pasie drogi
(ulicy) publicznej pod warunkiem, ¿e nie bêd¹ kolidowa³y
z jej funkcj¹ komunikacyjn¹,
2) w pasie drogowym mo¿na równie¿ lokalizowaæ towarzysz¹ce sieciom infrastruktury technicznej urz¹dzenia za
zgod¹ zarz¹dcy drogi oraz je¿eli istniej¹ ku temu warunki,
3) nowe elementy infrastruktury technicznej nale¿y prowadziæ jako podziemne,
4) dopuszcza siê prowadzenie i sytuowanie nowych elementów sieci i lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
na innych ni¿ wymienione w pkt 1) terenach, o ile nie
zostan¹ zak³ócone podstawowe funkcje tych terenów i nie
zostanie zajête wiêcej ni¿ 10% powierzchni jednostki terenowej, urz¹dzenia infrastruktury technicznej towarzysz¹ce
elementom liniowym mog¹ byæ lokalizowane zarówno
jako podziemne i nadziemne, w tym w zale¿noci od
uwarunkowañ technicznych jako wolnostoj¹ce lub wbudowane w inne obiekty.
ROZDZIA£ X
Warunki i zasady obs³ugi w zakresie
infrastruktury technicznej
§14. 1. Planowane sieci i urz¹dzenia systemu infrastruktury technicznej, a w szczególnoci sieci wodoci¹gowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowe, cieplne, elektroenergetyczne i owietleniowe, telekomunikacyjne oraz inne sieci
i urz¹dzenia, mo¿na lokalizowaæ w liniach rozgraniczaj¹cych
tereny dróg publicznych (KD), ci¹gów pieszo - jezdnych (Kx),
dróg wewnêtrznych (KDW), zieleni urz¹dzonej o charakterze
publicznym (ZPp) oraz na terenach zieleni urz¹dzonej, towarzysz¹cej zabudowie (ZPt).
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2. W granicach ca³ego terenu objêtego planem (z wyj¹tkiem stref okrelonych w ust. 1), dopuszcza siê lokalizowanie,
nie wyznaczonych na rysunku planu, urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej niezbêdnych dla obs³ugi terenu pod
warunkiem, ¿e ich lokalizacja nie pozostaje w sprzecznoci
z pozosta³ymi ustaleniami planu.
3. Ograniczenie wyszczególnione w ust. 2, nie dotyczy
instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych emituj¹cych dopuszczalne poziomy pola elektromagnetycznego, okrelone w przepisach odrêbnych.
4. Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹:
1) zasilanie w energiê elektryczn¹ obszaru objêtego planem,
ustala siê z istniej¹cych sieci SNi NN po ich rozbudowie,
2) dopuszcza siê inne lokalizacje, zaznaczonych na rysunkach
planu, stacji transformatorowych i projektowanych linii
kablowych i napowietrznych wynikaj¹ce ze szczegó³owych rozwi¹zañ technicznych, pod warunkiem, ¿e nie
bêd¹ kolidowa³y z pozosta³ym zainwestowaniem,
3) na obszarze objêtym planem dopuszcza siê przebudowê
napowietrznych linii redniego i niskiego napiêcia na linie
kablowe oraz w uzasadnionych przypadkach na linie na
powietrzne na warunkach okrelonych przez operatora
sieci energetycznej,
4) w obrêbie pasa drogowego dopuszcza siê lokalizowanie
wolnostoj¹cych szaf z urz¹dzeniami, aparatur¹ i osprzêtem infrastruktury elektroenergetyki, pod warunkiem uzyskania zgody zarz¹dcy drogi i na warunkach przez niego
ustalonych,
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7. Zaopatrzenie w wodê:
1) zaopatrzenie w wodê dla celów socjalno-bytowych, technologicznych i zabezpieczenia przeciwpo¿arowego ustala
siê z istniej¹cych sieci wodoci¹gowych oraz sieci planowanych pod³¹czonych do istniej¹cych obiektów i urz¹dzeñ
zaopatrzenia w wodê,
2) zakazuje siê realizacji indywidualnych ujêæ wody (studni),
3) o ile warunki techniczne na to pozwol¹, sieci wodoci¹gowe nale¿y spinaæ piercieniowo,
4) nowe przewody wodoci¹gowe mog¹ byæ prowadzone
w liniach rozgraniczaj¹cych istniej¹cych i projektowanych
dróg (ulic).
8. Odprowadzenie cieków komunalnych:
1) cieki sanitarne nale¿y odprowadziæ bezporednio do istniej¹cego komunalnego systemu kanalizacji sanitarnej
miasta Mosiny poprzez istniej¹ce i projektowane kana³y
sanitarne,
2) budowê nowych kana³ów nale¿y wyznaczaæ w powstaj¹cych ci¹gach komunikacyjnych.
9. Odprowadzenie cieków przemys³owych:
cieki technologiczne o przekroczonych dopuszczalnych
wartociach zanieczyszczeñ, przed ich wprowadzeniem do
kanalizacji, musz¹ byæ podczyszczone w odpowiednich urz¹dzeniach w³asnych inwestora i usytuowanych na jego w³asnym terenie.
10. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych:

5) nowe stacje transformatorowo-rozdzielcze 15/04 kV nale¿y
budowaæ w wykonaniu wnêtrzowym, jako ma³ogabarytowe stacje wolnostoj¹ce o wystroju architektonicznym harmonizuj¹cym z otaczaj¹c¹ zabudow¹, w uzasadnionych
przypadkach dopuszcza siê mo¿liwoæ budowy równie¿
napowietrznych stacji s³upowych,

1) wody opadowe i roztopowe z ulic, placów, parkingów
i dojazdów o utwardzonej nawierzchni, nale¿y odprowadziæ, po ich wstêpnym podczyszczeniu, do systemu odprowadzania wód opadowych (wewnêtrznego systemu kanalizacji deszczowej, a docelowo do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej),

6) teren po zlikwidowanej napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV powinien byæ zainwestowany zgodnie
z okrelon¹ funkcj¹ w planie, przez któr¹ przebiega³a linia.

2) wody opadowe i roztopowe z dachów mog¹ byæ odprowadzane do ziemi po ich wstêpnym podczyszczeniu.

5. Zaopatrzenie w gaz ziemny:
1) zasilanie w gaz ziemny (w tym dla celów grzewczych)
nale¿y realizowaæ na zasadach i warunkach okrelonych
przez zarz¹dcê sieci,
2) projektowane gazoci¹gi powinny byæ prowadzone w liniach
rozgraniczaj¹cych istniej¹cych i projektowanych dróg (ulic).
6. Zaopatrzenie w energiê ciepln¹:
obiekty budowlane wymagaj¹ce ogrzewania, a tak¿e energii dla celów technologicznych i socjalnych nale¿y zaopatrzyæ
w ciep³o z w³asnych kot³owni zak³adowych zlokalizowanych
na w³asnej dzia³ce budowlanej. Dla takich kot³owni zak³adowych jako czynnik grzewczy nale¿y przyj¹æ paliwa ekologiczne, a w szczególnoci gazowe (gaz ziemny, propan), p³ynne
(olej opa³owy lekki), energiê elektryczn¹, a tak¿e paliwa sta³e
(wêgiel, koks, odpady drzewne itp.).

11. Obs³uga w zakresie telekomunikacji:
1) urz¹dzenia telekomunikacyjne nale¿y umieszczaæ:
a) wewn¹trz obiektów kubaturowych,
b) w obiektach wolnostoj¹cych z dostosowaniem wystroju architektonicznego do otaczaj¹cej zabudowy,
2) dopuszcza siê umieszczanie na budynkach radiowych
anten nadawczych, je¿eli:
a) nie zostan¹ przekroczone, okrelone przepisami odrêbnymi, dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego
promieniowania nie jonizuj¹cego, jakie mog¹ wystêpowaæ w rodowisku,
b) wysokoæ zawieszenia anten nie bêdzie wy¿sza ni¿ 6,0
m licz¹c od kalenicy dachu,
3) dopuszczalne lokalizacje urz¹dzeñ infrastruktury telekomunikacji nie mog¹ kolidowaæ z istniej¹cym zainwestowaniem oraz ustaleniami planu,
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4) ustala siê nastêpuj¹ce zasady budowy i modernizacji
przewodowych linii sieci telekomunikacyjnych:

budowy i rozbudowy do rozmiarów nie przekraczaj¹cych
50% istniej¹cej kubatury budynku,

a) linie sieci telekomunikacyjnych nale¿y prowadziæ wy³¹cznie jako kablowe,

2) us³ugi wbudowane w parterach budynków nie powinny
przekraczaæ 60% kubatury parteru budynku,

b) w obrêbie pasa drogowego istniej¹cych i projektowanych dróg (ulic) dopuszcza siê uk³adanie sieci kablowej.

3) adaptuje siê istniej¹ce sieci i urz¹dzenia infrastruktury
technicznej z mo¿liwoci¹ ich modernizacji i rozbudowy
oraz budowy nowych,

12. Ochrona przeciwpo¿arowa:
ochronê przeciwpo¿arow¹ nale¿y przewidzieæ zgodnie
z Polskimi Normami i przepisami odrêbnymi.
13. Gromadzenie i usuwanie odpadów:
w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi ustala siê
ich selekcjonowanie i wywóz na sk³adowisko odpadów komunalnych zgodnie z zasadami ustalonymi przez miasto, sposób
gromadzenia i usuwania odpadów winien zabezpieczaæ rodowisko przed zanieczyszczeniem (np. w pojemnikach s³u¿¹cych
do
czasowego
gromadzenia,
ustawianych
w wyznaczonych miejscach na poszczególnych dzia³kach
budowlanych i zgodnie z warunkami technicznymi).
14. Gospodarka odpadami przemys³owymi:
nale¿y j¹ prowadziæ zgodnie z przepisami odrêbnymi.
DZIA£ III
Przepisy szczegó³owe

4) nakazuje siê utrzymanie istniej¹cej wartociowej zieleni,
5) nale¿y zachowaæ istniej¹ce usytuowanie budynków kalenicami równolegle do dróg (ulic) publicznych,
6) min. 40% terenu nale¿y zachowaæ jako powierzchniê biologicznie czynn¹,
7) powierzchnia zabudowana, w stosunku do powierzchni
terenu, nie mo¿e przekraczaæ 40%,
8) dopuszcza siê stosowanie ogrodzeñ pe³nych, za wyj¹tkiem ogrodzeñ z prefabrykatów betonowych, o wysokoci
do 2,0 m od strony terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami Kp, Zpt, P, Pu, U.
4. Forma architektoniczna budynków nowych musi spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania:
1) dachy strome dwuspadowe symetryczne lub wielospadowe o k¹cie nachylenia 32°-45°z dopuszczeniem realizacji
dachów naczó³kowych, okien po³aciowych, lukarn,
wykuszy itp.,

ROZDZIA£ XI

2) budynki gara¿owo - gospodarcze architektonicznie dostosowaæ k¹tem nachylenia dachów do obiektów mieszkalnych,

Ustalenia szczegó³owe obowi¹zuj¹ce na obszarach
wyznaczonych liniami rozgraniczaj¹cymi dotycz¹ce
przeznaczenia oraz warunków zabudowy
i zagospodarowania terenów

3) wysokoæ budynków mieszkalnych - 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze u¿ytkowe oraz mo¿liwoæ podpiwniczenia, przy czym poziom posadzki parteru od istniej¹cego poziomu terenu nie mo¿e przekraczaæ 1,00 m,

§15. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN (l MN, 2 MN), ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie:

4) obs³uga komunikacyjna z istniej¹cych dróg (ulic) publicznych, poprzez istniej¹ce zjazdy lub dróg wewnêtrznych
maj¹cych bezporedni dostêp do dróg (ulic) publicznych.

1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
2) uzupe³niaj¹ce:

§16. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MW (1 MW, 2 MW), ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie:

a) zabudowa gara¿owo - gospodarcza,

1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

b) urz¹dzenia i sieci infrastruktury technicznej,

2) uzupe³niaj¹ce:

c) obiekty ma³ej architektury,

a) zabudowa gara¿owo - gospodarcza,

d) zieleñ ozdobna i rekreacyjna/izolacyjna,

b) urz¹dzenia i sieci infrastruktury technicznej,

e) us³ugi nieuci¹¿liwe.

c) drogi dojazdowe i miejsca postojowe,

2. W granicach terenów MN obowi¹zuje zakaz wznoszenia:

d) obiekty ma³ej architektury,

1) tymczasowych obiektów budowlanych,

e) zieleñ ozdobna i rekreacyjna/izolacyjna,

2) us³ug mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko
w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony rodowiska.

f) us³ugi nieuci¹¿liwe.

3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN:
1) adaptuje siê istniej¹c¹ zabudowê mieszkaniow¹, gara¿ow¹ i gospodarcz¹ z mo¿liwoci¹ jej modernizacji, prze-

2. W granicach terenów MW obowi¹zuje zakaz wznoszenia:
1) tymczasowych obiektów budowlanych,
2) us³ug mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko
w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony rodowiska.
3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW:
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1) adaptuje siê istniej¹c¹ zabudowê z mo¿liwoci¹ jej przebudowy i rozbudowy do rozmiarów nie przekraczaj¹cych
30% istniej¹cej kubatury budynku, mo¿liwa dobudowa
balkonów,
2) adaptuje siê sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej
z mo¿liwoci¹ ich modernizacji i rozbudowy oraz budowy
nowych,
3) nakazuje siê utrzymanie istniej¹cej wartociowej zieleni,
4) min. 25% terenu nale¿y zachowaæ jako powierzchniê biologicznie czynn¹,
5) powierzchnia zabudowana w stosunku do powierzchni
terenu nie mo¿e przekraczaæ 50%,
6) dopuszcza siê stosowanie ogrodzeñ pe³nych, za wyj¹tkiem ogrodzeñ z prefabrykatów betonowych, o wysokoci
do 2,0 m od strony terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolem Kp, Zpt, P, Pu, U.
4. Forma architektoniczna budynków musi spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania:
1) zachowaæ istniej¹ce dachy, gabaryty i formê istniej¹cej
zabudowy mieszkaniowej,
2) zachowaæ istniej¹ce gabaryty i formê budynków gara¿owo-gospodarczych,
3) obs³uga komunikacyjna z istniej¹cych dróg (ulic) publicznych lub dróg wewnêtrznych maj¹cych bezporedni dostêp do dróg (ulic) publicznych.
§17. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem RM/MN (1RM/ MN), ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie:

4) nakazuje siê utrzymanie istniej¹cej wartociowej zieleni,
5) min. 25% terenu nale¿y zachowaæ jako powierzchniê biologicznie czynn¹,
6) powierzchnia zabudowana w stosunku do powierzchni
terenu nie mo¿e przekraczaæ 60%.
4. Forma architektoniczna budynków musi spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania:
1) dachy strome dwuspadowe symetryczne lub wielospadowe o k¹cie nachylenia 32°-45° z dopuszczeniem realizacji
dachów naczó³kowych, okien po³aciowych, lukarn,
wykuszy itp.,
2) budynki gara¿owo - gospodarcze architektonicznie dostosowaæ k¹tem nachylenia dachów do obiektów mieszkalnych,
3) wysokoæ budynków mieszkalnych - 2 kondygnacje naziemne, w tym poddasze u¿ytkowe oraz mo¿liwoæ podpiwniczenia, przy czym poziom posadzki parteru od istniej¹cego poziomu terenu nie mo¿e przekraczaæ 1,00 m.
§18. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U (1 U), ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie:
1) podstawowe: zabudowa us³ugowa,
2) uzupe³niaj¹ce:
a) urz¹dzenia i sieci infrastruktury technicznej,
b) ci¹gi piesze, place, dojazdy,
c) obiekty ma³ej architektury,
d) zieleñ ozdobna i rekreacyjna/izolacyjna.
2. W granicach terenu U obowi¹zuje zakaz wznoszenia:

1) podstawowe: zabudowa zagrodowa w gospodarstwach
ogrodniczych i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

1) tymczasowych obiektów budowlanych,

2) uzupe³niaj¹ce:

2) zabudowy mieszkaniowej.

a) zabudowa gara¿owo - gospodarcza,
b) zabudowa produkcyjna zwi¹zana z dzia³alnoci¹
ogrodnicz¹,
c) urz¹dzenia i sieci infrastruktury technicznej,
d) obiekty ma³ej architektury,
e) zieleñ ozdobna i rekreacyjna/izolacyjna.
2. W granicach terenów RM/MN obowi¹zuje zakaz wznoszenia tymczasowych obiektów budowlanych.
3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej RM/MN:
1) adaptuje siê istniej¹c¹ zabudowê mieszkaniow¹ i zabudowê s³u¿¹c¹ produkcji ogrodniczej z mo¿liwoci¹ jej przebudowy i rozbudowy do rozmiarów nie przekraczaj¹cych
50% istniej¹cej kubatury budynku pod warunkiem, ¿e
czêæ nowa nie bêdzie przekracza³a wysokoci istniej¹cej
zabudowy,
2) obs³uga komunikacyjna z drogi 2 KD-d,
3) adaptuje siê istniej¹ce sieci i urz¹dzenia infrastruktury
technicznej z mo¿liwoci¹ ich modernizacji i rozbudowy
oraz budowy nowych,
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3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu zabudowy us³ugowej U:
1) obs³uga komunikacyjna z istniej¹cych dróg (ulic)
publicznych,
2) adaptuje siê istniej¹ce sieci i urz¹dzenia infrastruktury
technicznej z mo¿liwoci¹ ich modernizacji i rozbudowy
oraz budowy nowych,
3) nakazuje siê utrzymanie istniej¹cej wartociowej zieleni,
4) min. 15% terenu nale¿y zachowaæ jako powierzchniê biologicznie czynn¹,
5) powierzchnia zabudowana w stosunku do powierzchni
terenu nie mo¿e przekraczaæ 60%.
4. Forma architektoniczna budynków musi spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania:
1) dachy stronie dwuspadowe symetryczne lub wielospadowe o k¹cie nachylenia 32°-45°z dopuszczeniem realizacji
dachów naczó³kowych, okien po³aciowych, lukarn,
wykuszy itp.,
2) wysokoæ zabudowy - 3 kondygnacje, w tym poddasze
u¿ytkowe oraz mo¿liwoæ podpiwniczenia, przy czym
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poziom posadzki parteru od istniej¹cego terenu nie mo¿e
przekraczaæ 0,50 m,
3) na terenie ka¿dej z dzia³ek nale¿y zapewniæ miejsca parkingowe zgodnie z ustaleniami §13 ust. 4 pkt 1)-4) niniejszej uchwa³y.
§19. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U (2 U), ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie:
1) podstawowe: zabudowa us³ugowa,
2) uzupe³niaj¹ce:
a) urz¹dzenia i sieci infrastruktury technicznej,
b) miejsca parkingowe,
c) obiekty ma³ej architektury,
d) drogi wewnêtrzne,
e) zieleñ ozdobna i rekreacyjna/izolacyjna.
2. W granicach terenu 2U obowi¹zuje zakaz wznoszenia:
1) tymczasowych obiektów budowlanych,
2) zabudowy mieszkaniowej.
3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu zabudowy us³ugowej U:
1) przewiduje siê lokalizacjê budynku handlowo-us³ugowego
o ³¹cznej powierzchni handlowo - us³ugowej nie przekraczaj¹cej 2.000 m2,
2) zakazuje siê lokalizacji stacji paliw oraz prowadzenia przedsiêwziêæ, które mog¹ spowodowaæ zanieczyszczenia bezporednie wód podziemnych lub zmniejszyæ ustalone
zasoby wód,
3) parkingi nale¿y wyposa¿yæ bezwzglêdnie w zieleñ
towarzysz¹c¹,
4) min. 20% terenu nale¿y zachowaæ jako powierzchniê biologicznie czynn¹,
5) powierzchnia zabudowana nie mo¿e przekraczaæ 40%
powierzchni terenu.
4. Forma architektoniczna budynków musi spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania:
1) dachy skone o k¹cie nachylenia po³aci dachowych 5°-15°,
2) wysokoæ budynków - l kondygnacja nadziemna, ale nie
wiêcej ni¿ 12,0 m do najwy¿szego punktu dachu, mo¿liwoæ podpiwniczenia,
3) poziom posadzki parteru powinien byæ równy z poziomem
istniej¹cego terenu,
4) obs³uga komunikacyjna z projektowanych dróg (ulic) publicznych - lokalnej (1KD-1) i dojazdowej (1KD-d).
§20. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem P, Pu (1P, Pu), ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie:
1) podstawowe: zabudowa produkcyjna i produkcyjnous³ugowa,
2) uzupe³niaj¹ce:
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a) budynki sk³adowo - magazynowe,
b) us³ugi,
c) urz¹dzenia i sieci infrastruktury technicznej,
d) place, dojazdy, ci¹gi piesze,
e) drogi wewnêtrzne,
f) obiekty ma³ej architektury,
g) zieleñ ozdobna i rekreacyjna/izolacyjna.
2. W granicach terenu P, Pu obowi¹zuje zakaz wznoszenia:
1) budynków mieszkalnych,
2) budynków us³ug publicznych.
3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu zabudowy przemys³owej i przemys³owo-us³ugowej P, Pu:
1) adaptuje siê istniej¹c¹ zabudowê przemys³ow¹ z mo¿liwoci¹ jej modernizacji, przebudowy i rozbudowy,
2) adaptuje siê istniej¹ce sieci i urz¹dzenia infrastruktury
technicznej z mo¿liwoci¹ ich modernizacji i rozbudowy
oraz budowy nowych,
3) min. 15% terenu dzia³ki nale¿y zachowaæ jako powierzchniê biologicznie czynn¹,
4) maksymalny procent zabudowy dzia³ki nie mo¿e przekroczyæ 75%,
5) nale¿y zachowaæ istniej¹c¹ wartociow¹ zieleñ,
6) obs³uga komunikacyjna z drogi lokalnej 1 KD-1 oraz istniej¹cej bocznicy kolejowej.
4. Forma architektoniczna budynków musi spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania:
1) dachy p³askie o k¹cie nachylenia do 20° z dopuszczeniem
realizacji pasm wietlnych, wietlików i klap dymowych,
2) wysokoæ budynków - 1 kondygnacja nadziemna, ale nie
wiêcej ni¿ 15,0 m (dopuszcza siê galerie miêdzy kondygnacyjne wewn¹trz obiektów),
3) dopuszcza siê zwiêkszenie wysokoci, okrelonych w pkt
2), dla masztów i kominów, przy czym ich wysokoæ nie
mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 50,0 m ponad poziom terenu,
4) dopuszcza siê zwiêkszenie wysokoci, okrelonej w pkt 2),
dla urz¹dzeñ technicznych zwi¹zanych z technologi¹ produkcji z zaleceniem zabudowy tych urz¹dzeñ, jeli mia³yby
byæ umieszczone na dachu obiektu,
5) obowi¹zuje zapewnienie niezbêdnej iloci miejsc parkingowych na terenie w³asnym inwestycji lub na terenach
wyznaczonych niniejszym planem, zgodnie ze standardami okrelonymi w §13 ust. 4 pkt 1)-4) niniejszej uchwa³y.
§21. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem P, Pu (2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 P, Pu), ustala siê
nastêpuj¹ce przeznaczenie:
1) podstawowe: zabudowa produkcyjna i produkcyjno
- us³ugowa,
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2) uzupe³niaj¹ce:
a) budynki sk³adowo - magazynowe,
b) us³ugi,
c) urz¹dzenia i sieci infrastruktury technicznej,
d) place, dojazdy, ci¹gi piesze,
e) drogi wewnêtrzne,
f) obiekty ma³ej architektury,
g) zieleñ ozdobna i rekreacyjna/izolacyjna.
2. W granicach terenu P, Pu obowi¹zuje zakaz wznoszenia:
1) budynków mieszkalnych,
2) budynków us³ug publicznych.
3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu zabudowy przemys³owej i przemys³owo us³ugowej P, Pu:
1) adaptuje siê istniej¹ce obiekty produkcyjne z mo¿liwoci¹
ich modernizacji, przebudowy i rozbudowy,
2) adaptuje siê istniej¹ce sieci i urz¹dzenia infrastruktury
technicznej z mo¿liwoci¹ ich modernizacji i rozbudowy
oraz budowy nowych,
3) min. 15% terenu dzia³ki nale¿y zachowaæ jako powierzchniê biologicznie czynn¹,
4) maksymalny procent zabudowy dzia³ki nie mo¿e przekroczyæ 70%,
5) nale¿y zachowaæ istniej¹c¹ wartociow¹ zieleñ,
6) obs³uga komunikacyjna z dróg (ulic) zbiorczych, dróg (ulic)
wewnêtrznych, dróg (ulic)lokalnych i dojazdowych oraz
z istniej¹cej bocznicy kolejowej,
7) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8 P,
Pu, dopuszcza siê maksymalnie 2 zjazdy na drogê publiczn¹
zbiorcz¹ oznaczon¹ na rysunku planu symbolem 2 KD-z.
4. Forma architektoniczna budynków musi spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania:
1) dachy p³askie o k¹cie nachylenia do 20° z dopuszczeniem
realizacji pasm wietlnych, wietlików i klap dymowych,
2) wysokoæ obiektów - l kondygnacja nadziemna, ale nie
wiêcej ni¿ 15,0 m. (dopuszcza siê galerie miêdzy kondygnacyjne wewn¹trz obiektów),
3) dopuszcza siê zwiêkszenie wysokoci, okrelonych
w pkt 2), dla masztów i kominów, przy czym ich wysokoæ
nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 50,0 m ponad poziom terenu,
4) dopuszcza siê zwiêkszenie wysokoci, okrelonej w pkt 2),
dla urz¹dzeñ technicznych zwi¹zanych z technologi¹ produkcji z zaleceniem zabudowy tych urz¹dzeñ, jeli mia³yby
byæ umieszczone na dachu obiektu,
5) obowi¹zuje zapewnienie niezbêdnej iloci miejsc parkingowych na terenie w³asnym inwestycji lub na terenach
wyznaczonych niniejszym planem, zgodnie ze standardami okrelonymi w §13 ust. 4 pkt 1)-4) niniejszej uchwa³y.
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§22. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem P, Pu (4 P, Pu), ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie:
1) podstawowe: zabudowa produkcyjna i produkcyjno
- us³ugowa,
2) uzupe³niaj¹ce:
a) budynki sk³adowo - magazynowe,
b) us³ugi,
c) urz¹dzenia i sieci infrastruktury technicznej,
d) place, dojazdy, ci¹gi piesze,
e) drogi wewnêtrzne,
f) obiekty ma³ej architektury,
g) zieleñ ozdobna i rekreacyjna/izolacyjna.
2. W granicach terenu P, Pu obowi¹zuje zakaz wznoszenia:
1) budynków mieszkalnych,
2) budynków us³ug publicznych.
3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu zabudowy przemys³owej i przemys³owo us³ugowej P, Pu:
1) adaptuje siê istniej¹ce obiekty produkcyjne z mo¿liwoci¹
ich modernizacji, przebudowy i rozbudowy na cele ciep³ownictwa, przemys³u lub us³ug,
2) adaptuje siê istniej¹ce sieci i urz¹dzenia infrastruktury
technicznej z mo¿liwoci¹ ich modernizacji i rozbudowy
oraz budowy nowych,
3) min. 10% terenu dzia³ki nale¿y zachowaæ jako powierzchniê biologicznie czynn¹,
4) maksymalny procent zabudowy dzia³ki nie mo¿e
przekroczyæ 70%,
5) nale¿y zachowaæ istniej¹c¹ wartociow¹ zieleñ,
6) obs³uga komunikacyjna z drogi lokalnej 1 KD-1 i drogi
wewnêtrznej 2 KDW oraz istniej¹cej bocznicy kolejowej.
4. Forma architektoniczna budynków musi spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania:
1) dachy p³askie o k¹cie nachylenia do 20° z dopuszczeniem
realizacji pasm wietlnych, wietlików i klap dymowych,
2) wysokoæ obiektów - l kondygnacja nadziemna, ale nie
wiêcej ni¿ 15,0 m (dopuszcza siê galerie miêdzykondygnacyjne wewn¹trz obiektów),
3) dopuszcza siê zwiêkszenie wysokoci, okrelonych w pkt
2), dla masztów i kominów, przy czym ich wysokoæ nie
mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 50,0 m ponad poziom terenu,
4) dopuszcza siê zwiêkszenie wysokoci, okrelonej w pkt 2),
dla urz¹dzeñ technicznych zwi¹zanych z technologi¹ produkcji z zaleceniem zabudowy tych urz¹dzeñ, jeli mia³yby
byæ umieszczone na dachu obiektu,
5) obowi¹zuje zapewnienie niezbêdnej iloci miejsc parkingowych na terenie w³asnym inwestycji lub na terenach
wyznaczonych niniejszym planem, zgodnie ze standardami okrelonymi w §13 ust. 4 pkt 1)-4) niniejszej uchwa³y.
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§23. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem P, Pu (12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, P, Pu), ustala
siê nastêpuj¹ce przeznaczenie:
1) podstawowe: zabudowa produkcyjna i produkcyjno
- us³ugowa,
2) uzupe³niaj¹ce:
a) budynki sk³adowo - magazynowe,
b) us³ugi,

Poz. 4482

dukcji z zaleceniem zabudowy tych urz¹dzeñ, jeli mia³yby
byæ umieszczone na dachu obiektu,
5) obowi¹zuje zapewnienie niezbêdnej iloci miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i ciê¿arowych na
terenie w³asnym inwestycji lub na terenach wyznaczonych niniejszym planem, wed³ug standardów okrelonych
w §13 ust. 4 pkt 1)-4) niniejszej uchwa³y.
§24. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem Kp, ZPt (1,3 Kp, ZPt), ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie:

c) urz¹dzenia i sieci infrastruktury technicznej,

1) podstawowe: parkingi z zieleni¹ towarzysz¹c¹,

d) place, dojazdy, ci¹gi piesze,

2) uzupe³niaj¹ce:

e) drogi wewnêtrzne,
f) obiekty ma³ej architektury,
g) zieleñ ozdobna i izolacyjna.
2. W granicach terenów P, Pu obowi¹zuje zakaz
wznoszenia:
1) budynków mieszkalnych,
2) budynków us³ug publicznych.
3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu zabudowy przemys³owej i przemys³owo us³ugowej P, Pu:

a) miejsca postojowe na samochody ciê¿arowe tylko
i wy³¹cznie dla potrzeb obs³ugi terenów zabudowy
us³ugowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem U
i tylko i wy³¹cznie w ich bezporednim s¹siedztwie,
b) urz¹dzenia i sieci infrastruktury technicznej,
c) obiekty ma³ej architektury,
d) zieleñ ozdobna i rekreacyjna/izolacyjna,
2. W granicach terenów Kp, ZPt obowi¹zuje zakaz
wznoszenia:
1) budynków mieszkalnych,
2) budynków us³ugowych,

1) tereny, na których wystêpuje kolizja z istniej¹c¹ napowietrzn¹ lini¹ elektroenergetyczn¹ SN 15 kV, do czasu jej
usuniêcia nie powinien byæ zabudowywany, linia wymaga
przebudowy na liniê kablow¹, sposób zagospodarowania
terenu po likwidacji linii zosta³ okrelony w §14 ust. 4 pkt
6) niniejszej uchwa³y,

3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenu parkingów z zieleni¹ Kp, ZPt:

2) min. 15% terenu dzia³ki nale¿y zachowaæ jako powierzchniê biologicznie czynn¹,

1) nale¿y zachowaæ standardy okrelone w §13 ust. 6 pkt 1)4) niniejszej uchwa³y,

3) maksymalny procent zabudowy dzia³ki nie mo¿e
przekroczyæ 75%,

2) nale¿y zapewniæ miejsca parkingowe dla osób niepe³nosprawnych,

4) nale¿y zachowaæ istniej¹c¹ wartociow¹ zieleñ,

3) dopuszcza siê lokalizacjê niewielkich obiektów (np. kioski
z pras¹, s³u¿¹ce ochronie i dozorowi parkingów itp.)
o powierzchni zabudowy nie przekraczaj¹cej 10,0 m2,

5) obs³uga komunikacyjna z dróg zbiorczych, lokalnych
i dojazdowych oraz z bocznicy kolejowej,
6) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
12 P, Pu oraz 17 P, Pu, dopuszcza siê maksymalnie dwa
zjazdy na drogê powiatow¹ nr 2463 P, tj. ulicê remsk¹
znajduj¹c¹ siê poza obszarem planu.
4. Forma architektoniczna budynku musi spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania:
1) dachy p³askie o k¹cie nachylenia do 20° z dopuszczeniem
realizacji pasm wietlnych, wietlików i klap dymowych,
2) wysokoæ obiektów - 1 kondygnacja nadziemna, ale nie
wiêcej ni¿ 15,0 m (dopuszcza siê galerie miêdzy kondygnacyjne wewn¹trz obiektów),
3) dopuszcza siê zwiêkszenie wysokoci, okrelonych
w pkt 2), dla masztów i kominów, przy czym ich wysokoæ
nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 50,0 m ponad poziom terenu,
4) dopuszcza siê zwiêkszenie wysokoci, okrelonej w pkt 2),
dla urz¹dzeñ technicznych zwi¹zanych z technologi¹ pro-

3) budynków produkcyjnych i magazynowych,
4) placów zabaw.

4) ustala siê pasy zieleni izolacyjnej o szerokoci min. 4,0 m
od strony terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem MN oraz
wielorodzinnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem
1 MW.
§25. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem Kp, ZPt (2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Kp, ZPt), ustala siê
nastêpuj¹ce przeznaczenie:
1) podstawowe: parkingi z zieleni¹ towarzysz¹c¹,
2) uzupe³niaj¹ce:
a) miejsca postojowe na samochody ciê¿arowe,
b) urz¹dzenia i sieci infrastruktury technicznej,
c) obiekty ma³ej architektury,
d) drogi wewnêtrzne,
e) zieleñ ozdobna i rekreacyjna/izolacyjna.
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2. W granicach terenów Kp, ZPt obowi¹zuje zakaz
wznoszenia:

§29. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KD-z (1, 2 KD-z), ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie:

1) budynków mieszkalnych,

1) podstawowe: droga publiczna zbiorcza,

2) budynków us³ugowych,

2) uzupe³niaj¹ce:

3) budynków produkcyjnych i magazynowych.
3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenu parkingów z zieleni¹ Kp, ZPt:
1) nale¿y zachowaæ standardy okrelone w §13 ust. 5 pkt 1)4) niniejszej uchwa³y,
2) nale¿y zapewniæ miejsca parkingowe dla osób niepe³nosprawnych,
3) dopuszcza siê lokalizacjê niewielkich obiektów (np. kioski
z pras¹, s³u¿¹ce ochronie i dozorowi parkingów itp.)
o powierzchni zabudowy nie przekraczaj¹cej 10,0 m2.
§26. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZPt (1, 2, 3, 4, 5, 6 ZPt), ustala siê nastêpuj¹ce
przeznaczenie:
1) podstawowe: zieleñ urz¹dzona izolacyjna,
2) uzupe³niaj¹ce:
a) urz¹dzenia i sieci infrastruktury technicznej,
b) obiekty ma³ej architektury,
c) drogi wewnêtrzne,
d) dopuszcza siê stosowanie ekranów akustycznych w
formie wa³ów ziemnych, obsadzonych zieleni¹, o wysokoci nie wiêkszej ni¿ 2,60 m.
2. W granicach terenów ZPt obowi¹zuje zakaz wznoszenia obiektów kubaturowych, za wyj¹tkiem niewielkich
(np. kiosków z pras¹, lodami itp.) o powierzchni zabudowy nie
przekraczaj¹cej 10,0 m2.
§27. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZPp (1, 2, 3, 4, 5 ZPp), ustala siê nastêpuj¹ce
przeznaczenie:
1) podstawowe: zieleñ publiczna urz¹dzona,
2) uzupe³niaj¹ce:
a) urz¹dzenia i sieci infrastruktury technicznej,
b) obiekty ma³ej architektury.
2. W granicach terenów ZPp obowi¹zuje zakaz wznoszenia obiektów kubaturowych, za wyj¹tkiem niewielkich
(np. kiosków z pras¹, lodami itp.) o powierzchni zabudowy nie
przekraczaj¹cej 10,0 m2.
§28. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem Kk (1, 2, 3 Kk), ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie:
1) podstawowe: komunikacja kolejowa,
2) uzupe³niaj¹ce: niezbêdne sieci i urz¹dzenia infrastruktury
technicznej.
2. Adaptuje siê istniej¹c¹ bocznicê kolejow¹ z mo¿liwoci¹ j ej przed³u¿enia dla zapewnienia obs³ugi projektowanych
terenów.
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a) sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
b) zieleñ.
2. Teren stanowi rezerwê pod realizacjê skrzy¿owania
z istniej¹c¹ lini¹ kolejow¹ wraz z drog¹ dojazdow¹.
3. Zakazuje siê realizacji bezporednich zjazdów z posesji na drogê zbiorcz¹.
§30. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KD-z (3 KD-z), ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie:
1) podstawowe: droga publiczna zbiorcza,
2) uzupe³niaj¹ce:
a) sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
b) zieleñ.
2. Zakazuje siê realizacji bezporednich zjazdów z posesji
na drogê zbiorcz¹.
§31. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KD-1 (1, 2, 3 KD-1), ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie:
1) podstawowe: droga publiczna lokalna,
2) uzupe³niaj¹ce:
a) sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
b) zieleñ.
§32. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
KD-d (1, 2, 3, 4, KD-d), ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie:
1) podstawowe: droga publiczna dojazdowa,
2) uzupe³niaj¹ce:
a) sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
b) zieleñ.
§33. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDW (1, 2, 3, 4, 5 KDW), ustala siê nastêpuj¹ce
przeznaczenie:
1) podstawowe: droga wewnêtrzna,
2) uzupe³niaj¹ce:
a) sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
b) zieleñ.
§34. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem Kx, P, Pu (1, 2, 3, 4 Kx, P, Pu), ustala siê nastêpuj¹ce
przeznaczenie:
1) podstawowe: komunikacja pieszo - jezdna,
2) uzupe³niaj¹ce:
a) sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
b) obiekty ma³ej architektury,
c) zieleñ ozdobna i rekreacyjna/izolacyjna.
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2. W przypadku likwidacji planowanych ci¹gów pieszo jezdnych, ustala siê ich wykorzystanie na cele dzia³alnoci
produkcyjnej lub us³ugowej.
§35. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem Kx (1, 2, 3, 4 Kx), ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie:
1) podstawowe: ci¹gi piesze,
2) uzupe³niaj¹ce:
a) sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
b) obiekty ma³ej architektury,
c) zieleñ ozdobna i rekreacyjna/izolacyjna.
2. Zakazuje siê realizacji obiektów kubaturowych.
§36. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem WS (1 WS), ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie:
podstawowe - tereny wód powierzchniowych ródl¹dowych.
2. Adaptuje siê istniej¹cy zbiornik przeciwpo¿arowy
z mo¿liwoci¹ jego wykorzystania jako elementu planowanego komunalnego systemu kanalizacji deszczowej.
§37. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E (1 E), ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie:
1) podstawowe: sieci, urz¹dzenia i budynki infrastruktury
energetycznej,
2) uzupe³niaj¹ce: zieleñ.
2. Adaptuje siê istniej¹c¹ trafostacjê z mo¿liwoci¹ jej
modernizacji.
3. W granicach terenu E zakazuje siê wznoszenia obiektów innych ni¿ wymienione w ust. 1.

DZIA£ IV
Przepisy koñcowe
ROZDZIA£ XII
Ustalenia koñcowe
§38. Na obszarze planu obowi¹zuje stawka procentowa
stanowi¹ca podstawê do okrelenia op³aty, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym w wymiarze:
1) dla terenów oznaczonych symbolami: MW, MN, RM/MN
- 30%,
2) dla terenów oznaczonych symbolami: P, Pu - 30%,
3) dla terenów oznaczonych symbolami: U - 30%,
4) dla terenów oznaczonych symbolami: Kp, ZPt - 1%,
5) dla terenów oznaczonych symbolami: ZPp - 1%,
6) dla terenów oznaczonych symbolami: KD-z, KD-1, KD-d,
Kk - 1%,
7) dla terenów oznaczonych symbolami: KDW - 1%,
8) dla terenów oznaczonych symbolami: Kx, Kx P Pu - 1%,
9) dla terenów oznaczonych symbolami: WS, E - 1%.
§39. 1. Dokonuje siê zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze na terenach, na których w niniejszym
planie okrelono inne ni¿ rolne przeznaczenie.
2. Utrzymuje siê zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze uzyskane w poprzednich planach.
§40. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Mosina.
§41. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() mgr Przemys³aw Pniewski
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Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y nr LXVI/491/06
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 19 padziernika 2006 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRZENNEGO CZÊCI MIASTA MOSINA OBEJMUJ¥CY
OBSZAR POMIÊDZY UL. GA£CZYÑSKIEGO I TORAMI KOLEJOWYMI LINII POZNAÑ - WROC£AW
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4483
UCHWA£A Nr XLIV/729/2006 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE
z dnia 20 padziernika 2006 r.
w sprawie nadania nazwy Osiedle 750-lecia Jarocina
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) uchwala siê,
co nastêpuje:

2. Po³o¿enie Osiedla okrela za³¹cznik mapowy do niniejszej uchwa³y.

§1. 1. Osiedlu mieszkaniowemu po³o¿onemu w Jarocinie
w obrêbie ulic: Zagonowa, Rolna, Polna, Gajowa, Do¿ynkowa,
¯niwna, Zagrodowa, Siewna, £anowa oraz czêæ ulicy Op³otki
do torów kolejowych, nadaje siê nazwê Osiedle 750-lecia
Jarocina.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Jarocina.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Stanis³aw Martuzalski

Dziennik Urzêdowy
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— 20054 

Poz. 4483

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 191
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— 20055 

4484
UCHWA£A Nr XLV/663/2006 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 24 padziernika 2006 r.
w sprawie nadania nazwy nowopowsta³ej ulicy w rejonie ulicy Melchiora Wañkowicza
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z 08.03.1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz.U.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1. Nadaje siê nazwê nowopowsta³ej ulicy po³o¿onej w
rejonie ulicy Melchiora Wañkowicza, oznaczonej na za³¹czonym planie literami AA  Jadwigi ¯yliñskiej.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od dnia jej
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Lech Topolan

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 191

— 20056 

Poz. 4484

Dziennik Urzêdowy
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— 20057 

Poz. 4484

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 191

— 20058 

Poz. 4484

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 191

— 20059 

Poz. 4484

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 191

Poz. 4485

— 20060 

4485
UCHWA£A Nr XLV/664/2006 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 24 padziernika 2006 r.
w sprawie nadania nazw nowopowsta³ym ulicom
w rejonie ulic Grunwaldzkiej  Al. S³owackiego
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z 08.03.1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz.U.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1. 1. Nadaje siê nazwê nowopowsta³ej ulicy po³o¿onej
w rejonie ulic Grunwaldzkiej  Al. S³owackiego, oznaczonej na
za³¹czonym planie literami AA  KRAKOWSKA.
2. Nadaje siê nazwê nowopowsta³ej ulicy po³o¿onej
w rejonie ulicy Grunwaldzkiej  Al. S³owackiego, oznaczonej
na za³¹czonym planie literami BB  BA£TYCKA.
3. Nadaje siê nazwê nowopowsta³ej ulicy po³o¿onej
w rejonie ulicy Grunwaldzkiej  Al. S³owackiego, oznaczonej
na za³¹czonym planie literami CC  £ÓDZKA.

4. Nadaje siê nazwê nowopowsta³ej ulicy po³o¿onej
w rejonie ulicy Grunwaldzkiej  Al. S³owackiego, oznaczonej
na za³¹czonym planie literami DD  LUBELSKA.
5. Nadaje siê nazwê nowopowsta³ej ulicy po³o¿onej
w rejonie ulicy Grunwaldzkiej  Al. S³owackiego, oznaczonej
na za³¹czonym planie literami EE  SZCZECIÑSKA.
6. Nadaje siê nazwê nowopowsta³ej ulicy po³o¿onej
w rejonie ulicy Grunwaldzkiej  Al. S³owackiego, oznaczonej
na za³¹czonym planie literami FF  OPOLSKA.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od dnia jej
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Lech Topolan

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 191

— 20061 

Poz. 4485

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 191

— 20062 

Poz. 4485

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 191

— 20063 

Poz. 4485

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 191

— 20064 

Poz. 4485

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 191

Poz. 4486, 4487

— 20065 

4486
UCHWA£A Nr XXVII/215/06 RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ
z dnia 25 padziernika 2006 r.
w sprawie ustalenia stawki procentowej op³aty adiacenckiej z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci
w wyniku wybudowania urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o saorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 146 ust. 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (Dz.U.
z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) Rada Miejska
w Dobrej uchwala, co nastêpuje:
§1. Ustala siê stawkê procentow¹ op³aty adiacenckiej,
z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci, spowodowanego
budow¹ urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, w wysokoci

25% ró¿nicy miêdzy wartoci¹, jaka nieruchomoæ mia³a
przed wybudowaniem urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
a wartoci¹ jak¹ nieruchomoæ ma po ich wybudowaniu.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Dobrej.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Eugeniusz ¯erkowski

4487
UCHWA£A Nr XLI/47/2006 RADY GMINY GIZA£KI
z dnia 25 padziernika 2006 r.
w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
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 z pón. zm.) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 wrzesieñ
1991 r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z pón. zm.) Rada Gminy postanawia, co nastêpuje:
§1. Dokonuje siê zmiany w §3 i §4 oraz §5 Regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszka³ych na terenie Gminy Giza³ki, zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr XXV/8/2005 Rady Gminy Giza³ki z dnia
7 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy
materialnej dla uczniów, zmienionego Uchwa³¹ Nr XXVIII/33/
2005 Rady Gminy Giza³ki z dnia 20 czerwca 2005 r.
1. W §3 Regulaminu zmienia siê ustêpy 2 i 3, które po
zmianie otrzymuj¹ nastêpuj¹ce brzmienie:
2. Ustala siê, ¿e w przypadku gdy miesiêczny dochód na
cz³onka rodziny ucznia nie przekroczy 100% kwoty,
o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy
spo³ecznej, to przys³uguje stypendium do 100% kwoty,

o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o wiadczeniach rodzinnych, jednak nie mniej ni¿ 80% tej kwoty.
3. Kwota stanowi¹ca indywidualne uzupe³nienie stypendium nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ ró¿nica miêdzy 200%
kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy
o wiadczeniach rodzinnych, a otrzymywanym w innym stypendium.
2. W §4 Regulaminu zmienia siê ust. 2, który po zmianie
otrzymuje brzmienie:
2. Wysokoæ stypendium o jakim mowa w ust. 1 nie
mo¿e w danym roku szkolnym przekroczyæ dziesiêciokrotnoci kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2
ustawy o wiadczeniach rodzinnych. Postanowienie to
stosuje siê tak¿e w przypadku s³uchaczy kolegiów
nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów jêzyków
obcych i kolegiów pracowników s³u¿b spo³ecznych.
3. W §5 dotychczasowy zapis stanowi ust. 1, natomiast
dopisuje siê ust. 2 o brzmieniu:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 191

Poz. 4487, 4488

— 20066 

2. Na zasadach wynikaj¹cych z Regulaminu dopuszcza
siê tak¿e mo¿liwoæ udzielania stypendium szkolnego
w formie wiadczenia pieniê¿nego, wyp³acanego osobie uprawnionej nie czêciej ni¿ jeden raz w miesi¹cu.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Giza³ki.

Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
() Marianna Pietryga

4488
UCHWA£A Nr XXXIII/178/2006 RADY MIEJSKIEJ ZAGÓROWA
z dnia 25 padziernika 2006 r.
w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów,
zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Miejskiej nr XXI/118/2005 z dnia 30.03.2006 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 wrzenia 1991r.
o systemie owiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
uchwala siê, co nastêpuje:
§1. 1. W §3 Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla
uczniów zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr XXI/118/2005 Rady
Miejskiej Zagorowa z dnia 31 marca 2005 r. (Dz. Urz. Woj.
Wielkopolskiego Nr 80 poz. 2300) ustêpy 2, 3, 4, 5 otrzymuj¹
brzmienie:
2. Ustala siê nastêpuj¹ce grupy dochodowe:
1) grupa I - dochód miesiêczny na cz³onka rodziny ucznia
do 50% kwoty o której mowa w §1 b ust. 1 b rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r.
w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych
oraz kwot wiadczeñ pieniê¿nych z pomocy spo³ecznej
(Dz.U. Nr 135 poz. 950)
2) grupa II - dochód miesiêczny na cz³onka rodziny ucznia
powy¿ej 50% do 100%kwoty o której mowa w §l b
ust. l b rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca
2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot wiadczeñ pieniê¿nych z pomocy
spo³ecznej (Dz.U. Nr 135 poz. 950)

3. Stypendium w pe³nej wysokoci wynosi 80,00 z³
4. Miesiêczne stypendium szkolne wynikaj¹ce z zakwalifikowania ucznia do okrelonej grupy dochodowej wynosi:
1) przy I grupie 80% kwoty okrelonej w ustêpie 3
2) przy II grupie 70% kwoty okrelonej w ustêpie 3
5. Kwota stanowi¹ca indywidualne uzupe³nienie stypendium
nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿:
-

przy I grupie

16,00 z³

-

przy II grupie

24,00 z³

2. §4 ust. 2 Regulaminu otrzymuje brzmienie:
2. Wysokoæ stypendium, o jakim mowa w ust. l, nie mo¿e
w danym roku szkolnym przekroczyæ 1.280,00 z³,
a w przypadku s³uchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów jêzyków obcych i kolegiów pracowników s³u¿b spo³ecznych - kwoty 1.152,00 z³.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Zagórów.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzijepniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Romuald Matusiak

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 191

Poz. 4489
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4489
UCHWA£A Nr XXXVIII/259/06 RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH
z dnia 25 padziernika 2006 r.
w sprawie szczegó³owych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozk³adania na raty sp³aty nale¿noci pieniê¿nych
Gminy Zduny oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje siê przepisów ustawy
- Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póniejszymi zmianami) oraz
art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada
Miejska w Zdunach uchwala, co nastêpuje:
§1. Uchwa³a okrela szczegó³owe zasady umarzania, odraczania terminu zap³aty oraz rozk³adania na raty sp³aty
wierzytelnoci pieniê¿nych przypadaj¹cych Gminie lub jej
jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje siê przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z póniejszymi zmianami)
zwanych dalej wierzytelnociami od osób fizycznych, od
osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej zwanych dalej d³u¿nikami.
§2. Wierzytelnoci mog¹ byæ umarzane w ca³oci lub
w czêci, a jej sp³ata odroczona lub roz³o¿ona na raty je¿eli
wyst¹pi co najmniej jedna z ni¿ej wymienionych przes³anek:
1. wierzytelnoci nie ci¹gniêto w toku zakoñczonego postêpowania egzekucyjnego,
2. ci¹gniêcie wierzytelnoci zagra¿a wa¿nym interesom d³u¿nika, a w szczególnoci jego egzystencji,
3. nie mo¿na ustaliæ d³u¿nika lub d³u¿nik zmar³ nie pozostawiaj¹c spadkobierców, ¿adnego maj¹tku albo pozostawi³
ruchomoci nie podlegaj¹ce egzekucji na podstawie odrêbnych przepisów,
4. zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ¿e w postêpowaniu
egzekucyjnym nie uzyska siê kwoty wy¿szej od kosztów
dochodzenia i egzekucji tej wierzytelnoci,
5. kwota wierzytelnoci nie przekracza 10% najni¿szego
wynagrodzenia za pracê pracowników.
§3. 1. Zastosowanie umorzenia, odroczenia sp³aty lub roz³o¿enia na raty nastêpuje na wniosek d³u¿nika lub z inicjatywy
wierzyciela.
2. Mo¿liwoæ zastosowania ulg o których mowa w §2 ust.
1, sytuacji wyst¹pienia wieloci d³u¿ników jest mo¿liwa jedynie w przypadku, gdy warunki zastosowania zachodz¹ wobec
wszystkich d³u¿ników.

§4. Do umarzania nale¿noci uprawniony jest Burmistrz.
§5. 1. Przez wartoæ wierzytelnoci rozumie siê nale¿noæ
g³ówn¹.
2. Umorzeniu mog¹ podlegaæ równie¿ odsetki i inne
nale¿noci uboczne.
3. W przypadku umorzenia tylko czêci wierzytelnoci,
w decyzji lub w umowie nale¿y okreliæ terminy zap³aty
pozosta³ej czêci wierzytelnoci.
§6. 1. W przypadkach uzasadnionych, bior¹c pod uwagê
mo¿liwoci p³atnicze d³u¿nika oraz uzasadniony interes wierzyciela, Burmistrz na wniosek d³u¿nika mo¿e odroczyæ termin
zap³aty ca³oci lub czêci zap³aty lub roz³o¿yæ p³atnoæ na raty.
2. Je¿eli d³u¿nik nie sp³aci w terminie lub w pe³nej
wysokoci rat ustalonych w decyzji lub w umowie, pozosta³a
do sp³aty wierzytelnoæ staje siê natychmiast wymagalna
wraz z nale¿nymi odsetkami.
§7. Umarzanie wierzytelnoci oraz odraczanie terminu
sp³aty ca³oci lub czêci wierzytelnoci albo roz³o¿enie p³atnoci wierzytelnoci na raty nastêpuje w drodze decyzji 
w odniesieniu do wierzytelnoci o charakterze administracyjno - prawnym lub w drodze umowy w odniesieniu do
wierzytelnoci o charakterze cywilnoprawnym.
§8. Burmistrz sk³ada Radzie Miejskiej informacjê o podjêtych w roku bud¿etowym rozstrzygniêciach w zakresie stosowania ulg okrelonych w niniejszej uchwale.
§9. Uchyla siê uchwa³ê Nr XXVII/191/05 Rady Miejskiej
w Zdunach z dnia 29 wrzenia 2005 r. w sprawie okrelenia
szczegó³owych zasad i trybu umarzania wierzytelnoci jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Zduny z tytu³u nale¿noci pieniê¿nych do których nie stosuje siê przepisów ustawy
- Ordynacja Podatkowa i udzielania ulg w sp³acaniu tych
nale¿noci oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
§10. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Gminy i Miasta Zduny.
§11. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() mgr Andrzej Szeszycki

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 191
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Poz. 4490, 4491

4490
UCHWA£A Nr XXV/185/06 RADY MIEJSKIEJ ¯ERKOWA
z dnia 25 padziernika 2006 r.
w sprawie zmiany uchwa³y nr XXIV/132/97 Rady Miejskiej ¯erkowa z dnia 17 grudnia 1997 roku w sprawie
usytuowania na terenie gminy ¯erków miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych
oraz warunków sprzeda¿y tych napojów
Na podstawi art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 padziernika
1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2002 Dz.U. Nr 147, poz. 1231 ze
zmianami), Rada Miejska ¯erkowa uchwala, co nastêpuje:
§1. W uchwale nr XXIV/132/97 Rady Miejskiej ¯erkowa
z dnia 17 grudnia 1997 roku w sprawie usytuowania na
terenie gminy ¯erków miejsc sprzeda¿y i podawania napojów

alkoholowych oraz warunków sprzeda¿y tych napojów wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
skrela siê §5
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy ¯erków .
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Kasper Ekert

4491
UCHWA£A Nr XXV/186/06 RADY MIEJSKIEJ ¯ERKOWA
z dnia 25 padziernika 2006 r.
w sprawie okrelenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu
(z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y
Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 padziernika
1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2002 Nr 147, poz. 1231
z 2002 r. ze zmianami), Rada Miejska ¯erkowa uchwala
co nastêpuje:
§1. Ustala siê dla terenu Miasta i Gminy ¯erków limit
punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do
spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y w wysokoci 45 punktów.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy ¯erków.

§3. Traci moc uchwa³a Nr XVIII/171/01 Rady Miejskiej
¯erkowa z dnia 29 maja 2001 roku w sprawie okrelenia liczby
punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5%
alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza
miejscem sprzeda¿y (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 88,
poz. 1734).
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Kasper Ekert

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 191

Poz. 4492
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4492
UCHWA£A Nr XXXIII/220/2006 RADY MIEJSKIEJ GRABOWA NAD PROSN¥
z dnia 26 padziernika 2006 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
cieków na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosn¹
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 z pón. zm.) oraz art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym
odprowadzaniu cieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858)
uchwala siê, co nastêpuje:

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Grabów nad Prosn¹.

§1. Uchwala siê Regulamin dostarczania wody i odprowadzania cieków na terenie Miasta i Gminy Grabów nad
Prosn¹ w brzmieniu okrelonym w za³¹czniku do niniejszej
uchwa³y.

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

§3. Uchyla siê uchwa³ê Nr XXVII/175/2005 Rady Miejskiej
Grabowa nad Prosn¹ z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie
uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
cieków na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosn¹.

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej
() Gra¿yna Jaszczyk
REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA CIEKÓW
NA TERENIE MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSN¥
ROZDZIA£ I

8) okres obrachunkowy  okres rozliczeñ za us³ugi dostawy
wody i odprowadzania cieków okrelony w umowie.

Przepisy Ogólne
§1. Regulamin okrela prawa i obowi¹zki Zak³adu Us³ug
Komunalnych w Grabowie nad Prosn¹ i Zak³adu Bud¿etowego
Wodoci¹g Bukownica w Bukownicy oraz odbiorców us³ug
w zakresie dostarczania wody i odprowadzania cieków.
§2. U¿yte w regulaminie okrelenia oznaczaj¹:
1) ustawa  ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858),
2) Odbiorca  odbiorca us³ug, o którym mowa w art. 2
pkt 3) ustawy,
3) Przedsiêbiorstwo  Zak³ad Us³ug Komunalnych w Grabowie nad Prosn¹ i Zak³ad Bud¿etowy Wodoci¹g Bukownica w Bukownicy,
4) umowa  umowa o zaopatrzenie w wodê lub odprowadzanie cieków, o której mowa w art. 6 ustawy,
5) wodomierz  przyrz¹d pomiarowy zainstalowany na wewnêtrznej instalacji wodoci¹gowej obiektu budowlanego
przy punkcie czerpalnym wody,
6) wodomierz g³ówny  przyrz¹d pomiarowy, o którym mowa
w art. 2 pkt 19) ustawy,
7) wodomierz dodatkowy  przyrz¹d pomiarowy zainstalowany za wodomierzem g³ównym s³u¿¹cy ustaleniu iloci
wody bezpowrotnie zu¿ytej, zainstalowany i utrzymywany
na koszt Odbiorcy,

ROZDZIA£ II
Minimalny poziom us³ug wiadczonych przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo  kanalizacyjne w zakresie
dostarczania wody i odprowadzania cieków
oraz obowi¹zki odbiorcy warunkuj¹ce
jego utrzymanie
§3. 1. Iloæ wody dostarczanej Odbiorcom oraz iloæ odprowadzanych cieków, minimalne cinienie utrzymywane
w miejscu przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej okrela umowa. Umowa mo¿e równie¿ ustalaæ dopuszczalny poziom
zanieczyszczeñ cieków wprowadzanych przez Odbiorców.
W umowie przedsiêbiorstwo mo¿e zaniechaæ ustaleñ dotycz¹cych minimalnego cinienia, je¿eli w danych warunkach
przy³¹czenia do sieci zalecono Odbiorcy wyposa¿enie instalacji w urz¹dzenie do lokalnego podnoszenia cinienia.
2. Wskaniki charakteryzuj¹ce poziom us³ug, inne ni¿ te,
które s¹ okrelane w przepisach ustawy oraz w pozwoleniu
wodnoprawnym okrela zezwolenie na prowadzenie zbiorowego odprowadzania cieków udzielane decyzj¹ Burmistrza
Miasta i Gminy.
§4. 1. Przedsiêbiorstwo, zgodnie z przepisami ustawy, ma
obowi¹zek zapewniæ:
1) zdolnoci dostawcze posiadanego przy³¹cza wodoci¹gowego, zapewniaj¹c dostawê wody do Odbiorcy, w iloci
ustalonej w umowie,
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2) przepustowoæ posiadanego przy³¹cza kanalizacyjnego,
zapewniaj¹c¹ odprowadzenie cieków, w iloci okrelonej
w umowie, odnosi siê do przy³¹czy spe³niaj¹cych warunki
odprowadzania cieków,

nych z sieci¹ w³asnych instalacji, je¿eli zachodz¹ uzasadnione przes³anki, ¿e instalacje Odbiorcy mog¹ negatywnie
oddzia³ywaæ na poziom us³ug wiadczonych przez Przedsiêbiorstwo,

3) dostawê wody, o jakoci przeznaczonej do spo¿ycia przez
ludzi,

10) wykorzystania wody z sieci wodoci¹gowej i przy³¹cza
kanalizacyjnego wy³¹cznie w celach i na warunkach okrelonych w umowie.

4) ci¹g³oæ i niezawodnoæ dostaw wody oraz odprowadzana
cieków z/do posiadanych przez Przedsiêbiorstwo urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych,
5) zakup, zainstalowanie i utrzymanie na w³asny koszt wodomierza g³ównego, po odbiorze technicznym przy³¹cza
i zawarciu umowy.
2. Przedsiêbiorstwo ma prawo do przeprowadzenia bie¿¹cej kontroli iloci i jakoci odprowadzanych cieków bytowych i cieków przemys³owych oraz kontroli przestrzegania
umownych ustaleñ dotycz¹cych technicznych warunków przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej.
§5. Odbiorcy s¹ zobowi¹zani do korzystania z zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków w sposób niepowoduj¹cy pogorszenia jakoci us³ug wiadczonych przez Przedsiêbiorstwo, a w szczególnoci do:
1) utrzymania instalacji wodoci¹gowych w stanie technicznym uniemo¿liwiaj¹cym wtórne zanieczyszczenie wody
w wyniku wyst¹pienia ska¿enia chemicznego lub bakteriologicznego,
2) zabezpieczenia instalacji przed cofniêciem siê wody
z instalacji wodoci¹gowej, powrotu ciep³ej wody lub wody
z instalacji centralnego ogrzewania,
3) natychmiastowego powiadamiania Przedsiêbiorstwa
o awaryjnych zmianach iloci i jakoci odprowadzanych
cieków,
4) nie zmieniania, bez uzgodnieñ z przedsiêbiorstwem, uzyskanych warunków technicznych przy³¹czenia do sieci
wodoci¹gowej i kanalizacyjnej,
5) utrzymywania pomieszczeñ, w których zainstalowany jest
wodomierz lub urz¹dzenie pomiarowe, w stanie uniemo¿liwiaj¹cym jego uszkodzenie i oddzia³ywania zak³ócaj¹ce
jego prawid³owego dzia³ania oraz zabezpieczenie pomieszczenia przed dostêpem osób nieuprawnionych,
6) utrzymywania przy³¹cza w stanie nie powoduj¹cym pogorszenia warunków eksploatacji sieci, w przypadku, gdy
przy³¹cze wodoci¹gowe lub kanalizacyjne nie znajduje siê
w posiadaniu Przedsiêbiorstwa,
7) u¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powoduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
8) udostêpnienia Przedsiêbiorstwu dostêpu do dokumentacji
technicznej, danych z eksploatacji dotycz¹cych w³asnych
ujêæ wody i instalacji zasilanych z tych ujêæ, w zakresie
umo¿liwiaj¹cym ustalenie czy mog¹ one oddzia³ywaæ na
instalacje zasilane z sieci eksploatowanej przez Przedsiêbiorstwo oraz ustalania iloci cieków, odprowadzanych
do kanalizacji,
9) udostêpnienia Przedsiêbiorstwu dostêpu do w³asnych ujêæ
wody i instalacji zasilanych z tych ujêæ, a tak¿e po³¹czo-

§6. 1. Je¿eli w trakcie eksploatacji przy³¹cza wodoci¹gowego lub kanalizacyjnego, bêd¹cego w posiadaniu Odbiorcy,
powstanie zagro¿enie istotnego obni¿enia poziomu us³ug
wiadczonych przez Przedsiêbiorstwo, Odbiorca jest zobowi¹zany do niezw³ocznego usuniêcia przyczyn zagro¿eñ.
2. W przypadku, gdy Odbiorca nie usunie zagro¿enia
pomimo wezwania ze strony Przedsiêbiorstwa, ma ono prawo podj¹æ wszelkie dzia³ania zmierzaj¹ce do usuniêcia zagro¿enia. Dzia³ania Przedsiêbiorstwa nie mog¹ naruszaæ prawa
w³asnoci przy³¹cza przys³uguj¹cego Odbiorcy.
ROZDZIA£ III
Szczegó³owe warunki i tryb zawierania
oraz rozwi¹zywania umów z odbiorcami
§7. Postanowienia umów zawieranych przez Przedsiêbiorstwo z Odbiorcami, nie mog¹ ograniczaæ praw i obowi¹zków stron wynikaj¹cych z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowieñ niniejszego regulaminu.
§8. 1. Umowa okrela szczegó³owe obowi¹zki stron, w tym
zasady utrzymania przy³¹czy oraz warunki usuwania ich awarii.
2. W przypadku, gdy przy³¹cza nie s¹ w posiadaniu
Przedsiêbiorstwa, odpowiedzialnoæ Przedsiêbiorstwa za zapewnienie ci¹g³oci i jakoci wiadczonych us³ug jest ograniczona do posiadanych przez Przedsiêbiorstwo urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.
3. Umowa okrela miejsce wykonywania us³ugi dostawy
wody i odbioru cieków.
§9. Umowy s¹ zawierane na czas nieokrelony, z zastrze¿eniem postanowieñ ust. 2.
Przedsiêbiorstwo zawiera umowy na czas okrelony:
1) gdy tytu³ prawny osoby, której nieruchomoæ zosta³a przy³¹czona do sieci zosta³ ustanowiony na czas okrelony,
2) na wniosek osoby, której nieruchomoæ zosta³a przy³¹czona do sieci.
§10. 1. Zmiana warunków umowy nastêpuje w drodze
aneksu do umowy sporz¹dzonego w formie pisemnej.
2. Nie wymaga zachowania formy pisemnej, zmiana taryfy w czasie obowi¹zywania umowy oraz zmiana adresu
korespondencji.
§11. W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomoci przy³¹czonej do sieci Przedsiêbiorstwa, skutkuj¹cej zmian¹
Odbiorcy, Przedsiêbiorstwo zawiera umowê z nowym Odbiorc¹, z zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych wiadczonych us³ug.
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§12. 1. Umowa jest zawierana na pisemny wniosek osoby, posiadaj¹cej tytu³ prawny do nieruchomoci, która ma byæ
przy³¹czona do sieci znajduj¹cej siê w posiadaniu Przedsiêbiorstwa.
2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, osoba
ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie jest zobowi¹zana przedstawiæ
Przedsiêbiorstwu dokument, okrelaj¹cy aktualny stan prawny przy³¹czonej nieruchomoci.
3. Je¿eli z treci tego dokumentu nie wynika tytu³ prawny
osoby sk³adaj¹cej wniosek do w³adania nieruchomoci¹, jest
ona zobowi¹zana przed³o¿yæ dokument potwierdzaj¹cy ten
tytu³, z zastrze¿eniem ust. 4.
4. Umowa mo¿e zostaæ zawarta równie¿ z osob¹, która
korzysta z nieruchomoci o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu przez ni¹ faktu korzystania
z przy³¹czonej nieruchomoci.
5. Przedsiêbiorstwo mo¿e okreliæ wzór wniosku o zawarcie umowy.
6. Po zawarciu umowy Odbiorca jest zobowi¹zany do
pisemnego poinformowania Przedsiêbiorstwa o utracie przezeñ prawa do korzystania z nieruchomoci. Do czasu poinformowania Przedsiêbiorstwa, Odbiorca pomimo wyganiêcia
umowy, ponosi odpowiedzialnoæ za nale¿noci powsta³e
w zwi¹zku ze wiadczeniem us³ug przez Przedsiêbiorstwo.
§13. Przedsiêbiorstwo sporz¹dza projekt umowy, w terminie 14 dni od dnia z³o¿enia wniosku o zawarcie umowy.
§14. 1. Umowa mo¿e byæ rozwi¹zana przez stronê umowy, z zachowaniem okresu wypowiedzenia okrelonego
w umowie, lub przy³¹czenia do sieci.
2. Rozwi¹zanie przez Odbiorcê umowy za wypowiedzeniem, nastêpuje poprzez z³o¿enie pisemnego owiadczenia
woli w siedzibie Przedsiêbiorstwa lub przes³ania takiego
owiadczenia listem poleconym.
§15. 1. Umowa mo¿e byæ rozwi¹zana w drodze porozumienia stron.
2. Umowa zawarta na czas okrelony ulega rozwi¹zaniu
z chwil¹ up³ywu czasu, na jaki zosta³a zawarta.
§16. Umowa wygasa w przypadku:
1) mierci Odbiorcy us³ug bêd¹cego osob¹ fizyczn¹,
2) utraty przez Odbiorcê prawa do korzystania z nieruchomoci,
3) zakoñczenia postêpowania upad³ociowego w celu likwidacji lub likwidacyjnego strony bêd¹cej Przedsiêbiorc¹,
4) utraty przez Przedsiêbiorstwo zezwolenia na prowadzenie
dzia³alnoci.
§17. Po rozwi¹zaniu lub wyganiêciu umowy, Przedsiêbiorstwo dokonuje zamkniêcia przy³¹cza wodoci¹gowego
i/lub kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz g³ówny.

ROZDZIA£ IV
Sposób rozliczeñ w oparciu o ceny
i stawki op³at ustalone w taryfach
§18. Rozliczenia za us³ugi zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków s¹ prowadzone przez Przedsiêbiorstwo
z Odbiorcami, wy³¹cznie w oparciu o ceny i stawki op³at
okrelone w og³oszonych taryfach.
§19. D³ugoæ okresu obrachunkowego okrela umowa,
przy czym jest to okres nie krótszy ni¿ jeden miesi¹c i nie
d³u¿szy ni¿ szeæ miesiêcy.
§20. 1. Wejcie w ¿ycie nowych taryf nie stanowi zmiany
umowy.
2. Stosowanie przez Przedsiêbiorstwo cen i stawek op³at
wynikaj¹cych z nowych, prawid³owo podanych do wiadomoci publicznych taryf, nie wymaga odrêbnego informowania
Odbiorców o ich wysokoci.
3. Przedsiêbiorstwo do³¹cza do umowy aktualnie obowi¹zuj¹c¹ taryfê lub jej wyci¹g, zawieraj¹cy ceny i stawki
op³at w³aciwe dla Odbiorcy, bêd¹cego stron¹ umowy.
§21. 1. Podstaw¹ obci¹¿enia Odbiorcy nale¿nociami za
us³ugi wiadczone przez Przedsiêbiorstwo jest faktura.
2. Odbiorca otrzymuje fakturê nie póniej ni¿ 14 dni od
daty dokonania odczytu lub, w sytuacji, kiedy iloæ wiadczonych us³ug jest ustalana na innej podstawie ni¿ wskazania
wodomierza lub urz¹dzenia pomiarowego, koñca okresu obrachunkowego.
3. Odbiorca dokonuje zap³aty za dostarczona wodê
i odprowadzone cieki w terminie wskazanym w fakturze,
który nie mo¿e byæ krótszy ni¿ 14 dni od daty jej dorêczenia.
Opónienia w zap³acie uprawniaj¹ Przedsiêbiorstwo do naliczania odsetek, w wysokoci ustawowej.
4. Zg³oszenie przez Odbiorcê zastrze¿eñ, co do wysokoci
faktury nie wstrzymuje jej zap³aty.
5. W przypadku stwierdzenia nadp³aty zalicza siê j¹ na
poczet przysz³ych nale¿noci lub na ¿¹danie Odbiorcy zwraca
siê j¹ w terminie 14 dni od dnia z³o¿enia wniosku w tej
sprawie.
§22. W przypadku niesprawnoci wodomierza g³ównego
lub urz¹dzenia pomiarowego oraz braku mo¿liwoci ustalenia
na podstawie powszechnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa
i umowy iloci wiadczonych us³ug, iloæ pobranej wody lub
odprowadzonych cieków ustala siê na podstawie redniego
zu¿ycia wody lub odprowadzonych cieków w ca³ym okresie
wiadczenia us³ug przed stwierdzeniem niesprawnoci wodomierza lub urz¹dzenia pomiarowego.
ROZDZIA£ V
Warunki przy³¹czenia do sieci
§23. Osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie jej nieruchomoci do sieci sk³ada Przedsiêbiorstwu wniosek o przy³¹czenie,
który powinien zawieraæ, co najmniej:
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3) w przypadku osób prawnych odpis z w³aciwego rejestru
wskazuj¹cy na sposób reprezentacji podmiotu,

4) zawieraæ informacje o rodzaju i zawartoci dokumentów,
jakie powinna przed³o¿yæ osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenia do sieci oraz podmiotach z jakimi nale¿y uzgodniæ,
lub do jakich nale¿y zg³osiæ fakt przy³¹czenia oraz projekt
przy³¹cza,

4) okrelenie rodzaju instalacji i urz¹dzeñ s³u¿¹cych do odbioru us³ug,

5) wskazywaæ okres wa¿noci wydanych warunków przy³¹czenia, nie krótszych ni¿ 1 rok.

1) imiê i nazwisko (lub nazwê) wnioskodawcy,
2) adres do korespondencji,

5) okrelenie iloci przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki zu¿ycia wody,
6) wskazanie przewidywanej iloci odprowadzanych cieków
i ich rodzaju (w przypadku dostawców cieków przemys³owych, równie¿ jakoci odprowadzanych cieków oraz zastosowanych lub planowanych do zastosowania urz¹dzeñ
podczyszczaj¹cych),
7) opis nieruchomoci, do której bêdzie dostarczana woda
i/lub z której bêd¹ odprowadzane cieki, w szczególnoci
okrelenie jej powierzchni, sposobu zagospodarowania
i przeznaczenia,
8) wskazanie planowanego terminu rozpoczêcia poboru wody
i dostarczania cieków.
§24. 1. Do wniosku, o którym mowa w §23, osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie do sieci powinna za³¹czyæ:
1) dokument okrelaj¹cy stan prawny nieruchomoci, której
dotyczy wniosek,
2) mapê sytuacyjn¹, okrelaj¹c¹ usytuowanie nieruchomoci, o której mowa w ust. 1, wzglêdem istniej¹cych sieci
wodoci¹gowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów
i urz¹dzeñ uzbrojenia terenu.
2. Przedsiêbiorstwo jest zobowi¹zane przygotowaæ i bezp³atnie udostêpniæ odpowiedni wzór wniosku.
§25. 1. Je¿eli s¹ spe³nione warunki techniczne, umo¿liwiaj¹ce pod³¹czenie nieruchomoci do sieci, Przedsiêbiorstwo w terminie 30 dni od otrzymania prawid³owo wype³nionego wniosku o którym mowa w §23 wraz z kompletem
za³¹czników, wydaje osobie ubiegaj¹cej siê o pod³¹czenie
nieruchomoci, dokument pod nazw¹ Warunki przy³¹czenia
do sieci wodoci¹gowej i/lub kanalizacyjnej. W razie braku
mo¿liwoci pod³¹czenia nieruchomoci do sieci, Przedsiêbiorstwo w terminie 21 dni od otrzymania wniosku, o którym
mowa w §23, informuje o tym osobê ubiegaj¹c¹ siê
o pod³¹czenie, wskazuj¹c wyranie na powody, które uniemo¿liwiaj¹ pod³¹czenie.
2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 powinien co
najmniej,
1) wskazywaæ miejsce i sposób przy³¹czenia nieruchomoci
do sieci wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej, w tym miejsce
zainstalowania wodomierza g³ównego i/lub urz¹dzenia
pomiarowego,
2) okrelaæ maksymaln¹ iloæ wody dostarczonej do nieruchomoci z podzia³em na poszczególne cele,
3) okrelaæ maksymaln¹ iloæ cieków odprowadzanych
z nieruchomoci i ich jakoæ,

3. Dokument, o którym mowa w ust. 1 mo¿e okrelaæ:
1) parametry techniczne przy³¹cza,
2) miejsce zainstalowania wodomierza g³ównego, w przypadku, gdy wnioskodawca proponuje pomiar iloci odprowadzanych cieków inaczej ni¿ na podstawie odczytów
iloci pobieranej wody, urz¹dzenia pomiarowego do mierzenia iloci odprowadzanych cieków, lub te¿ wodomierzy do mierzenia iloci wody, z której nie odprowadza siê
cieków do kanalizacji.
§26. 1. Warunkiem przyst¹pienia do prac zmierzaj¹cych
do przy³¹czenia nieruchomoci do sieci jest pisemne uzgodnienie z Przedsiêbiorstwem dokumentacji technicznej (w tym
projektu) i sposobu prowadzenia tych prac oraz warunków
i sposobów dokonywania przez Przedsiêbiorstwo kontroli
robót.
2. Osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie nieruchomoci do
sieci w celu uzyskania pisemnego uzgodnienia, o którym
mowa w ust. 1 przedk³ada Przedsiêbiorstwu odpowiednie
dokumenty i informacje. Wykaz niezbêdnych dokumentów
i informacji Przedsiêbiorstwo dorêcza nieodp³atnie ka¿dej
osobie ubiegaj¹cej siê o pod³¹czenie nieruchomoci wraz
z wydanymi Warunkami przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej
i/lub kanalizacyjnej.
3. Przedsiêbiorstwo wydaje pisemne uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1 w terminie 14 dni od daty z³o¿enia
kompletu dokumentów i informacji wskazanych w wykazie,
o którym mowa w ust. 2.
§27. Przed zawarciem umowy, Przedsiêbiorstwo dokonuje odbioru wykonanego przy³¹cza pod k¹tem spe³nienia warunków technicznych.
ROZDZIA£ VI
Techniczne warunki okrelaj¹ce mo¿liwoæ dostêpu
do us³ug wodoci¹gowo - kanalizacyjnych
§28. 1. Przedsiêbiorstwo ma prawo odmówiæ przy³¹czenia nowego Odbiorcy do istniej¹cej sieci wodoci¹gowej lub
kanalizacyjnej, je¿eli w wyniku przy³¹czenia warunki techniczne pogorsz¹ siê tak, ¿e nie zostanie zachowany minimalny
poziom us³ug, a w szczególnoci, je¿eli zabraknie wymaganych zdolnoci produkcyjnych ujêæ, stacji uzdatniania i oczyszczalni cieków oraz zdolnoci dostawczych istniej¹cych uk³adów dystrybucji wody i odprowadzania cieków.
2. Przedsiêbiorstwo ma prawo odmówiæ przy³¹czenia nowego Odbiorcy do istniej¹cej sieci wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej, je¿eli przy³¹czenie do sieci spowoduje obni¿enie
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poziomu us³ug w stopniu takim, ¿e nie bêd¹ spe³nione
wymagania okrelaj¹ce minimalny poziom us³ug.
3. Przedsiêbiorstwo ma prawo odmówiæ przy³¹czenia do
sieci, je¿eli nie posiada technicznych mo¿liwoci wiadczenia
us³ug.
4. Poziom dostêpu do us³ug wodoci¹gowych w przysz³oci wyznaczaj¹ wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.
ROZDZIA£ VII
Sposób dokonywania odbioru przez przedsiêbiorstwo
wykonanego przy³¹cza
§29. 1. W ramach prac zwi¹zanych z odbiorem przy³¹cza,
Przedsiêbiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodnoci wykonanych prac z wydanymi przez Przedsiêbiorstwo Warunkami
przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej i/lub kanalizacyjnej, oraz
projektem przy³¹cza.
2. Okrelone w warunkach przy³¹czenia próby i odbiory
czêciowe oraz koñcowe s¹ przeprowadzane przy udziale
upowa¿nionych przedstawicieli stron.
3. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przy³¹cza.
Wszelkie odcinki przy³¹cza ulegaj¹ce czêciowemu zakryciu
(tzw. prace zanikaj¹ce) nale¿y zg³aszaæ do odbioru przed
zasypaniem.
4. Przed zasypaniem nale¿y wykonaæ operat geodezyjny,
w zakresie wskazanym w warunkach technicznych, w dwóch
egzemplarzach, z których jeden dostarcza siê do Przedsiêbiorstwa a drugi do odpowiedniego Urzêdu zajmuj¹cego siê
aktualizacj¹ dokumentacji geodezyjnej.
§30. 1. Po zg³oszeniu gotowoci do odbioru przez przedstawiciela Odbiorcy, Przedsiêbiorstwo uzgadnia jego termin,
na nie d³u¿ej ni¿ trzy dni po dacie zg³oszenia.
2. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2 s¹
potwierdzane przez strony w sporz¹dzonych protoko³ach.
§31. Wzory zg³oszenia odbioru oraz protoko³u odbioru
okrela Przedsiêbiorstwo.
§32. 1. Zg³oszenie odbioru technicznego przy³¹cza powinno zawieraæ, co najmniej:
a) dane identyfikuj¹ce inwestora i adres przy³¹cza,
b) termin odbioru proponowany przez Wykonawcê,
c) inne warunki odbioru, np. zamkniecie sieci eksploatowanej.
2. Protokó³ odbioru technicznego przy³¹cza powinien zawieraæ, co najmniej:

ROZDZIA£ VIII
Standardy obs³ugi odbiorców us³ug oraz sposób
postêpowania w przypadku niedotrzymania ci¹g³oci
lub odpowiednich parametrów wiadczonych us³ug
§33. 1. Przedsiêbiorstwo jest zobowi¹zane do udzielenia
wszelkich istotnych informacji dotycz¹cych:
1) prawid³owego sposobu wykonywania przez Odbiorcê
umowy o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie cieków,
2) warunków przy³¹czenia siê do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej przez nowych Odbiorców,
3) wystêpuj¹cych zak³óceñ w dostawach wody lub w odprowadzaniu cieków,
4) wystêpuj¹cych awarii urz¹dzeñ wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
5) planowanych przerw w wiadczeniu us³ug.
2. Przedsiêbiorstwo udziela informacji za porednictwem
telefonu, faksu lub elektronicznych rodków przekazu, bez
zbêdnej zw³oki, jednak¿e w terminie nie d³u¿szym ni¿ 3 dni.
3. Je¿eli proba o udzielenie informacji zosta³a przed³o¿ona na pimie, Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo  kanalizacyjne udziela odpowiedzi w tej samej formie w terminie
14 dni od dnia i otrzymania proby chyba, ¿e osoba zwracaj¹ca siê o informacjê wyranie zaznaczy³a, i¿ informacja ma
byæ udzielona w jednej z form wskazanych w ust. 2.
4. Je¿eli udzielenie informacji wymaga ustaleñ wymagaj¹cych okresów d³u¿szych ni¿ terminy wskazane w ust. 2 i 3,
Przedsiêbiorstwo przed up³ywem terminów wskazanych
w ust. 2 i 3 informuje o tym fakcie osobê, która z³o¿y³a probê
o informacjê i wskazuje jej ostateczny termin udzielenia
odpowiedzi. Termin ten w ¿adnym wypadku nie mo¿e byæ
d³u¿szy ni¿ 30 dni od dnia z³o¿enia proby.
§34. 1. Ka¿dy Odbiorca ma prawo zg³aszania reklamacji
dotycz¹cych sposobu wykonywania przez Przedsiêbiorstwo
umowy, w szczególnoci iloci i jakoci wiadczonych us³ug
oraz wysokoci op³at za te us³ugi.
2. Reklamacja jest zg³aszana w formie pisemnej.
3. Przedsiêbiorstwo jest zobowi¹zane rozpatrzyæ reklamacjê bez zbêdnej zw³oki, w terminie nie d³u¿szym ni¿ okrelony w § 33 ust. 4
§35. 1. Przedsiêbiorstwo jest zobowi¹zane do wyznaczenia osoby lub osób odpowiedzialnych za kontakty z Odbiorcami oraz osobami ubiegaj¹cymi siê o przy³¹czenie do sieci,
w tym za przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji.

c) sk³ad i podpisy cz³onków komisji dokonuj¹cej odbioru,

2. Stosowna informacja, zawieraj¹ca, co najmniej: imienne wskazanie pracowników upowa¿nionych do kontaktów
z Odbiorcami i osobami ubiegaj¹cymi siê o przy³¹czenie oraz
do przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, numery kontaktowe tych osób oraz godziny ich pracy, winna byæ wywieszona w siedzibie Przedsiêbiorstwa i podawana do publicznej
wiadomoci oraz z og³oszeniem nowych taryf.

d) uwagi dotycz¹ce ró¿nic pomiêdzy projektem a realizacj¹
przy³¹cza.

§36. 1. W siedzibie Przedsiêbiorstwa winny byæ udostêpnione wszystkim zainteresowanym:

a) dane techniczne charakteryzuj¹ce przedmiot odbioru, (rednica, materia³, d³ugoæ, elementy uzbrojenia),
b) rodzaj odprowadzanych cieków, dla przy³¹cza kanalizacyjnego,
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1) aktualnie obowi¹zuj¹ce na terenie gminy taryfy cen
i stawek op³at,
2) tekst jednolity Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania cieków, obowi¹zuj¹cego na terenie gminy,

§38. Przedsiêbiorstwo ma prawo ograniczyæ lub wstrzymaæ wiadczenie us³ug wy³¹cznie z wa¿nych powodów,
w szczególnoci, je¿eli jest to uzasadnione potrzeb¹ ochrony
¿ycia lub zdrowia ludzkiego, rodowiska naturalnego, potrzebami przeciwpo¿arowymi, a tak¿e przyczynami technicznymi.

3) wyniki ostatnio przeprowadzanych analiz jakoci wody,
4) tekst jednolity ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu cieków wraz z wszystkimi
aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.
2. Przedsiêbiorstwo nie ma obowi¹zku udostêpniania
dokumentów, o których mowa w ust. 1 poza swoj¹ siedzib¹,
z zastrze¿eniem obowi¹zku do³¹czania do umowy w chwili jej
zawierania obowi¹zuj¹cej taryfy lub jej wyci¹gu zawieraj¹cego ceny i stawki op³at.
§37. 1. Przedsiêbiorstwo ma obowi¹zek poinformowania Odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach
w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjêty z wyprzedzeniem, co najmniej 72 godzinnym.
2. Przedsiêbiorstwo ma równie¿ obowi¹zek niezw³ocznie
poinformowaæ Odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjêty,
o zaistnia³ych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach
w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 6 godzin.
3. W przypadku budynków wielolokalowych, Przedsiêbiorstwo mo¿e o zdarzeniach wskazanych w ust. 2 poinformowaæ wy³¹cznie w³aciciela lub zarz¹dcê nieruchomoci, o ile
planowany czas trwania przerwy w dostawie wody nie przekracza 12 godzin.
4. W razie planowanej lub zaistnia³ej przerwy w dostawie
wody przekraczaj¹cej 12 godzin Przedsiêbiorstwo ma obowi¹zek zapewniæ zastêpczy punkt poboru wody i poinformowaæ
o tym fakcie Odbiorców, wskazuj¹c lokalizacjê zastêpczego
punktu poboru wody.

ROZDZIA£ IX
Warunki dostawy wody na cele przeciwpo¿arowe
§39. Woda do celów przeciwpo¿arowych jest dostêpna
z urz¹dzeñ wodoci¹gowych posiadanych przez Przedsiêbiorstwo, a w szczególnoci z hydrantów przeciwpo¿arowych
zainstalowanych na sieci wodoci¹gowej.
§40. Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpo¿arowe nastêpuje na podstawie umowy zawieranej pomiêdzy
gmin¹, Przedsiêbiorstwem i jednostk¹ stra¿y po¿arnej.
§41. W kalkulacji ceny za wodê pobieran¹ na cele przeciwpo¿arowe poprzez urz¹dzenia usytuowane na terenie publicznym, Przedsiêbiorstwo uwzglêdnia koszty utrzymania
urz¹dzeñ niezbêdnych dla zapewnienia wymaganych zdolnoci dostawczych hydrantów, powiêkszone o mar¿ê zysku.
§42. Iloæ wody pobieranej na cele przeciwpo¿arowe wraz
z okreleniem punktów poboru jest ustalana na podstawie
pisemnych informacji sk³adanych przez jednostkê stra¿y po¿arnej w umownie ustalonych okresach.
§43. W przypadku poboru wody na cele przeciwpo¿arowe
z urz¹dzeñ wodoci¹gowych, którymi woda jest dostarczana
dla innych Odbiorców, jednostka stra¿y po¿arnej niezw³ocznie
przekazuje Przedsiêbiorstwu informacjê o iloci wody pobranej.
§44. Nale¿nociami za wodê pobran¹ na cele przeciwpo¿arowe Przedsiêbiorstwo obci¹¿a gminê.
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4493
UCHWA£A Nr LI/746/2006 RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 26 padziernika 2006 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Kalisza
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Nadaje siê drodze ³¹cz¹cej ul. Korczak i ul. Bursztynow¹ z ul. Poznañsk¹ nazwê ul. Stra¿aków Ochotników.
Przebieg ulicy przedstawiony jest na mapie stanowi¹cej
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Kalisza.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Kalisza
() Zbigniew W³odarek

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 191

— 20076 

Poz. 4493

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 191

— 20077 

Poz. 4494

4494
UCHWA£A Nr 249/06 RADY GMINY OPATÓWEK
z dnia 26 padziernika 2006 r.
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 2 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. 7 ust 1i2
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2086 z póniejszymi
zmianami) po zasiêgniêciu opinii Zarz¹du Powiatu Kaliskiego
Rada Gminy Opatówek uchwala siê, co nastêpuje:
§1. 1. Zalicza siê drogê której u¿ytkownikiem jest Wielkopolski Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w Poznaniu

z/s ul. Piekary 17, 61-823 Poznañ przebiegaj¹c¹ przez tereny
Gminy Opatówek do kategorii dróg gminnych.
2. Gmina Opatówek przejmuje odcinek drogi o d³ugoci
0,7 km sk³adaj¹cej siê z dzia³ek o Nr 69, 71, 637, 710, 711, 760.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Opatówek.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Artur Szymczak
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UCHWALA Nr 258/XXXVIII/06 RADY GMINY WIERZBINEK
z dnia 26 padziernika 2006 r.
w sprawie przyjêcia regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ stawek i szczegó³owe warunki przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego, szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw, dodatku mieszkaniowego, nagród
oraz wysokoæ innych wiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy nauczycieli
w szko³ach i placówkach prowadzonych przez Gminê Wierzbinek
Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.) Rada Gminy Wierzbinek uchwala na 2007 rok co
nastêpuje:

10) nauczycielach - nale¿y przez to rozumieæ nauczycieli
o których mowa w art. 3 pkt 1 Karty Nauczyciela,
11) zak³adowej organizacji zwi¹zkowej - nale¿y przez to rozumieæ Zarz¹d Oddzia³u ZNP w Sadlnie
Dodatek motywacyjny

§1. Przyjmuje siê regulamin okrelaj¹cy wysokoæ stawek
i szczegó³owe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doranych zastêpstw, dodatku mieszkaniowego, nagród oraz
wysokoæ innych wiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy
nauczycieli w szko³ach i placówkach w brzmieniu poni¿szym:
§2. Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa bez bli¿szego
okrelenia o:
1) szkole - nale¿y przez to rozumieæ przedszkole, szko³ê,
gimnazjum lub placówkê albo zespó³ szkó³ lub placówek,
dla której organem prowadz¹cym jest Gmina Wierzbinek,
2) dyrektorze lub wicedyrektorze - nale¿y przez to rozumieæ
dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa
w pkt 1,
3) roku szkolnym - nale¿y przez to rozumieæ okres pracy
szko³y od 1wrzenia danego roku do 31 sierpnia roku
nastêpnego,
4) roku bud¿etowym - nale¿y przez to rozumieæ okres od
1 stycznia do 31 grudnia danego roku,
5) klasie - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e oddzia³ lub grupê,
6) uczniu - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e wychowanka,
7) tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin - nale¿y
przez to rozumieæ tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin, o którym mowa w §2 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r.
(Dz.U. Nr 22, poz. 181 ze zm.),
8) rozporz¹dzeniu - nale¿y przez to rozumieæ rozporz¹dzenie
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia
2005r. w sprawie wysokoci, minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego
oraz wynagradzania za pracê w dniu wolnym od pracy
(Dz.U. z 2005 r. Nr 22 poz. 181 ze zm.),
9) organie prowadz¹cym szko³ê, przedszkole, placówkê owiatow¹ - nale¿y przez to rozumieæ Gminê Wierzbinek,

§3. 1. Tworzy siê fundusz na dodatki motywacyjne w wysokoci 4% planowanego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w danym roku bud¿etowym.
§4. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie szczególnych osi¹gniêæ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych, a w szczególnoci:
a) stosowanie ró¿norodnych metod nauczania w prowadzonych zajêciach dydaktyczno - wychowawczych
(0-5 pkt.)
b) pe³ne rozpoznanie rodowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne dzia³anie na rzecz uczniów
potrzebuj¹cych szczególnej opieki. (0 - do 5 pkt.)
2) jakoæ wiadczonej pracy, w tym zwi¹zanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem
lub zajêciem, a w szczególnoci:
a) podnoszenie umiejêtnoci zawodowych. (0 - do 5 pkt.)
b) wzbogacanie w³asnego warsztatu pracy. (0 - do 5 pkt.)
c) rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ
s³u¿bowych. (0 - do 5 pkt.)
3) posiadanie dobrej oceny pracy. (0 - 5 pkt.)
4) zaanga¿owanie w realizacjê czynnoci i zajêæ, o których
mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela,
a w szczególnoci:
a) udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoci szkolnych. (0 - do 5 pkt.)
b) opiekowanie siê samorz¹dem uczniowskim lub innymi
organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi na terenie
szko³y: cie¿ki edukacyjne, ZHP, kó³ka zainteresowañ,
zespo³y, teatrzyki, wolontariat i.t.p. (0 - do 5 pkt.)
5) Dodatek motywacyjny nie przys³uguje w przypadku nie
uzyskania ³¹cznie 20 punktów przez nauczyciela oraz posiadania oceny pracy ni¿szej ni¿ okrelona w pkt 3.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 191

Poz. 4495

— 20079 

6) Decyzjê o przyznaniu dodatku motywacyjnego przekazuje
siê nauczycielowi w formie pisemnej.
§5. 1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie mo¿e byæ
wy¿szy ni¿ 6% zasadniczego wynagrodzenia nauczyciela.
2. Dodatek motywacyjny przyznaje siê na czas okrelony,
nie d³u¿szy ni¿ 6 m-cy.
3. Wysokoæ dodatku motywacyjnego dla nauczyciela,
uwzglêdniaj¹c poziom spe³niania warunków, o których mowa
w §4 ustala komisja powo³ana przez dyrektora, a w stosunku
do dyrektora - Wójt Gminy po zasiêgniêciu opinii powo³anej
komisji.
4. Wójt powo³uje Komisjê opiniuj¹c¹ przyznanie dodatku
motywacyjnego dyrektorom szkó³ z³o¿on¹ z nastêpuj¹cych
przedstawicieli:
- organu prowadz¹cego szko³y - 1 osoba
- zwi¹zków zawodowych - 1 osoba
- Gminnej Administracji Placówek Owiatowych - 1 osoba
5. Dyrektor szko³y powo³uje ka¿dorazowo przedstawicieli
Komisji do oceny w sk³adzie:
- zwi¹zki zawodowe - 2 osoby
- rada pedagogiczna - 2 osoby

6. Okres urlopu macierzyñskiego oraz okres przebywania
nauczyciela na zasi³ku chorobowym, nie ma wp³ywu
z zastrze¿eniem §4 i §5 na uprawnienie do otrzymywania
dodatku motywacyjnego.
§8. 1. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi szko³y, poza wymienionymi w §4 jest spe³nienie
nastêpuj¹cych kryteriów:
a) celowe i oszczêdne wydatkowanie rodków finansowych
szko³y (0 - do 5 pkt.)
b) racjonalne wykorzystywanie maj¹tku szko³y (0 - do 5 pkt.)
c) dba³oæ o mienie w tym: organizowanie przegl¹dów technicznych, prace, konserwacyjno-remontowe, czystoæ
i estetyka obiektów szkolnych (0 - do 5 pkt.)
d) racjonalna polityka personalna (0 - do 4 pkt.)
e) opracowanie i realizacja planu finansowego szko³y,
w tym równie¿ pozyskiwanie rodków pozabud¿etowych
na rzecz placówki (0 - do 4 pkt.)
f) udzia³ w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych
i.t.p (0 - do 4 pkt.)
g) wspó³dzia³anie z organem prowadz¹cym szko³ê w zakresie
realizacji zadañ edukacyjnych i wychowawczych oraz realizacja zaleceñ i wniosków organu prowadz¹cego (0 - do 5 pkt)

6. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.

h) wspó³praca ze rodowiskiem lokalnym- wp³yw szko³y na
miejscowe rodowisko (0 - do 4 pkt.)

§6. 1. Wysokoæ dodatku motywacyjnego kszta³tuje siê
nastêpuj¹co: dla nauczycieli:

i) inicjowanie ró¿norodnych dzia³añ rady pedagogicznej s³u¿¹cych podniesieniu jakoci pracy placówki (0 - do 4 pkt.)

- od 20 do 25 punktów - do 2% max.
- od 26 do 30 punktów - do 3% max.
- od 31 do 35 punktów - do 4% max.
- od 36 do 40 punktów - do 6% max.
2.

Postanowienia §3 stosuje siê odpowiednio.

3. Nauczyciel rozpoczynaj¹cy pierwsz¹ pracê prawo do
dodatku motywacyjnego nabywa po przepracowaniu w danej
szkole jednego ca³ego roku szkolnego i spe³nieniu wymogów
okrelonych w §4.
4. Nauczycielom uzupe³niaj¹cym etat w innej szkole
dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szko³y macierzystej
w uzgodnieniu z dyrektorem szko³y, w której uzupe³nia etat.
§7. Dodatek motywacyjny nie przys³uguje nauczycielom:
1. w pierwszym roku pracy w danej placówce,
2. w okresie urlopu dla poratowania zdrowia,
3. w okresie pozostawania w stanie nieczynnym,
4. nauczycielom zatrudnionym w wymiarze mniejszym ni¿
1/2 etatu,
5. nauczycielom i dyrektorom, którzy po wracaj ¹ z urlopów
wychowawczych, zdrowotnych i bezp³atnych do najbli¿szego terminu przyznawania dodatków. Postanowienia §4
i §5 stosuje siê odpowiednio.

2. Decyzjê o przyznaniu dodatku motywacyjnego przyznaje siê dyrektorowi w formie pisemnej.
3. Dodatek motywacyjny nie przys³uguje w przypadku
nie uzyskania 20 punktów przez dyrektora i posiadania oceny
pracy ni¿szej ni¿ okrelona w §4 ust. 3.
Wysokoæ dodatku motywacyjnego dla dyrektorów kszta³tuje siê nastêpuj¹co:
- od 20 do 25 punktów - do 2% max.
- od 26 do 30 punktów - do 3% max.
- od 31 do 35 punktów - do 4% max.
- od 36 do 40 punktów - do 6% max.
Dodatek funkcyjny
§9. 1. Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni s¹
nauczyciele pe³ni¹cy funkcjê dyrektora lub wicedyrektora
szko³y i dyrektora przedszkola.
2. Wysokoæ stawek dodatku funkcyjnego, o którym mowa
w ust. l przy uwzglêdnieniu liczby uczniów w szkole, z³o¿onoci zadañ wynikaj¹cych z zajmowanego stanowiska warunków lokalowych, rodowiskowych i organizacyjnych, a tak¿e
wyników pracy szko³y, ustala  Wójt Gminy.
3. Wysokoæ stawek dodatku funkcyjnego okrela poni¿sza tabela.
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£¹czny maksymalny wskanik dodatku funkcyjnego dla
w/w funkcji nie mo¿e przekroczyæ 65% wynagrodzenia zasadniczego dyrektora.
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4. Nauczycielom realizuj¹cym dodatkowe zadania oraz
zajêcia przys³uguje dodatek funkcyjny w nastêpuj¹cy sposób:
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§10. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa
w §9 ust. 3 i 4, powstaje od pierwszego dnia miesi¹ca
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nast¹pi³o powierzenie
stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a je¿eli powierzenie to nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca - od
tego dnia.
2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w §9 ust. 3 i 4 nie
przys³uguj¹ w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoci
w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za które nie przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze oraz
od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu,
w którym nauczyciel zaprzesta³ pe³nienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a je¿eli zaprzestanie
tego pe³nienia nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca - od tego
dnia.
3. Dodatek w stawce ustalonej dla dyrektora szko³y przys³uguje wicedyrektorowi szko³y od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po miesi¹cu objêcia zastêpstwa.
4. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
5. Dyrektor i wicedyrektor szko³y trac¹ prawo do dodatku
funkcyjnego:
a) wraz z up³ywem kadencji,
b) w razie wczeniejszego odwo³ania lub zawieszenia,
c) z up³ywem okresu powierzenia funkcji na czas okrelony.
§11. Dodatek za warunki pracy








1. Nauczycielowi przys³uguje dodatek za warunki pracy
z tytu³u pracy w trudnych, uci¹¿liwych lub szkodliwych dla
zdrowia warunkach okrelonych w przepisach §9 i §10
Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 stycznia 2005 roku ze zm.
2. Wysokoæ dodatku, o którym mowa w ust. 1, uzale¿niona
jest od:
a) stopnia trudnoci, uci¹¿liwoci oraz szkodliwoci dla
zdrowia realizowanych prac lub zajêæ,
b) wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach
trudnych, uci¹¿liwych b¹d szkodliwych, o których
mowa w ust. 1,
§12. Dodatek za prace w warunkach trudnych i uci¹¿liwych przys³uguje:
1. nauczycielom szkó³, nie bêd¹cych specjalnymi, którzy
prowadz¹ nauczanie indywidualne dzieci zakwalifikowanych do nauczania indywidualnego w wysokoci 20%
wynagrodzenia zasadniczego.
2. dodatek przys³uguje nauczycielom, którzy w danym miesi¹cu przepracowali co najmniej 20 godzin w warunkach
okrelonych w ust. 1.
3. dodatek za uci¹¿liwe warunki pracy przys³uguje tylko za
godziny przepracowane efektywnie.
4. nauczycielom, którzy pro wadz¹ nauczanie w klasach
³¹czonych w szko³ach podstawowych, przys³uguje dodatek w wysokoci 5% stawki godzinowej za ka¿d¹ przepracowan¹ w tych klasach godzinê nauczania.
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5. dodatek za trudne i uci¹¿liwe warunki pracy wyp³aca siê
z do³u
§13. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw.
1. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹ i jedn¹
godzinê doranego zastêpstwa nauczyciela ustala siê,
dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia
zasadniczego przez miesiêczn¹ liczbê godzin tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych. Art. 42 ust. 2a Karty Nauczyciela stosuje siê
odpowiednio.
2. Dla nauczycieli realizuj¹cych tygodniowy wymiar godzin
ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela
wynagrodzenie za jedn¹ godzinê doranego zastêpstwa
ustala siê, dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia zasadniczego przez miesiêczn¹ liczbê godzin
realizowanego wymiaru godzin.
3. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, uzyskuje siê mno¿¹c
odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokr¹gleniem do
pe³nych godzin w ten sposób, ¿e czas zajêæ do 0,5 godziny
pomija siê, a co najmniej 0,5 godziny liczy siê za pe³n¹
godzinê.
4. Wynagrodzenie za godziny, o których mowa w §13, przys³uguje za godziny faktycznie zrealizowane, za wyj¹tkiem
zawieszenia zajêæ z powodu epidemii.
5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny
doranych zastêpstw wyp³aca siê z do³u.
6. Nauczycielom zatrudnionym w szko³ach, którzy w dniu
wolnym od pracy realizuj¹ planowane i odpowiednio
udokumentowane zorganizowane zajêcia dydaktyczno
i opiekuñczo wychowawcze, a nie otrzymuj¹ za ten dzieñ
innego dnia wolnego, przys³uguje odrêbne wynagrodzenie za efektywne przepracowane godziny ponadwymiarowe (np. zawody, olimpiady przedmiotowe, koncerty).
7. Nauczycielom zajmuj¹cym stanowiska kierownicze, sprawuj¹cym w dniu wolnym od pracy nadzór pedagogiczny
nad przebiegiem zajêæ dydaktyczno - wychowawczych
i opiekuñczych, nie przys³uguje z tego tytu³u dodatkowe
wynagrodzenie.
8. Postanowieñ ust. 1 i 2 nie stosuje siê do nauczycieli
placówek wychowania przedszkolnego, którzy za pracê
w dniu wolnym od pracy powinni otrzymaæ dzieñ wolny
od pracy.
§14. Nagrody i inne wiadczenia wynikaj¹ce ze stosunku
pracy
1. Wysokoæ specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za
ich osi¹gniêcia dydaktyczno-wychowawcze, z przeznaczeniem na wyp³aty nagród organów prowadz¹cych szko³y
oraz dyrektorów szkó³ okrela art. 49 ust. 1 pkt 1 - Karta
Nauczyciela.

Poz. 4495

2. Nagroda dla nauczyciela jest przyznawana przez Dyrektora Szko³y na zasadach okrelonych w §18 ust. 2 niniejszego regulaminu.
3. Dyrektor szko³y przyznaje nauczycielowi nagrodê z w³asnej inicjatywy lub na wniosek Rady Pedagogicznej lub
zak³adowej organizacji zwi¹zkowej.
4. Przyznanie nagrody przez dyrektora szko³y nastêpuje po
zasiêgniêciu opinii Rady Pedagogicznej i reprezentuj¹cej
nauczyciela organizacji zwi¹zkowej.
5. Nagrodê organu prowadz¹cego szko³y przyznaje dyrektorowi szko³y Wójt Gminy z w³asnej inicjatywy lub na
wniosek zwi¹zków zawodowych lub Rady Gminy.
6. Wójt Gminy z w³asnej inicjatywy lub na wniosek zwi¹zków
zawodowych, dyrektora szko³y a tak¿e na wniosek Rady
Gminy mo¿e przyznaæ nagrodê nauczycielowi.
7. Nagrodê wyp³aca siê z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
8. Ustala siê nastêpuj¹cy podzia³ specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli i dyrektorów:
a) 20% tego funduszu na nagrody organu prowadz¹cego,
przeznaczonych dla dyrektorów szkó³ i nauczycieli,
b) 80% tego funduszu na nagrody dyrektorów szkó³,
przeznaczonych dla nauczycieli.
§15. 1. Wójt Gminy ustala wysokoæ nagrody przyznawanej dyrektorom szkó³.
2. Nagroda dyrektora szko³y dla nauczyciela nie mo¿e
przekroczyæ 75% nagrody ustalonej w ust. 1.
§16. 1. Nagroda ma charakter uznaniowy i wyp³acana
jest w formie pieniê¿nej.
2. Nagroda mo¿e byæ przyznana nauczycielowi nie wczeniej ni¿ po przepracowaniu w szkole jednego roku szkolnego.
§17. Nagrody mog¹ byæ przyznawane dyrektorom szkó³
i nauczycielom w szczególnoci za osi¹gniêcia dydaktyczno wychowawcze lub opiekuñczo - wychowawcze oraz realizacjê
innych zadañ statutowych szko³y.
§18. 1. W odniesieniu do dyrektorów szkó³ nagrody organu prowadz¹cego mog¹ byæ przyznawane zw³aszcza za:
a) osi¹ganie znacz¹cych wyników nauczania, wychowania
lub opieki, potwierdzonych pomiarami dydaktycznymi,
liczb¹ uczniów w fina³ach olimpiad, konkursów izawodów
oraz innymi kryteriami,
b) stosowanie rozwi¹zañ innowacyjnych i podejmowanie
innych dzia³añ, pozwalaj¹cych przydaæ szkole oryginalnoæ i wzmacniaj¹cych poczucie identyfikacji uczniów ze
szko³¹),
c) uzyskiwanie wymiernych efektów w organizacji pracy
szko³y,
d) oszczêdne i w³aciwe realizowane bud¿etu szko³y,
e) organizowanie imprez rodowiskowych i wspó³udzia³
w organizowaniu imprez gminnych,
f) prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej i polityki doskonalenia zawodowego nauczycieli szko³y,
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g) dba³oæ o stan techniczny i estetykê nieruchomoci
szkolnych,

i) osi¹ganie znacz¹cych efektów w pracy resocjalizacyjnej
z uczniami,

h) anga¿owanie siê we wspó³pracê z instytucjami i organizacjami sk³onnymi do pomocy szkole i jej uczniom,

j) uzyskanie bez opónienia wy¿szego stopnia awansu
zawodowego,

i) nawi¹zywanie wspó³pracy ze szko³ami krajowymi
i zagranicznymi,

k) posiadanie aktualnej wyró¿niaj¹cej oceny pracy.

j) uzyskiwanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela
dyplomowanego,
2. W odniesieniu do nauczycieli nagrody dyrektora
i Wójta Gminy mog¹ byæ przyznawane w szczególnoci za:
a) osi¹ganie znacz¹cych wyników w nauczaniu, potwierdzonych w zewnêtrznych sprawdzianach i egzaminach
uczniów,

3. Nagroda mo¿e byæ przyznawana dyrektorowi szko³y
i nauczycielowi, jeli spe³niaj¹ przynajmniej 5 kryteriów wymienionych odpowiednio w ust. 1 i 2 w tym obowi¹zkowo ust.
2 lit. k.
§19. 1. Wysokoæ oraz warunki nabywania przez nauczyciela prawa do dodatku za wys³ugê lat okrelaj¹ przepisy
art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela (Dz.U. Nr 97 z 2006 r. poz. 674)
oraz §7Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
31.01.2005 r. o którym mowa w §2 ust. 8 regulaminu.

b) zakwalifikowanie siê prowadzonych uczniów do fina³ów,
olimpiad, konkursów i zawodów na szczeblu szkolnym
i ponadszkolnym,

2. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje:
a) pocz¹wszy od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel naby³
prawo do dodatku lub do wy¿szej stawki tego dodatku,
je¿eli nabycie nast¹pi³o w ci¹gu miesi¹ca,

c) opracowanie autorskich programów i publikacji owiatowych oraz wdra¿anie nowatorskich metod nauczania
i wychowania,
d) wspó³organizowanie i aktywne uczestnictwo w dzia³aniach zbiorowych, takich jak imprezy owiatowe, kulturalne i sportowe czy zajêcia pokazowe,
e) przygotowanie i wzorcowe organizowanie okazjonalnych
uroczystoci w szkole,
f) intensywn¹ dzia³alnoæ wychowawcz¹, wyra¿aj¹c¹ siê
w organizowaniu wycieczek i w udziale uczniów w spektaklach teatralnych, wystawach i spotkaniach z ciekawymi
ludmi,
g) udokumentowane osi¹gniêcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami maj¹cymi trudnoci w nauce,
h) nawi¹zywanie skutecznej wspó³pracy z placówkami kulturalno - owiatowymi, pracodawcami, policj¹ i innymi
podmiotami mog¹cymi zapewniæ wsparcie dla dzia³añ
szko³y,
/

,











 





2. Kwoty przypadaj¹cego dodatku zaokr¹gla siê do pe³nych
z³otych w ten sposób, ¿e kwotê 0,49 z³. Pomija siê, a kwotê
od co najmniej 0,50 z³. zaokr¹gla siê do pe³nego z³otego.
3. Do cz³onków rodziny, o których mowa w ust. 1 zalicza siê
nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkuj¹cych we
w³asnym, wynajêtym lub u¿yczonym domu, lokalu (tak¿e
domu i lokalu wstêpnych i zstêpnych), wspó³ma³¿onka
oraz dzieci do lat 18, a je¿eli dziecko uczy siê - do koñca
nauki, nie d³u¿ej jednak ni¿ do 25 roku ¿ycia, o ile dzieci
nie wst¹pi³y w zwi¹zek ma³¿eñski.
4. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi bêd¹cemu tak¿e
nauczycielem, przys³uguje jeden dodatek w wysokoci
okrelonej w ustêpach poprzednich. Ma³¿onkowie wspól-

b) za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku lub
wy¿szej stawki nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca,
3. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi
w pe³nej wysokoci tak¿e w okresie przebywania na urlopie
dla poratowania zdrowia.
Dodatek mieszkaniowy
§20. Prawo do dodatku mieszkaniowego ma nauczyciel
posiadaj¹cy wymagane kwalifikacje zatrudniony na terenie
wiejskim lub w miecie licz¹cym do 5.000 mieszkañców, je¿eli
pracuje w wymiarze nie ni¿szym ni¿ po³owa obowi¹zuj¹cego
wymiaru zajêæ.
1. Dodatek mieszkaniowy uzale¿niony jest od stanu rodzinnego nauczyciela i wyp³acany co miesi¹c w wysokoci:

















nie wskazuj¹ pracodawcê, który bêdzie wyp³aca³ dodatek
jednemu z nich.
5. Dodatek przys³uguje od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym z³o¿ono wniosek o jego
przyznanie.
6. Dodatek przys³uguje w okresie wykonywania pracy,
a tak¿e w okresach:
a) nie wiadczenia pracy, za który przys³uguje wynagrodzenie,
b) pobierania zasi³ku z ubezpieczenia spo³ecznego,
c) korzystania z urlopu macierzyñskiego i urlopu
wychowawczego.
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7. Dodatek mieszkaniowy przyznaje siê na pisemny wniosek
nauczyciela (dyrektora). Nauczycielowi dodatek przyznaje
dyrektor, a dyrektorowi Wójt Gminy.
8. Nauczyciel ma obowi¹zek niezw³ocznie zg³osiæ dyrektorowi, a dyrektor Wójtowi Gminy ka¿d¹ now¹ zaistnia³¹
zmianê dotycz¹c¹ iloci cz³onków rodziny.

Postanowienia koñcowe
§21. Regulamin dotyczy okresu od 01 stycznia 2007 roku
do dnia 31 grudnia 2007 roku.
§22. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Wierzbinek.
§23. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie
14 dni od opublikowania.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Jacek Musia³

4496
POROZUMIENIE

Zawarte w dniu 9 padziernika 2006 r. w Krotoszynie
pomiêdzy:
Powiatem Krotoszyñskim, reprezentowanym przez Zarz¹d
Powiatu Krotoszyñskiego w imieniu którego dzia³aj¹:
1. Leszek Kulka - Przewodnicz¹cy Zarz¹du
2. Krzysztof Kaczmarek - Cz³onek Zarz¹du
a Powiatem Ostrowskim, reprezentowanym przez Zarz¹d
Powiatu Ostrowskiego w imieniu którego dzia³aj¹:
1. W³odzimierz Jêdrzejak - Przewodnicz¹cy Zarz¹du
2. Zygmunt Lubieniecki - Cz³onek Zarz¹du
w sprawie powierzenia przez Powiat Krotoszyñski Powiatowi Ostrowskiemu prowadzenia doradztwa metodycznego
dla nauczycieli szkó³ i placówek, dla których organem prowadz¹cym jest Powiat Krotoszyñski.
§1. Na podstawie Uchwa³y Nr XLIII/290/06 Rady Powiatu
Krotoszyñskiego z dnia 29 wrzenia 2006 r. Powiat Krotoszyñski powierza, a Powiat Ostrowski podejmuje siê zapewnienia
doradztwa metodycznego dla nauczycieli szkó³ i placówek, dla
których organem prowadz¹cym jest Powiat Krotoszyñski.
§2. Szczegó³owy zakres zadañ doradcy metodycznego
bêdzie obejmowa³:
1. Wspieranie wprowadzania reformy programowej w szko³ach ponadgimnazjalnych.

2. Pomoc nauczycielom w doborze, adaptacji lub tworzeniu
w³asnych programów nauczania i materia³ów dydaktycznych.
3. Wspieranie opiek¹ metodyczn¹ i merytoryczn¹ nauczycieli
rozpoczynaj¹cych pracêw szkole.
4. Wspomaganie pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi.
5. Wspieranie nauczycieli w przygotowaniach do nowej formu³y egzaminów zewnêtrznych.
6. Wspieranie nauczycieli w uzyskiwaniu kolejnych stopni
awansu zawodowego.
§3. W celu realizacji zadañ okrelonych w §2 nauczyciele
doradcy zobowi¹zani bêd¹ do:
1) pe³nienia raz na 6 miesiêcy dy¿uru metodycznego
w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w szkole ponadgimnazjalnej wskazanej przez Powiat Krotoszyñski, w terminie
ustalonym przez doradcê metodycznego,
2) podania terminarza otwartych zajêæ edukacyjnych doradcy metodycznego z mo¿liwoci¹ uczestniczenia w nich
zainteresowanych nauczycieli,
3) umo¿liwienia konsultacji telefonicznych z doradc¹ metodycznym za porednictwem udostêpnionego numeru telefonu komórkowego lub stacjonarnego domowego - indywidualnych uzgodnieñ z nauczycielami,
4) umo¿liwienia korzystania z konsultacji indywidualnych
podczas dy¿urów metodycznych w szkole macierzystej
doradcy metodycznego, w terminie podanym zainteresowanym nauczycielom,
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5) umo¿liwienia uczestnictwa nauczycielom szkó³ ponadgimnazjalnych Powiatu Krotoszyñskiego w konferencjach metodycznych, organizowanych przez doradcê metodycznego w miejscu i na terenie przez niego ustalonym,
6) gromadzenia i udostêpniania informacji o nowociach
wydawniczych,
7) opracowywania i upowszechniania materia³ów metodycznych dla nauczycieli.
§4. Porozumienie dotyczy prowadzenia doradztwa z nastêpuj¹cych przedmiotów:
1) jêzyk polski - p. mgr Kornelia Rybicka,
2) matematyka - p. mgr Zdzis³aw Kierstein,
3) historia, wiedza o spo³eczeñstwie - p. mgr Jerzy Wójcicki,

Poz. 4496, 4497

przedmiotowa dotacja przekazana zostanie w terminie do
29 dnia tego miesi¹ca.
2. Dotacja, o której mowa w ust. 1 zaklasyfikowana
zostanie przez obie strony porozumienia do dzia³u 801, rozdzia³ 80146.
§6. Porozumienie zostaje zawarte na czas okrelony
i obowi¹zuje od dnia podpisania z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od
1 padziernika 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. z mo¿liwoci¹ przed³u¿enia.
§7. Zmiany i uzupe³nienia do niniejszego porozumienia
wymagaj¹ dla swej wa¿noci zachowania formy pisemnej
w postaci aneksu.
§8. Dokument sporz¹dzono w dwóch jednobrzmi¹cych
egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.

4) przedmioty zawodowe - p. mgr in¿. Anna Op³ocka,
POWIAT KROTOSZYÑSKI
Przewodnicz¹cy Zarz¹du
() Leszek Kulka
Cz³onek Zarz¹du
() Krzysztof Kaczmarek

5) religia - p. mgr Beata Misiek.
§5. 1. Z tytu³u prowadzenia doradztwa Powiat Krotoszyñski przekazywa³ bêdzie Powiatowi Ostrowskiemu dotacjê po
700 z³ w stosunku miesiêcznym na ka¿dego doradcê co daje
³¹cznie kwotê 3 500 z³ (s³ownie: trzy tysi¹ce piêæset z³otych)
na rachunek bankowy w BO S.A. Oddzia³ Ostrów Wielkopolski Nr 13154011732001400016160002 w terminie do 10-go
dnia nastêpnego miesi¹ca, z wyj¹tkiem m-ca grudnia, za który

POWIAT OSTROWSKI
Przewodnicz¹cy Zarz¹du
() W³odzimierz Jêdrzejak
Cz³onek Zarz¹du
() Zygmunt Lubieniecki

4497
POROZUMIENIE

Zawarte w dniu 09 padziernika 2006 roku w Ostrowie
Wielkopolskim.
pomiêdzy:

w sprawie powierzenia przez Powiat Kêpiñski Powiatowi
Ostrowskiemu prowadzenia doradztwa metodycznego dla
nauczycieli ze szkó³ i placówek, dla których organem prowadz¹cym jest Powiat Kêpiñski,

Powiatem Kêpiñskim, reprezentowanym przez:
1. Jerzego Trzmiela - Starostê Kêpiñskiego
2. W³odzimierza Mazurkiewicza - Wicestarostê
Kêpiñskiego
a Powiatem Ostrowskim reprezentowanym przez:
1. W³odzimierza Jêdrzejaka - Starostê Ostrowskiego
2. Zygmunta Lubienieckiego - Cz³onka Zarz¹du
Powiatu Ostrowskiego

§1. Na podstawie Uchwa³y Nr V/27/2003 Rady Powiatu
Kêpiñskiego z dnia 22 lutego 2003 roku Powiat Kêpiñski
powierza, a Powiat Ostrowski podejmuje siê zapewnienia
doradztwa metodycznego dla nauczycieli ze szkó³ i placówek,
dla których organem prowadz¹cym jest Powiat Kêpiñski.
§2. Szczegó³owy zakres zadañ doradcy metodycznego
bêdzie obejmowa³:
1. Wspieranie wprowadzania reformy programowej w szko³ach ponadgimnazjalnych.
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2. Pomoc nauczycielom w doborze, adaptacji lub tworzeniu
w³asnych programów nauczania i materia³ów dydaktycznych.
3. Wspieranie opiek¹ metodyczn¹ i merytoryczn¹ nauczycieli
rozpoczynaj¹cych pracê w szkole.
4. Wspomaganie pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi.
5. Wspieranie nauczycieli w przygotowaniach do nowej formu³y egzaminów zewnêtrznych.
6. Wspieranie nauczycieli w uzyskiwaniu kolejnych stopni
awansu zawodowego.
§3. W celu realizacji zadañ okrelonych w §2 nauczyciele
doradcy zobowi¹zani bêd¹ do:
1) pe³nienia raz na 6 miesiêcy dy¿uru metodycznego
w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w szkole ponadgimnazjalnej wskazanej przez Powiat Kêpiñski w terminie
ustalonym przez doradcê metodycznego,
2) umo¿liwienia korzystania z konsultacji indywidualnych
podczas dy¿urów metodycznych w szkole macierzystej
doradcy metodycznego w terminie podanym zainteresowanym nauczycielom,
3) umo¿liwienia uczestnictwa nauczycielom szkó³ ponadgimnazjalnych Powiatu Kêpiñskiego w konferencjach metodycznych organizowanych przez doradcê metodycznego
w miejscu i na terenie przez niego ustalonym,

3. historia, wiedza o spo³eczeñstwie - p. mgr Jerzy Wójcicki,
4. przedmioty zawodowe - p. mgr in¿. Anna Op³ocka.
§5. 1. Z tytu³u prowadzenia doradztwa Powiat Kêpiñski
przekazywa³ bêdzie Powiatowi Ostrowskiemu dotacjê po
400 z³ w stosunku miesiêcznym na ka¿dego doradcê co daje
³¹cznie kwotê 1600 z³ (s³ownie: tysi¹c szeæsetz³otych) na
rachunek bankowy w BO S.A. Oddzia³ Ostrów Wielkopolski
Nr 13154011732001400016160002 w terminie do 10-go dnia
nastêpnego miesi¹ca, z wyj¹tkiem grudnia 2006 roku, za który
przedmiotowa dotacja przekazana zostanie w terminie do
29 dnia tego miesi¹ca.
2. Dotacja, o której mowa w pkt 1 zaklasyfikowana zostanie przez obie strony porozumienia do dzia³u 801, rozdzia³
80146.
§6. Porozumienie zostaje zawarte na czas okrelony
i obowi¹zuje od dnia podpisania z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od
1 wrzenia 2006 do dnia 31 sierpnia 2009 roku.
§7. Zmiany i uzupe³nienia do niniejszego porozumienia
wymagaj¹ dla swej wa¿noci zachowania formy pisemnej
w postaci aneksu.
§8. Dokument sporz¹dzono w dwóch jednobrzmi¹cych
egzemplarzach po jednym dla ka¿dej ze stron.
POWIAT KÊPIÑSKI
Starosta
() Jerzy Trzmiel
Wicestarosta
() W³odzimierz Mazurkiewicz

4) gromadzenia i udostêpniania informacji o nowociach
wydawniczych,
5) opracowywania i upowszechniania materia³ów metodycznych dla nauczycieli.

POWIAT OSTROWSKI
Starosta
() W³odzimierz Jêdrzejak
Cz³onek Zarz¹du
() Zygmunt Lubieniecki

§4. Porozumienie dotyczy prowadzenia doradztwa z nastêpuj¹cych przedmiotów:
1. jêzyk polski - p. mgr Kornelia Rybicka,
2. matematyka - p. mgr Zdzis³aw Kierstein,

4498
POROZUMIENIE
w sprawie wspólnej realizacji budowy ulicy Ceg³owej wraz
z odwodnieniem w Ostrowie Wielkopolskim
W dniu 7 listopada 2006 roku w Ostrowie Wielkopolskim
zawarte zosta³o porozumienie pomiêdzy:
Gmin¹ Miastem Ostrów Wielkopolski reprezentowan¹
przez:

1. Pana Andrzeja Jaronia  Zastêpcê Prezydenta Miasta
a Gmin¹ Ostrów Wielkopolski reprezentowan¹ przez:
1. Pana Zygmunta Glapê  Wójta Gminy
o nastêpuj¹cej treci:
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§1. Przedmiotem porozumienia jest wspó³finansowanie
realizacji budowy jezdni i chodnika w ulicy Ceg³owej wraz
z odwodnieniem.
§2. Zakres zadania wymienionego w §1 obejmuje:
- wykonanie dokumentacji technicznej budowy odwodnienia ulicy Ceg³owej - szacunkowy koszt wykonania wynosi
10.000,00 z³.
- wykonanie dokumentacji technicznej budowy jezdni
i chodnika w ulicy Ceg³owej  szacunkowy koszt wykonania wynosi
12.000,00 z³,
- wybudowanie odwodnienia ulicy na d³ugoci oko³o 450 m
- szacunkowy koszt wykonania wynosi
200.000,00 z³,
- wybudowanie jezdni na d³ugoci oko³o 450 m - szacunkowy koszt wykonania wynosi
400.000,00 z³,
- wybudowanie jednostronnego chodnika - szacunkowy
koszt wykonania wynosi
100.000,00 z³.
Rzeczywista wartoæ zadania opisanego w §2 pkt 1 zostanie okrelona po przeprowadzeniu przetargu.

Poz. 4498

- zabezpieczenia w bud¿ecie 2007 r. rodków na wykonanie
budowy odwodnienia ulicy Ceg³owej w 50% i jednostronnego chodnika.
§4. Procedury inwestycyjne na zadaniu opisanym w §1
poprowadzi w imieniu obu gmin Gmina Miasto Ostrów
Wielkopolski.
§5. P³atnoci za wykonane i odebrane roboty opisane
w porozumieniu zostan¹ zrealizowane przez strony na podstawie faktur wystawionych przez wykonawcê zgodnie z zasadami podzia³u kosztów okrelonych w porozumieniu.
§6. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Porozumieniu zastosowanie bêd¹ mia³y przepisy Kodeksu Cywilnego.
§7. Wszelkie zmiany porozumienia wymagaj¹ formy pisemnej pod rygorem niewa¿noci.
§8. Porozumienie sporz¹dzono w dwóch jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.
§9. Porozumienie podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie
po up³ywie 14 dni od opublikowania.

§3. 1. Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski zobowi¹zuje siê do:
- wykonania w roku 2007 budowy jezdni w 100% i pokrycia
kosztów budowy odwodnienia w 50%.
2. Gmina Ostrów Wielkopolski zobowi¹zuje siê do:
- wykonania w 2006 r. dokumentacji technicznej: odwodnienia
ulicy, jezdni i jednostronnego chodnika w ulicy Ceg³owej,

Gmina Miasto
Ostrów Wielkopolski
Zastêpca Prezydenta Miasta
() Andrzej Jaroñ
Gmina Ostrów Wielkopolski
Wójt
() Zygmunt Glapa
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