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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, 
art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 
roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 14 
ust. 8, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 
717 z późn. zmianami) w związku z uchwałą Nr 
XXVIII/300/09 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 
31 sierpnia 2009 roku w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla wybranych terenów 
na obszarze gminy i miasta Kleczew, Rada Miejska 
w Kleczewie uchwala, co następuje:

DZIAŁ I
Przepisy ogólne 

Rozdział 1
Zakres obowiązywania planu 

§1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy i Miasta Kleczew”, uchwalo-
nego 17 listopada 2009 r. uchwałą nr XXX/308/09 
Rady Miejskiej w Kleczewie, uchwala się zmianę 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla wybranych terenów na obszarze gminy i 
miasta Kleczew, zwaną dalej planem. 

§2. 1. Rysunek planu pt. „Gmina i Miasto Kleczew 
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, skala 1:1000” wraz z zaznaczoną 
granicą obszaru objętego planem stanowi załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Rysunek planu pt. „Miasto Kleczew - zmiana 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego, skala 1:1000” wraz z zaznaczoną granicą ob-
szaru objętego planem stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

3. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej stanowi załącznik nr 3 do uchwały. 

4. Rozstrzygnięcie dot. sposobu rozpatrzenia 
uwag zgłoszonych do projektu planu stanowi za-
łącznik nr 4 do uchwały. 

§3. Przedmiotem planu jest określenie: 
1. przeznaczenia terenów oraz linii rozgranicza-

jących tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 
zasadach zagospodarowania; 

2. zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego; 
3. zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego; 
4. zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków; 
5. wymagań wynikających z potrzeb kształtowa-

nia przestrzeni publicznych; 
6. parametrów i wskaźników kształtowania za-

budowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii 
zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników in-
tensywności zabudowy; 

7. granic i sposobów zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych 
na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych a także narażonych na niebezpieczeń-
stwo powodzi; 

8. szczegółowych zasad podziału nieruchomości; 
9. szczegółowych warunków zagospodarowania 

terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym 
zakazu zabudowy; 

10. zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

11. sposobów i terminów tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i użytkowania terenów; 

12. stawek procentowych, na podstawie których 
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym. 

§4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1. granica planu miejscowego; 
2. symbol terenu; 
3. linia rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu ściśle określona; 
4. linia zabudowy ściśle określona; 
5. maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy; 
6. strefa bezpośrednia ujęcia wody; 

§5. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest 
mowa o: 

1. budowli służącej reklamie - należy przez to ro-
zumieć wolnostojący trwale związany z gruntem 
obiekt reklamowy, który nie jest budynkiem w rozu-
mieniu ustawy Prawo budowlane; 

2. urządzeniu służącym reklamie – należy przez to 
rozumieć obiekt nie związany na trwale z gruntem, 
służący reklamie; 

3. froncie działki - należy przez to rozumieć tę gra-
nicę działki budowlanej, która przylega do drogi, z 
której następuje wjazd i wejście na działkę; 
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4. kalenicy dachu – należy przez to rozumieć naj-
wyższą i najdłuższą, poziomą krawędź załamania 
połaci dachu spadowego; 

5. wskaźniku intensywności zabudowy - należy 
przez to rozumieć stosunek powierzchni całkowitej 
wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków 
zlokalizowanych na danej działce budowlanej do po-
wierzchni całkowitej tej działki; 

6. obowiązującej linii zabudowy – należy przez to 
rozumieć linię, w której musi być zlokalizowana ścia-
na frontowa projektowanego budynku ( co najmniej 
60 % jej długości) lub z którą musi być styczna ścia-
na frontowa projektowanego budynku w przypadku 
lokalizacji nie równoległej do tej linii, bez prawa jej 
przekraczania w kierunku drogi; obowiązująca linia 
zabudowy nie dotyczy takich elementów architek-
tonicznych budynków jak: balkon, wykusz, schody, 
taras, gzyms, okap dachu, rynna, wiatrołap oraz 
innych detali wystroju architektonicznego budynku 
wysuniętych poza tę linię nie więcej niż 2,0 m; 

7. maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy 
– należy przez to rozumieć linię, w której może być 
zlokalizowana ściana frontowa projektowanego bu-
dynku ( co najmniej 60 % jej długości) lub z którą 
może być styczna ściana frontowa projektowanego 
budynku w przypadku lokalizacji nie równoległej do 
tej linii, bez prawa jej przekraczania w kierunku dro-
gi; nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy ta-
kich elementów architektonicznych budynków jak: 
balkon, wykusz, schody, taras, gzyms, okap dachu, 
rynna, wiatrołap oraz innych detali wystroju archi-
tektonicznego budynku wysuniętych poza tę linię 
nie więcej niż 2,0 m; 

8. obiekcie obsługi technicznej - należy przez to 
rozumieć podziemną infrastrukturę techniczną, 
która służy odprowadzaniu ścieków, dostarczaniu 
wody, ciepła, energii elektrycznej, gazu a także sta-
cje transformatorowe, obiekty przepompowni ście-
ków, urządzenia melioracji, zorganizowane miejsca 
zbiórki segregowanych odpadów komunalnych; 

9. przeznaczeniu podstawowym, dominującym – 
należy przez to rozumieć dominujący ( główny ) spo-
sób zagospodarowania terenu; 

10. przeznaczeniu uzupełniającym, dopuszczal-
nym – należy przez to rozumieć możliwy sposób 
zagospodarowania terenu po spełnieniu wymagań 
określonych w planie, stanowiący uzupełnienie lub 
wzbogacenie przeznaczenia podstawowego; 

11. symbolu przeznaczenia - należy przez to rozu-
mieć literowe oznaczenie poszczególnych terenów, 
określające ich przeznaczenie podstawowe lub prze-
znaczenie podstawowe i uzupełniające; 

12. powierzchni terenu biologicznie czynnej – 
należy przez to rozumieć powierzchnię terenu bio-
logicznie czynną w rozumieniu rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie; 

13. maksymalnej powierzchni zabudowanej - nale-
ży przez to rozumieć wskaźnik wielkości powierzch-

ni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub 
terenu; 

14. wysokości zabudowy - należy przez to rozu-
mieć maksymalną odległość w rzucie prostopadłym 
pomiędzy najwyższym punktem dachu budynku, a 
najniższym punktem gruntu rodzimego; 

15. terenie – należy przez to rozumieć obszar, wy-
znaczony liniami rozgraniczającymi oraz określony 
symbolem lub symbolem i numerem; 

16. urządzeniu pomocniczym - należy przez to ro-
zumieć wyposażenie techniczne dróg, miejsca par-
kingowe, a także oznakowanie służące organizacji 
ruchu drogowego, ekrany akustyczne, urządzenia 
ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej, urzą-
dzenia służące informacji o terenie, a także ogólno-
dostępne stacje telefoniczne; 

17. usługach nieuciążliwych - należy przez to ro-
zumieć usługi, które nie należą do przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
w rozumieniu przepisów odrębnych, nie powodują 
przekroczenia standardów jakości środowiska okre-
ślonych przepisami odrębnymi poza terenem, do 
którego inwestor posiada tytuł prawny; 

18. uciążliwości dla środowiska - należy przez to 
rozumieć zjawiska fizyczne lub stan powodujący 
przekroczenie standardów jakości środowiska okre-
ślonych w przepisach odrębnych, poza terenem do 
którego inwestor posiada tytuł prawny; 

19. zasięgu uciążliwości dróg - należy przez to ro-
zumieć zasięg ponadnormatywnego oddziaływania 
dróg; 

20. pasie technologicznym - należy przez to rozu-
mieć, określony w planie obszar, związany z prze-
biegiem napowietrznej lub podziemnej instalacji, na 
którym dopuszcza się prowadzenie prac związanych 
z budową, przebudową i eksploatacją tej instalacji, 
w granicach którego zamyka się jej ponadnorma-
tywne oddziaływanie; 

21. przepisami prawa – należy przez to rozumieć 
przepisy ustaw z aktami wykonawczymi; 

22. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – nale-
ży przez to rozumieć budynek definiowany w art. 3 
pkt 2a ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 156 poz. 1118). 

DZIAŁ II
Ustalenia ogólne 

Rozdział 2
Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów obję-

tych ustaleniami planu

§6. Dla obszaru objętego niniejszą uchwałą, ustala 
się następujące przeznaczenie terenu, przyporząd-
kowując mu wskazany obok symbol przeznaczenia: 

a) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem MN przeznaczenie podstawowe: teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; przezna-
czenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna; 

b) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
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symbolem MN/U - przeznaczenie podstawowe: te-
ren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; prze-
znaczenie dopuszczalne: usługi nieuciążliwe i infra-
struktura techniczna; 

c) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem U/MN - przeznaczenie podstawowe: te-
ren zabudowy usługowej; przeznaczenie dopusz-
czalne: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i 
infrastruktura techniczna; 

d) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem UH - przeznaczenie podstawowe: zabudowa 
usługowa nieuciążliwa – usługi handlu; przeznacze-
nia dopuszczalne: infrastruktura techniczna; 

e) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem EE – przeznaczenie podstawowe: teren in-
frastruktury technicznej – stacja transformatorowa; 
przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura tech-
niczna; 

f) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem WW/UH – przeznaczenie podstawowe: teren 
infrastruktury technicznej – ujęcie wody przezna-
czone do likwidacji; przeznaczenie dopuszczalne: 
zabudowa usługowa nieuciążliwa – usługi handlu i 
infrastruktura techniczna; 

g) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem WW/KD-D – przeznaczenie podstawo-
we: teren infrastruktury technicznej – ujęcie wody 
przeznaczone do likwidacji; przeznaczenie dopusz-
czalne: teren dróg publicznych dojazdowych i infra-
struktura techniczna; 

h) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami ZP – przeznaczenie podstawowe: teren 
zieleni urządzonej; przeznaczenie dopuszczalne: in-
frastruktura techniczna; 

i) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami ZI – przeznaczenie podstawowe: teren 
zieleni izolacyjnej; przeznaczenie dopuszczalne: in-
frastruktura techniczna; 

j) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem KD-L – przeznaczenie podstawowe: teren 
drogi publicznej lokalnej, na której warunki tech-
niczne i wykonywanie transportu winno być zgodne 
z przepisami szczególnymi; przeznaczenie dopusz-
czalne: infrastruktura techniczna; 

k) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami KD-D – przeznaczenie podstawowe: te-
ren dróg publicznych dojazdowych, na których wa-
runki techniczne i wykonywanie transportu winno 
być zgodne z przepisami szczególnymi; przeznacze-
nie dopuszczalne: infrastruktura techniczna; 

l) dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami KX,ZP – przeznaczenie podstawowe: teren 
drogi pieszo-rowerowej i zieleni urządzonej, prze-
znaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna; 

m) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem KX – przeznaczenie podstawowe: teren drogi 
pieszej, przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura 
techniczna. 

Rozdział 3
Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowa-

nia ładu przestrzennego

§7. 1. Nowe budynki lub ich rozbudowywane czę-
ści należy lokalizować zgodnie z liniami zabudowy 
ściśle określonymi lub maksymalnymi nieprzekra-
czalnymi liniami zabudowy, określonymi w rysunku 
planu. 

2. Ustalenia dotyczące usytuowania kalenic głów-
nych brył budynków określone w Rozdziale 11 nie 
dotyczą zabudowy usługowej, garażowej i gospo-
darczej. 

3. Zezwala się na lokalizację garaży i pomieszczeń 
usługowych wbudowanych lub przybudowanych do 
bryły budynku mieszkalnego. 

4. Ustala się zakaz lokalizacji elektrowni wiatro-
wych. 

5. Ustala się zakaz lokalizacji budowli i urządzeń 
służących reklamie na terenie dróg publicznych. 

Rozdział 4
Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego

§8. Wszelka działalność w obrębie terenów ob-
jętych planem powinna respektować obowiązujące 
przepisy prawa. 

1. Wprowadza się całkowity zakaz: 
a) składowania jakichkolwiek odpadów ze szcze-

gólnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, 
b) odprowadzania ścieków bytowych i przemysło-

wych bezpośrednio do gruntu i cieków wodnych. 
2. Ustala się ochronę wód powierzchniowych i 

podziemnych z zachowaniem wymogów wynikają-
cych z przepisów prawa. 

3. Zbędne masy ziemi powstające w czasie re-
alizacji inwestycji należy wykorzystać do nowego 
ukształtowania terenu w granicy działki własnej 
pod warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje 
przekroczenia wymaganych standardów jakości gle-
by i ziemi, o których mowa w przepisach odrębnych 
lub składować w miejscu wskazanym przez Urząd 
Gminy. 

4. Działalność usługowa nie może powodować 
uciążliwości dla środowiska i zdrowia ludzi, a jej 
ewentualne oddziaływanie nie może wykraczać 
poza granice działki, na której zlokalizowany jest 
obiekt. 

5. Instalacje zlokalizowane na terenach oznaczo-
nych symbolem przeznaczenia MN, MN/U, U/MN i 
UH nie mogą powodować przekroczenia wartości 
dopuszczalnych, określonych w przepisach regulu-
jących dopuszczalne poziomy substancji w powie-
trzu, poza terenem do którego prowadzący instala-
cję posiada tytuł prawny. 

6. Na terenach oznaczonych symbolami przezna-
czenia MN/U, U/MN i UH zabrania się lokalizowania 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko ( poza obiektami infrastruktury tech-



 Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 10 – 963 – Poz. 269

nicznej), dla których ustalono obowiązek sporządza-
nia raportu oddziaływania na środowisko. 

7. Z zakresu ochrony przed hałasem wskazuje się, 
iż: 

a) tereny oznaczone w planie symbolem MN na-
leżą do kategorii terenów mieszkaniowych jednoro-
dzinnych; 

b) tereny oznaczone w planie symbolem MN/U i 
U/MN należą do kategorii terenów mieszkaniowo-
usługowych; 

8. Gospodarka odpadami komunalnymi musi być 
prowadzona zgodnie z przepisami o odpadach i 
gminnym systemem wywozu odpadów komunal-
nych, natomiast gospodarka odpadami nie będący-
mi odpadami komunalnymi musi być prowadzona 
zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. Odpady 
należy gromadzić selektywnie w wyznaczonych 
miejscach na każdej posesji. 

9. W kształtowaniu i ochronie zieleni urządzonej i 
nieurządzonej należy: 

a) na terenach nowej zabudowy przeznaczyć na 
cele zieleni powierzchnie biologicznie czynne okre-
ślone w przepisach szczegółowych niniejszego pla-
nu, 

b) usuwać drzewa i krzewy przy rozbudowie i bu-
dowie obiektów budowlanych tylko jeżeli ich likwi-
dacja wynika z ustaleń planu lub przepisów prawa. 

Rozdział 5
Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-
czesnej

§9. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego, na obszarze występowania stanowisk 
archeologicznych oraz w strefie ich ochrony, zazna-
czonym na załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, 
podczas inwestycji związanych z robotami ziem-
nymi, wymagane jest prowadzenie prac archeolo-
gicznych w zakresie uzgodnionym pozwoleniem na 
badania archeologiczne Wielkopolskiego Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków – Delegatura w Ko-
ninie przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. 

Rozdział 6
Ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowa-

nia terenów i obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, 
w tym terenów górniczych, a także narażonych 

na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych 
osuwaniem się mas ziemnych 

§10. 1. Plan miejscowy obejmuje swoim zasię-
giem istniejące ujęcie wody składające się ze studni 
oraz ogrodzonej i oznakowanej strefy ochrony bez-
pośredniej tego ujęcia; 

2. W granicach strefy ochrony bezpośredniej uję-
cia wód, do czasu użytkowania ujęcia należy: 

a) odprowadzać wody opadowe w sposób unie-
możliwiający przedostawanie się ich do urządzeń 

służących do poboru wody; 
b) zagospodarować teren zielenią; 
c) odprowadzać poza granice terenu ochrony bez-

pośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych, przezna-
czonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłu-
dze urządzeń służących do poboru wody; 

d) ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywa-
nie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń 
służących do poboru wody. 

§11. Plan miejscowy obejmuje swoim zasięgiem 
teren położony: 

1. w całości w granicach terenu górniczego Pąt-
nów utworzonego decyzją MOŚZNiL Nr Gosm 
1537/93 z dnia 30.08.1993 roku; 

2. częściowo w granicach obszaru górniczego 
Pątnów II utworzonego decyzją l.dz. VMF/3048/61 
z dnia 12.07.1961 roku. 

§12. W granicach planu miejscowego nie wystę-
pują tereny narażone na niebezpieczeństwo powo-
dzi. 

Rozdział 7
Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z 
potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§13. Nie ustala się. 

Rozdział 8
Szczególne zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem miejscowym 

§14. 1. Na terenach oznaczonych symbolami 
przeznaczenia MN działki budowlane należy wydzie-
lić z wytyczeniem granic prostopadłych do linii roz-
graniczającej ulicę z dopuszczeniem odchylenia ± 
10º i zapewnieniem szerokości frontu działki min. 
20 m ( dla działek położonych na końcu projektowa-
nych dróg dojazdowych 10KD-D, 11KD-D i 12KD-
D min 8,0 m) i zachowania minimalnej powierzchni 
działki 600 m²; 

2. Na terenach oznaczonych symbolami przezna-
czenia MN/U działki budowlane należy wydzielić z 
wytyczeniem granic prostopadłych do linii rozgra-
niczającej ulicę z dopuszczeniem odchylenia ± 10º 
i zapewnieniem szerokości frontu działki min. 20 m 
i zachowania minimalnej powierzchni działki 1000 
m²; 

3. Na terenie oznaczonym symbolem przezna-
czenia U/MN i UH dopuszcza się podziały w celu 
wydzielenia działek budowlanych, pod warunkiem 
wytyczenia granic prostopadłych do linii rozgrani-
czającej ulicę z dopuszczeniem odchylenia ± 10º, 
zapewnienia szerokości frontu działki min. 25 m i 
zachowania minimalnej powierzchni działki 1000 
m². 
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Rozdział 9
Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy 

§15. W pasach technologicznych linii elektroener-
getycznych obowiązuje bezwzględny zakaz realiza-
cji wszelkich budynków, budowli takich jak maszty 
oraz zieleni wysokiej. Ograniczenia w zagospoda-
rowaniu terenu pasa technologicznego obowiązują 
do czasu istnienia napowietrznej linii elektroenerge-
tycznej. 

Rozdział 10
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudo-

wy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-
ry technicznej

§16. Na terenach objętych planem ustala się na-
stępujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury: 

1. budowle i budynki muszą być podłączone do 
sieci elektroenergetycznej oraz posiadać przyłącza, 
umożliwiające pobór energii elektrycznej w stopniu 
wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zago-
spodarowania działki; 

2. sieć elektroenergetyczną należy realizować 
jako podziemną; 

3. dopuszcza się realizację sieci elektroenerge-
tycznej jako napowietrznej wyłącznie w przypad-
kach uzasadnionych warunkami gruntowymi lub 
istniejącą infrastrukturą podziemną; 

4. dopuszcza się realizacje inwestycji z zakresu 
łączności publicznej; 

5. na terenach zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej dopuszcza się lokalizacje infrastruktury tele-
komunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu; 

6. budynki muszą być podłączone do sieci wodo-
ciągowej i posiadać przyłącze wodociągowe, umoż-
liwiające pobór wody zgodny z funkcją oraz sposo-
bem zagospodarowania i zabudowy działki; 

7. wody opadowe i roztopowe z powierzchni da-
chów oraz terenów zielonych mogą być odprowa-
dzane w sposób niezorganizowany do ziemi w gra-
nicach własnej działki; 

8. wody opadowe i roztopowe z terenów utwar-
dzonych, w tym z parkingów, przy wprowadzaniu 
do wód lub do ziemi, w przypadkach określonych 
przepisami odrębnymi, należy oczyścić do jakości 
wymaganej tymi przepisami; 

9. ścieki przemysłowe po ich podczyszczeniu do 
wartości określonych przepisami odrębnymi przed 
ich wprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej i ścieki 
bytowe, będą docelowo odprowadzane rozdzielczą 
siecią kanalizacji do oczyszczalni ścieków, do cza-
su budowy kolektora kanalizacji sanitarnej dopusz-
cza się lokalizację atestowanych, bezodpływowych 
zbiorników na nieczystości ciekłe; 

10. wszystkie budynki powinny posiadać zbiorcze 
lub indywidualne źródła dostarczania ciepła w stop-
niu wystarczającym dla prawidłowego użytkowania 

zgodnego z funkcją; 
11. preferowanymi czynnikami grzewczymi są: 

gaz, olej, energia elektryczna lub inne odnawialne 
źródła energii; 

12. zaopatrzenie w gaz ziemny grupy E/GZ-50 
jest możliwe z sieci gazociągów średniego ciśnie-
nia. Przyłączanie nowych odbiorców do sieci ga-
zowej odbywać się będzie na zasadach zawar-
tych w obowiązującym Prawie Energetycznym ( 
Dz.U.03.153.1504 z póź. zm.) po każdorazowym 
uzgodnieniu z dostawcą gazu i będzie zależało od 
szczegółowych warunków technicznych i ekono-
micznych uzasadniających budowę sieci gazowej 
średniego ciśnienia. Dopuszcza się w trakcie reali-
zacji planu możliwość stawiania stacji redukcyjno-
pomiarowych i wydzielenia terenu dla potrzeb ich 
budowy bez konieczności opracowywania zmian 
planu na terenach oznaczonych symbolem ZP. 

13. dopuszcza się lokalizowanie sieci infrastruktu-
ry technicznej w granicach działki budowlanej. 

14. dla prowadzenia infrastruktury technicznej 
(kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, energe-
tyczna, gazowa itp.) nie związanej z funkcjonowa-
niem drogi, zarezerwować należy teren poza pasem 
drogowym drogi wojewódzkiej; 

15. dla istniejących i nowo budowanych linii 
elektroenergetycznych ustala się następujące pasy 
technologiczne: linia 110 kV – po 15 m od rzutu 
poziomego skrajnego przewodu linii w obie strony; 
linia 15 kV – 5 m od rzutu poziomego skrajnego 
przewodu linii; linia 0,4 kV - 3 m od rzutu poziome-
go skrajnego przewodu linii; 

16. dla usytuowania urządzeń elektroenergetycz-
nych (w tym stacji transformatorowych) nie jest 
wymagane zachowanie linii zabudowy; 

17. przy realizacji inwestycji należy uwzględnić 
drogi pożarowe i zaopatrzenie w wodę do zewnętrz-
nego gaszenia pożarów. 

§17. 1. Obsługa komunikacyjna terenu objętego 
planem poprzez istniejące lub projektowane drogi 
publiczne lokalne i dojazdowe z włączeniem do dro-
gi wojewódzkiej nr 264 poprzez ulicę Konwaliową. 

2. Ustala się zakaz budowy bezpośrednich zjaz-
dów na drogę wojewódzką nr 264. 

3. Ustala się minimalne odległości nowej zabudo-
wy od dróg publicznych: 

a) dla drogi publicznej lokalnej oznaczonej symbo-
lem KD-L – 5 m od granicy działki z pasem drogo-
wym; 

b) dla drogi publicznej dojazdowej oznaczonej 
symbolem KD-D – 5 m od granicy działki z pasem 
drogowym; 

4. Na terenie objętym planem, ustala się nastę-
pujące warunki zaspokojenia potrzeb parkingowych: 

a) potrzeby parkingowe należy realizować na nie-
ruchomości własnej inwestora; 

b) należy zapewnić minimalnie 2 miejsca parkingo-
we na l lokal mieszkalny w zabudowie mieszkanio-
wej jednorodzinnej; 
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c) dla funkcji usługowej należy zapewnić miejsca 
parkingowe w ilości 1 miejsce na każde 30m² po-
wierzchni użytkowej budynku usługowego. 

DZIAŁ III
Ustalenia szczegółowe

Rozdział 11
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudo-
wy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności 

zabudowy

§18. 1. Ustala się dla terenu oznaczonego symbo-
lami 1MN – 8MN: przeznaczenie podstawowe: te-
ren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; prze-
znaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna. 

2. Ustala się następujące szczegółowe warunki, 
zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

1) dla każdej działki budowlanej obowiązuje: 

2) na działce budowlanej można zrealizować jeden 
budynek mieszkalny i jeden budynek garażowy, go-
spodarczy lub garażowo-gospodarczy; 

3) dla budynków mieszkalnych ustala się dachy 
skośne dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia 
25 – 45 stopni; 

4) preferowany układ kalenicy – prostopadle do 
frontowej granicy działki; 

5) dla budynków garażowo-gospodarczych, gara-
żowych i gospodarczych ustala się dachy skośne 
dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia 25 – 45 
stopni lub płaskie; 

6) dopuszcza się realizację budynku garażowo-go-
spodarczego, garażowego lub gospodarczego wol-
nostojącego lub dobudowanego do budynku miesz-
kalnego; 

7) dopuszcza się realizację budynku garażowo-go-
spodarczego, garażowego lub gospodarczego o dłu-
gości do 7,0 m i wysokości do 5,0 m bezpośrednio 
przy bocznej lub/i tylnej granicy działki; 

8) zabudowa działek zlokalizowanych pod liniami 
elektroenergetycznymi dopuszczalna po ich przebu-
dowie po nowej trasie; 

9) obowiązują linie zabudowy ściśle określone i 
maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy 5,0 m 
od granicy z pasem drogowym dróg publicznych. 

§19. 1. Ustala się dla terenu oznaczonego sym-
bolem 13aU/MN i 13bU/MN: przeznaczenie pod-
stawowe: zabudowa usługowa; przeznaczenie do-
puszczalne: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
i infrastruktura techniczna; 

2. Ustala się zakaz dystrybucji takich towarów 
jak: paliwa płynne i inne materiały niebezpieczne; 

3. Ustala się następujące szczegółowe warunki, 
zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

1) dla każdej działki budowlanej obowiązuje: 
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 Rodzaj ustalenia Wartość liczbowa 
ustalenia 

A B C 
1 Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0.5 
2 Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych zabudowy 

mmieszkaniowej  
2 

3 Maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej npt [m] 10,0 
4 Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych pozostałej zabudowy 1 
5 Maksymalna wysokość pozostałej zabudowy npt [m] 6,0 
6 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna [% powierzchni działki] 50 
7 Maksymalna powierzchnia zabudowana [ % powierzchni działki] 30 

	  
2)	   na	   działce	   budowlanej	   można	   zrealizować	   jeden	  

budynek	   mieszkalny	   i	  jeden	   budynek	   garażowy,	  
gospodarczy	  lub	  garażowo-‐gospodarczy;	  	  

3)	   dla	   budynków	   mieszkalnych	   ustala	   się	   dachy	  
skośne	  dwu	   lub	  wielospadowe	  o	  kącie	   nachylenia	  
25	  –	  45	  stopni;	  	  

4)	   preferowany	   układ	   kalenicy	   –	   prostopadle	   do	  
frontowej	  granicy	  działki;	  	  

5)	   dla	   budynków	   garażowo-‐gospodarczych,	  
garażowych	   i	  gospodarczych	   ustala	   się	   dachy	  
skośne	  dwu	   lub	  wielospadowe	  o	  kącie	   nachylenia	  
25	  –	  45	  stopni	  lub	  płaskie;	  	  

6)	   dopuszcza	   się	   realizację	   budynku	   garażowo-‐
gospodarczego,	   garażowego	   lub	   gospodarczego	  
wolnostojącego	   lub	   dobudowanego	   do	   budynku	  
mieszkalnego;	  	  

7)	   dopuszcza	   się	   realizację	   budynku	   garażowo-‐
gospodarczego,	   garażowego	   lub	   gospodarczego	  
o	  długości	  do	  7,0	  m	  i	  wysokości	  do	  	  

	  

	   5,0	   m	   bezpośrednio	   przy	   bocznej	   lub/i	   tylnej	  
granicy	  działki;	  	  

8)	   zabudowa	   działek	   zlokalizowanych	   pod	   liniami	  
elektroenergetycznymi	   dopuszczalna	   po	   ich	  
przebudowie	  po	  nowej	  trasie;	  	  

9)	   obowiązują	   linie	   zabudowy	   ściśle	   określone	  
i	  maksymalne	   nieprzekraczalne	   linie	   zabudowy	  
5,0	   m	   od	   granicy	   z	  pasem	   drogowym	   dróg	  
publicznych.	  	  

	  
§19.	   1.	   Ustala	   się	   dla	   terenu	   oznaczonego	   symbolem	  
13aU/MN	   i	  13bU/MN:	   przeznaczenie	   podstawowe:	  
zabudowa	   usługowa;	   przeznaczenie	   dopuszczalne:	  
zabudowa	   mieszkaniowa	   jednorodzinna	   i	   infrastruktura	  
techniczna;	  	  

2.	   Ustala	   się	   zakaz	   dystrybucji	   takich	   towarów	   jak:	  
paliwa	  płynne	  i	  inne	  materiały	  niebezpieczne;	  	  

3.	   Ustala	   się	   następujące	   szczegółowe	   warunki,	  
zasady	   i	  standardy	   kształtowania	   zabudowy	   oraz	  
zagospodarowania	  terenu:	  	  

1)	   dla	  każdej	  działki	  budowlanej	  obowiązuje:	  	  
	  
	  

 Rodzaj ustalenia Wartość liczbowa 
ustalenia 

A B C 
1 Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0.8 
2 Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych zabudowy 2 
3 Maksymalna wysokość zabudowy npt [m] 10,0 
4 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna [% powierzchni 

działki] 
30 

5 Maksymalna powierzchnia zabudowana [ % powierzchni działki] 40 
	  
2)	   dopuszcza	   się	   realizację	   budynku	   mieszkalnego	  

jednorodzinnego	   dla	   prowadzącego	   działalność	  
usługową,	   pod	   warunkiem	   zachowania	  
w	  budynku,	   klimatu	   akustycznego	   zgodnie	  
z	  przepisami	  odrębnymi;	  	  

3)	   pod	   realizacje	   budynku	   mieszkalnego	   dopuszcza	  
się	  przeznaczenie	  do	  30%	  powierzchni	  działki;	  	  

4)	   powierzchnia	   użytkowa	   budynku	   mieszkalnego	  
nie	   może	   przekroczyć	   powierzchni	   użytkowej	  
budynku	  usługowego;	  	  

5)	   dla	   budynków	   mieszkalnych	   ustala	   się	   dachy	  
skośne	  dwu	   lub	  wielospadowe	  o	  kącie	   nachylenia	  
25	  –	  45	  stopni;	  	  

6)	   preferowany	   układ	   kalenicy	   –	   prostopadle	   do	  
frontowej	  granicy	  działki;	  	  

7)	   dla	   budynków	   usługowych	   i	  garażowo-‐
gospodarczych	   ustala	   się	   dachy	   skośne	   dwu	   lub	  
wielospadowe	   o	  kącie	   nachylenia	   25	   –	   45	   stopni	  
lub	  płaskie;	  	  

8)	   obowiązują	   linie	   zabudowy	   ściśle	   określone	  
i	  maksymalne	   nieprzekraczalne	   linie	   zabudowy	  
5,0	   m	   od	   granicy	   z	  pasem	   drogowym	   dróg	  
publicznych.	  	  

	  
§20.	   1.	   Ustala	   się	   dla	   terenu	   oznaczonego	   symbolem	  
9MN/U	  –	  12MN/U:	  przeznaczenie	  podstawowe:	  zabudowa	  
mieszkaniowa	   jednorodzinna;	   przeznaczenie	  
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 Rodzaj ustalenia Wartość liczbowa 
ustalenia 

A B C 
1 Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0.5 
2 Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych zabudowy 

mmieszkaniowej  
2 

3 Maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej npt [m] 10,0 
4 Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych pozostałej zabudowy 1 
5 Maksymalna wysokość pozostałej zabudowy npt [m] 6,0 
6 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna [% powierzchni działki] 50 
7 Maksymalna powierzchnia zabudowana [ % powierzchni działki] 30 

	  
2)	   na	   działce	   budowlanej	   można	   zrealizować	   jeden	  

budynek	   mieszkalny	   i	  jeden	   budynek	   garażowy,	  
gospodarczy	  lub	  garażowo-‐gospodarczy;	  	  

3)	   dla	   budynków	   mieszkalnych	   ustala	   się	   dachy	  
skośne	  dwu	   lub	  wielospadowe	  o	  kącie	   nachylenia	  
25	  –	  45	  stopni;	  	  

4)	   preferowany	   układ	   kalenicy	   –	   prostopadle	   do	  
frontowej	  granicy	  działki;	  	  

5)	   dla	   budynków	   garażowo-‐gospodarczych,	  
garażowych	   i	  gospodarczych	   ustala	   się	   dachy	  
skośne	  dwu	   lub	  wielospadowe	  o	  kącie	   nachylenia	  
25	  –	  45	  stopni	  lub	  płaskie;	  	  

6)	   dopuszcza	   się	   realizację	   budynku	   garażowo-‐
gospodarczego,	   garażowego	   lub	   gospodarczego	  
wolnostojącego	   lub	   dobudowanego	   do	   budynku	  
mieszkalnego;	  	  

7)	   dopuszcza	   się	   realizację	   budynku	   garażowo-‐
gospodarczego,	   garażowego	   lub	   gospodarczego	  
o	  długości	  do	  7,0	  m	  i	  wysokości	  do	  	  

	  

	   5,0	   m	   bezpośrednio	   przy	   bocznej	   lub/i	   tylnej	  
granicy	  działki;	  	  

8)	   zabudowa	   działek	   zlokalizowanych	   pod	   liniami	  
elektroenergetycznymi	   dopuszczalna	   po	   ich	  
przebudowie	  po	  nowej	  trasie;	  	  

9)	   obowiązują	   linie	   zabudowy	   ściśle	   określone	  
i	  maksymalne	   nieprzekraczalne	   linie	   zabudowy	  
5,0	   m	   od	   granicy	   z	  pasem	   drogowym	   dróg	  
publicznych.	  	  

	  
§19.	   1.	   Ustala	   się	   dla	   terenu	   oznaczonego	   symbolem	  
13aU/MN	   i	  13bU/MN:	   przeznaczenie	   podstawowe:	  
zabudowa	   usługowa;	   przeznaczenie	   dopuszczalne:	  
zabudowa	   mieszkaniowa	   jednorodzinna	   i	   infrastruktura	  
techniczna;	  	  

2.	   Ustala	   się	   zakaz	   dystrybucji	   takich	   towarów	   jak:	  
paliwa	  płynne	  i	  inne	  materiały	  niebezpieczne;	  	  

3.	   Ustala	   się	   następujące	   szczegółowe	   warunki,	  
zasady	   i	  standardy	   kształtowania	   zabudowy	   oraz	  
zagospodarowania	  terenu:	  	  

1)	   dla	  każdej	  działki	  budowlanej	  obowiązuje:	  	  
	  
	  

 Rodzaj ustalenia Wartość liczbowa 
ustalenia 

A B C 
1 Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0.8 
2 Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych zabudowy 2 
3 Maksymalna wysokość zabudowy npt [m] 10,0 
4 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna [% powierzchni 

działki] 
30 

5 Maksymalna powierzchnia zabudowana [ % powierzchni działki] 40 
	  
2)	   dopuszcza	   się	   realizację	   budynku	   mieszkalnego	  

jednorodzinnego	   dla	   prowadzącego	   działalność	  
usługową,	   pod	   warunkiem	   zachowania	  
w	  budynku,	   klimatu	   akustycznego	   zgodnie	  
z	  przepisami	  odrębnymi;	  	  

3)	   pod	   realizacje	   budynku	   mieszkalnego	   dopuszcza	  
się	  przeznaczenie	  do	  30%	  powierzchni	  działki;	  	  

4)	   powierzchnia	   użytkowa	   budynku	   mieszkalnego	  
nie	   może	   przekroczyć	   powierzchni	   użytkowej	  
budynku	  usługowego;	  	  

5)	   dla	   budynków	   mieszkalnych	   ustala	   się	   dachy	  
skośne	  dwu	   lub	  wielospadowe	  o	  kącie	   nachylenia	  
25	  –	  45	  stopni;	  	  

6)	   preferowany	   układ	   kalenicy	   –	   prostopadle	   do	  
frontowej	  granicy	  działki;	  	  

7)	   dla	   budynków	   usługowych	   i	  garażowo-‐
gospodarczych	   ustala	   się	   dachy	   skośne	   dwu	   lub	  
wielospadowe	   o	  kącie	   nachylenia	   25	   –	   45	   stopni	  
lub	  płaskie;	  	  

8)	   obowiązują	   linie	   zabudowy	   ściśle	   określone	  
i	  maksymalne	   nieprzekraczalne	   linie	   zabudowy	  
5,0	   m	   od	   granicy	   z	  pasem	   drogowym	   dróg	  
publicznych.	  	  

	  
§20.	   1.	   Ustala	   się	   dla	   terenu	   oznaczonego	   symbolem	  
9MN/U	  –	  12MN/U:	  przeznaczenie	  podstawowe:	  zabudowa	  
mieszkaniowa	   jednorodzinna;	   przeznaczenie	  
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2) dopuszcza się realizację budynku mieszkalne-
go jednorodzinnego dla prowadzącego działalność 
usługową, pod warunkiem zachowania w budynku, 
klimatu akustycznego zgodnie z przepisami odręb-
nymi; 

3) pod realizacje budynku mieszkalnego dopusz-
cza się przeznaczenie do 30% powierzchni działki; 

4) powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego 
nie może przekroczyć powierzchni użytkowej bu-
dynku usługowego; 

5) dla budynków mieszkalnych ustala się dachy 
skośne dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia 
25 – 45 stopni; 

6) preferowany układ kalenicy – prostopadle do 
frontowej granicy działki; 

7) dla budynków usługowych i garażowo-gospo-
darczych ustala się dachy skośne dwu lub wielospa-

dowe o kącie nachylenia 25 – 45 stopni lub płaskie; 
8) obowiązują linie zabudowy ściśle określone i 

maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy 5,0 m 
od granicy z pasem drogowym dróg publicznych. 

§20. 1. Ustala się dla terenu oznaczonego symbo-
lem 9MN/U – 12MN/U: przeznaczenie podstawowe: 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; przezna-
czenie dopuszczalne: zabudowa usługowa nieuciąż-
liwa i infrastruktura techniczna; 

2. Ustala się zakaz dystrybucji takich towarów jak: 
gaz, paliwa płynne i inne materiały niebezpieczne; 

3. Ustala się następujące szczegółowe warunki, 
zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

1) dla każdej działki budowlanej obowiązuje: 

2) dla budynków mieszkalnych ustala się dachy 
skośne dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia 
25 – 45 stopni; 

3) preferowany układ kalenicy – prostopadle do 
frontowej granicy działki; 

4) pod usługi dopuszcza się przeznaczenie do 
50% powierzchni działki; 

5) dla budynków usługowych i garażowo-gospo-
darczych ustala się dachy skośne dwu lub wielospa-
dowe o kącie nachylenia 25 – 45 stopni lub płaskie; 

6) dopuszcza się realizację budynku usługowego, 
garażowo-gospodarczego, gospodarczego lub ga-
rażowego wolnostojącego lub dobudowanego do 
budynku mieszkalnego lub realizacje bezpośrednio 
przy granicy sąsiedniej działki, zgodnie z rysunkiem 
planu; 

7) budynki realizowane bezpośrednio przy granicy 

nie mogą być dłuższe niż 15,0 m i wyższe niż 5,0 
m; 

8) obowiązują linie zabudowy ściśle określone i 
maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy 5,0 m 
od granicy z pasem drogowym dróg publicznych. 

§21. 1. Ustala się dla terenu oznaczonego symbo-
lem 14aUH: przeznaczenie podstawowe: zabudowa 
usługowa nieuciążliwa – usługi handlu; przeznacze-
nia dopuszczalne: infrastruktura techniczna. 

2. Ustala się zakaz dystrybucji takich towarów jak: 
gaz, paliwa płynne i inne materiały niebezpieczne. 

3. Ustala się następujące szczegółowe warunki, 
zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

1) dla każdej działki budowlanej obowiązuje: 
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dopuszczalne:	   zabudowa	   usługowa	   nieuciążliwa	  
i	  infrastruktura	  techniczna;	  	  

2.	   Ustala	   się	   zakaz	   dystrybucji	   takich	   towarów	   jak:	  
gaz,	  paliwa	  płynne	  i	  inne	  materiały	  niebezpieczne;	  	  

3.	   Ustala	   się	   następujące	   szczegółowe	   warunki,	  
zasady	   i	  standardy	   kształtowania	   zabudowy	   oraz	  
zagospodarowania	  terenu:	  	  

1)	   dla	  każdej	  działki	  budowlanej	  obowiązuje:	  	  
	  
	  

 Rodzaj ustalenia Wartość liczbowa 
ustalenia 

A B C 
1 Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0.5 
2 Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych zabudowy 

mieszkaniowej 
2 

3 Maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej npt [m] 10,0 
4 Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych pozostałej zabudowy 1 
5 Maksymalna wysokość pozostałej zabudowy npt [m] 6,0 
6 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna [% powierzchni działki] 30 
7 Maksymalna powierzchnia zabudowana [ % powierzchni działki] 30 

	  
2)	   dla	   budynków	   mieszkalnych	   ustala	   się	   dachy	  

skośne	  dwu	   lub	  wielospadowe	  o	  kącie	   nachylenia	  
25	  –	  45	  stopni;	  	  

3)	   preferowany	   układ	   kalenicy	   –	   prostopadle	   do	  
frontowej	  granicy	  działki;	  	  

4)	   pod	   usługi	   dopuszcza	   się	   przeznaczenie	   do	   50%	  
powierzchni	  działki;	  	  

5)	   dla	   budynków	   usługowych	   i	  garażowo-‐
gospodarczych	   ustala	   się	   dachy	   skośne	   dwu	   lub	  
wielospadowe	   o	  kącie	   nachylenia	   25	   –	   45	   stopni	  
lub	  płaskie;	  	  

6)	   dopuszcza	   się	   realizację	   budynku	   usługowego,	  
garażowo-‐gospodarczego,	   gospodarczego	   lub	  
garażowego	   wolnostojącego	   lub	   dobudowanego	  
do	   budynku	   mieszkalnego	   lub	   realizacje	  
bezpośrednio	   przy	   granicy	   sąsiedniej	   działki,	  
zgodnie	  z	  rysunkiem	  planu;	  	  

7)	   budynki	   realizowane	   bezpośrednio	   przy	   granicy	  
nie	  mogą	  być	  dłuższe	  niż	   15,0	  m	   i	  wyższe	  niż	   5,0	  
m;	  	  

8)	   obowiązują	   linie	   zabudowy	   ściśle	   określone	  
i	  maksymalne	   nieprzekraczalne	   linie	   zabudowy	  
5,0	   m	   od	   granicy	   z	  pasem	   drogowym	   dróg	  
publicznych.	  	  

	  
§21.	   1.	   Ustala	   się	   dla	   terenu	   oznaczonego	   symbolem	  
14aUH:	   przeznaczenie	   podstawowe:	   zabudowa	   usługowa	  
nieuciążliwa	  –	  usługi	  handlu;	  przeznaczenia	  dopuszczalne:	  
infrastruktura	  techniczna.	  	  

2.	   Ustala	   się	   zakaz	   dystrybucji	   takich	   towarów	   jak:	  
gaz,	  paliwa	  płynne	  i	  inne	  materiały	  niebezpieczne.	  	  

3.	   Ustala	   się	   następujące	   szczegółowe	   warunki,	  
zasady	   i	  standardy	   kształtowania	   zabudowy	   oraz	  
zagospodarowania	  terenu:	  	  

1)	   dla	  każdej	  działki	  budowlanej	  obowiązuje:	  	  
	  

 Rodzaj ustalenia Wartość liczbowa 
ustalenia 

A B C 
1 Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0.6 
2 Maksymalna wysokość zabudowy [m] 10 
3 Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych zabudowy 2 
4 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna [% powierzchni 

działki] 
20 

5 Maksymalna powierzchnia zabudowana [ % powierzchni działki] 30 
	  
2)	   dla	   zabudowy	   ustala	   się	   dachy	   skośne	   o	  kącie	  

nachylenia	  25	  –	  45	  stopni	  lub	  płaskie;	  	  
3)	   przy	   granicy	   z	  działkami	   budownictwa	  

mieszkaniowego	  jednorodzinnego	  ustala	  się	  nakaz	  
nasadzenia	   pasa	   zieleni	   izolacyjnej	   wysokiej	  
i	  niskiej	  o	  szerokości	  1,5	  m;	  	  

4)	   obsługa	   komunikacyjna	   od	   strony	   drogi	  
oznaczonej	  symbolem	  2KD-‐D;	  	  

5)	   obowiązują	   maksymalne	   nieprzekraczalne	   linie	  
zabudowy	   5,0	   m	   od	   granicy	   z	  pasem	   drogowym	  
dróg	  publicznych.	  	  

	  
§22.	   1.	   Ustala	   się	   dla	   terenu	   oznaczonego	   symbolem	  
14bWW/UH:	   przeznaczenie	   podstawowe:	   teren	  
infrastruktury	  technicznej	  –	  ujęcie	  wody	  przeznaczone	  do	  
likwidacji;	   przeznaczenie	   dopuszczalne:	   po	   likwidacji	  
ujęcia	   wody,	   zabudowa	   usługowa	   nieuciążliwa	   –	   usługi	  
handlu	  i	  infrastruktura	  techniczna.	  	  

2.	  Ustala	  się	  likwidację	  istniejącego	  ujęcia	  wody.	  	  
3.	   Do	   czasu	   likwidacji	   ujęcia	   wody	   obowiązują	  

ustalenia	  określone	  w	  §10	  niniejszej	  uchwały.	  	  
4.	   Ustala	   się	   zakaz	   dystrybucji	   takich	   towarów	   jak:	  

gaz,	  paliwa	  płynne	  i	  inne	  materiały	  niebezpieczne;	  	  
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dopuszczalne:	   zabudowa	   usługowa	   nieuciążliwa	  
i	  infrastruktura	  techniczna;	  	  

2.	   Ustala	   się	   zakaz	   dystrybucji	   takich	   towarów	   jak:	  
gaz,	  paliwa	  płynne	  i	  inne	  materiały	  niebezpieczne;	  	  

3.	   Ustala	   się	   następujące	   szczegółowe	   warunki,	  
zasady	   i	  standardy	   kształtowania	   zabudowy	   oraz	  
zagospodarowania	  terenu:	  	  

1)	   dla	  każdej	  działki	  budowlanej	  obowiązuje:	  	  
	  
	  

 Rodzaj ustalenia Wartość liczbowa 
ustalenia 

A B C 
1 Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0.5 
2 Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych zabudowy 

mieszkaniowej 
2 

3 Maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej npt [m] 10,0 
4 Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych pozostałej zabudowy 1 
5 Maksymalna wysokość pozostałej zabudowy npt [m] 6,0 
6 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna [% powierzchni działki] 30 
7 Maksymalna powierzchnia zabudowana [ % powierzchni działki] 30 

	  
2)	   dla	   budynków	   mieszkalnych	   ustala	   się	   dachy	  

skośne	  dwu	   lub	  wielospadowe	  o	  kącie	   nachylenia	  
25	  –	  45	  stopni;	  	  

3)	   preferowany	   układ	   kalenicy	   –	   prostopadle	   do	  
frontowej	  granicy	  działki;	  	  

4)	   pod	   usługi	   dopuszcza	   się	   przeznaczenie	   do	   50%	  
powierzchni	  działki;	  	  

5)	   dla	   budynków	   usługowych	   i	  garażowo-‐
gospodarczych	   ustala	   się	   dachy	   skośne	   dwu	   lub	  
wielospadowe	   o	  kącie	   nachylenia	   25	   –	   45	   stopni	  
lub	  płaskie;	  	  

6)	   dopuszcza	   się	   realizację	   budynku	   usługowego,	  
garażowo-‐gospodarczego,	   gospodarczego	   lub	  
garażowego	   wolnostojącego	   lub	   dobudowanego	  
do	   budynku	   mieszkalnego	   lub	   realizacje	  
bezpośrednio	   przy	   granicy	   sąsiedniej	   działki,	  
zgodnie	  z	  rysunkiem	  planu;	  	  

7)	   budynki	   realizowane	   bezpośrednio	   przy	   granicy	  
nie	  mogą	  być	  dłuższe	  niż	   15,0	  m	   i	  wyższe	  niż	   5,0	  
m;	  	  

8)	   obowiązują	   linie	   zabudowy	   ściśle	   określone	  
i	  maksymalne	   nieprzekraczalne	   linie	   zabudowy	  
5,0	   m	   od	   granicy	   z	  pasem	   drogowym	   dróg	  
publicznych.	  	  

	  
§21.	   1.	   Ustala	   się	   dla	   terenu	   oznaczonego	   symbolem	  
14aUH:	   przeznaczenie	   podstawowe:	   zabudowa	   usługowa	  
nieuciążliwa	  –	  usługi	  handlu;	  przeznaczenia	  dopuszczalne:	  
infrastruktura	  techniczna.	  	  

2.	   Ustala	   się	   zakaz	   dystrybucji	   takich	   towarów	   jak:	  
gaz,	  paliwa	  płynne	  i	  inne	  materiały	  niebezpieczne.	  	  

3.	   Ustala	   się	   następujące	   szczegółowe	   warunki,	  
zasady	   i	  standardy	   kształtowania	   zabudowy	   oraz	  
zagospodarowania	  terenu:	  	  

1)	   dla	  każdej	  działki	  budowlanej	  obowiązuje:	  	  
	  

 Rodzaj ustalenia Wartość liczbowa 
ustalenia 

A B C 
1 Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0.6 
2 Maksymalna wysokość zabudowy [m] 10 
3 Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych zabudowy 2 
4 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna [% powierzchni 

działki] 
20 

5 Maksymalna powierzchnia zabudowana [ % powierzchni działki] 30 
	  
2)	   dla	   zabudowy	   ustala	   się	   dachy	   skośne	   o	  kącie	  

nachylenia	  25	  –	  45	  stopni	  lub	  płaskie;	  	  
3)	   przy	   granicy	   z	  działkami	   budownictwa	  

mieszkaniowego	  jednorodzinnego	  ustala	  się	  nakaz	  
nasadzenia	   pasa	   zieleni	   izolacyjnej	   wysokiej	  
i	  niskiej	  o	  szerokości	  1,5	  m;	  	  

4)	   obsługa	   komunikacyjna	   od	   strony	   drogi	  
oznaczonej	  symbolem	  2KD-‐D;	  	  

5)	   obowiązują	   maksymalne	   nieprzekraczalne	   linie	  
zabudowy	   5,0	   m	   od	   granicy	   z	  pasem	   drogowym	  
dróg	  publicznych.	  	  

	  
§22.	   1.	   Ustala	   się	   dla	   terenu	   oznaczonego	   symbolem	  
14bWW/UH:	   przeznaczenie	   podstawowe:	   teren	  
infrastruktury	  technicznej	  –	  ujęcie	  wody	  przeznaczone	  do	  
likwidacji;	   przeznaczenie	   dopuszczalne:	   po	   likwidacji	  
ujęcia	   wody,	   zabudowa	   usługowa	   nieuciążliwa	   –	   usługi	  
handlu	  i	  infrastruktura	  techniczna.	  	  

2.	  Ustala	  się	  likwidację	  istniejącego	  ujęcia	  wody.	  	  
3.	   Do	   czasu	   likwidacji	   ujęcia	   wody	   obowiązują	  

ustalenia	  określone	  w	  §10	  niniejszej	  uchwały.	  	  
4.	   Ustala	   się	   zakaz	   dystrybucji	   takich	   towarów	   jak:	  

gaz,	  paliwa	  płynne	  i	  inne	  materiały	  niebezpieczne;	  	  
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2) dla zabudowy ustala się dachy skośne o kącie 
nachylenia 25 – 45 stopni lub płaskie; 

3) przy granicy z działkami budownictwa miesz-
kaniowego jednorodzinnego ustala się nakaz nasa-
dzenia pasa zieleni izolacyjnej wysokiej i niskiej o 
szerokości 1,5 m; 

4) obsługa komunikacyjna od strony drogi ozna-
czonej symbolem 2KD-D; 

5) obowiązują maksymalne nieprzekraczalne linie 
zabudowy 5,0 m od granicy z pasem drogowym 
dróg publicznych. 

§22. 1. Ustala się dla terenu oznaczonego symbo-
lem 14bWW/UH: przeznaczenie podstawowe: teren 
infrastruktury technicznej – ujęcie wody przezna-
czone do likwidacji; przeznaczenie dopuszczalne: 
po likwidacji ujęcia wody, zabudowa usługowa nie-
uciążliwa – usługi handlu i infrastruktura techniczna. 

2. Ustala się likwidację istniejącego ujęcia wody. 
3. Do czasu likwidacji ujęcia wody obowiązują 

ustalenia określone w §10 niniejszej uchwały. 
4. Ustala się zakaz dystrybucji takich towarów jak: 

gaz, paliwa płynne i inne materiały niebezpieczne; 
5. Obowiązują szczegółowe warunki, zasady i 

standardy kształtowania zabudowy oraz zagospoda-
rowania terenu określone w §21 niniejszej uchwały. 

§23. 1. Ustala się dla terenu oznaczonego sym-
bolem 14cWW/KD-D: przeznaczenie podstawowe: 
teren infrastruktury technicznej – ujęcie wody prze-
znaczone do likwidacji; przeznaczenie dopuszczal-
ne: po likwidacji ujęcia wody, droga publiczna – uli-
ca dojazdowa; 

2. Ustala się likwidację istniejącego ujęcia wody; 
3. Do czasu likwidacji ujęcia wody obowiązują 

ustalenia określone w §10 niniejszej uchwały. 
4. Ustala się zakaz wprowadzania obiektów bu-

dowlanych nie związanych z przeznaczeniem terenu 
za wyjątkiem obiektów obsługi technicznej i urzą-
dzeń pomocniczych. 

§24. 1. Ustala się dla terenu oznaczonego symbo-
lem 15EE: przeznaczenie podstawowe: infrastruktu-
ra techniczna – stacja transformatorowa; 

2. Ustala się następujące szczegółowe warunki, 
zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna wysokość zabudowy 5,0 m npt; 
2) maksymalna powierzchnia zabudowana 40 %; 
3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 50 

%; 
4) ustala się maksymalną nieprzekraczalną linię 

zabudowy od strony drogi publicznej 5,0 m; 
5) dachy płaskie lub skośne o kącie nachylenia 25 

– 45 stopni; 
6) obsługa komunikacyjna od strony drogi publicz-

nej. 

§25. 1. Ustala się dla terenów oznaczonych sym-
bolami 16ZP i 17ZP przeznaczenie podstawowe: 

zieleń urządzona - publiczna. 
2. Ustala się zakaz wprowadzania obiektów bu-

dowlanych nie związanych z przeznaczeniem terenu 
za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej i 
urządzeń pomocniczych; 

3. Dopuszcza się realizację obiektów małej archi-
tektury i rekreacji. 

4. Dopuszcza się wykonanie dojść i dojazdów do 
działek budownictwa mieszkaniowego jednorodzin-
nego przylegających do terenu zieleni publicznej. 

§26. 1. Ustala się dla terenów oznaczonych sym-
bolem 18ZI przeznaczenie podstawowe: zieleń izo-
lacyjna niska. 

2. Ustala się zakaz wprowadzania obiektów bu-
dowlanych nie związanych z przeznaczeniem terenu 
za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej i 
urządzeń pomocniczych; 

§27. 1. Ustala się dla terenu oznaczonego sym-
bolem 1KD-L przeznaczenie podstawowe: droga pu-
bliczna – ulica lokalna ; 

2. Ustala się zakaz wprowadzania obiektów bu-
dowlanych nie związanych z przeznaczeniem terenu 
za wyjątkiem obiektów obsługi technicznej i urzą-
dzeń pomocniczych. 

3. Ustala się szerokość w liniach rozgraniczają-
cych 

- na odcinku istniejącym dotychczasowa szero-
kość 

- na odcinku projektowanym minimalna szerokość 
20 m. 

§28. 1. Ustala się dla terenu oznaczonego symbo-
lami 2KD-D – 12KD-D przeznaczenie podstawowe: 
droga publiczna – ulica dojazdowa; 

2. Ustala się zakaz wprowadzania obiektów bu-
dowlanych nie związanych z przeznaczeniem terenu 
za wyjątkiem obiektów obsługi technicznej i urzą-
dzeń pomocniczych. 

3. Dla terenów istniejących i projektowanych dróg 
dojazdowych ustala się następujące szerokości w 
liniach rozgraniczających: 

- 2KD-D i 8KD-D dotychczasowa szerokość 
- 3KD-D i 5KD-D szerokości 20 m 
- 4KD-D szerokości 12 m 
- 6KD-D i 7KD-D szerokości 15 m 
- 9KD-D i 10KD-D szerokości 12 m z placem na-

wrotnym o szerokości 20 m 
- 11KD-D i 12KD-D szerokości 10 m z placem na-

wrotnym o szerokości 20 m 

§29. 1. Ustala się dla terenów oznaczonych sym-
bolami 13KX,ZP - 15KX,ZP przeznaczenie podsta-
wowe: droga pieszo-rowerowa i zieleń urządzona; 

2. Ustala się zakaz wprowadzania obiektów bu-
dowlanych nie związanych z przeznaczeniem terenu 
za wyjątkiem obiektów obsługi technicznej i urzą-
dzeń pomocniczych. 

3. Szerokość w liniach rozgraniczających ustalona 
istniejącymi granicami działek. 
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§30. 1. Ustala się dla terenu oznaczonego sym-
bolem 16KX przeznaczenie podstawowe: droga pie-
sza. 

2. Ustala się zakaz wprowadzania obiektów bu-
dowlanych nie związanych z przeznaczeniem terenu 
za wyjątkiem obiektów obsługi technicznej i urzą-
dzeń pomocniczych. 

3. Szerokość w liniach rozgraniczających 3 m. 

DZIAŁ VI
Przepisy przejściowe i końcowe

Rozdział 12
Sposoby i terminy tymczasowego zagospodaro-

wania, urządzania i użytkowania terenów

§31. Ustala się tymczasowo, dotychczasowy 
sposób użytkowania terenu w granicach objętych 
planem do czasu realizacji zabudowy zgodnej z pla-
nem. 

Rozdział 13
Ustalenia końcowe

§32. 1. Uchwala się dla terenów oznaczonych 
symbolami MN, MN/U i U/MN objętych ustalenia-
mi planu, a nie będących własnością gminy, staw-
kę służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu 
wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 20 
%. 

2. Dla terenów stanowiących własność gminy, 
terenów oznaczonych symbolem ZI oraz terenów 
przeznaczonych pod realizację celu publicznego 
ustala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowej 
opłaty w wysokości 0%. 

§33. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Gminy i Miasta Kleczew. 

§34. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Kleczewie
(-) mgr Maciej Trzewiczyński
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§1. Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi 
zmianami) Rada Miejska w Kleczewie określa na-
stępujący sposób realizacji inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej należących do zadań wła-
snych gminy, oraz zasady ich finansowania. 

§2. 1. Sposób realizacji, zapisanych w planie in-
westycji należących do zadań własnych gminy: 

1) realizacja w oparciu o obowiązujące przepisy, 
w tym Prawo zamówień publicznych, 

2) terminy realizacji poszczególnych zadań – eta-
powanie, 

3) realizacja inwestycji musi być zgodna z obowią-
zującymi przepisami i normami. 

§3. 1. Możliwe zasady finansowania zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które należą do zadań własnych gminy, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych: 

1) z budżetu gminy zgodnie z uchwałą budżetową, 
2) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, 

poprzez budżet gminy – w ramach, m.in. 
- dotacji unijnych 
- dotacji samorządu województwa 
- dotacji i pożyczek z funduszy celowych, 
- z kredytów i pożyczek bankowych, 
- z udziału inwestorów zewnętrznych na podsta-

wie odrębnych porozumień, 
- innych środków zewnętrznych 
2. Inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji 

paliw gazowych i energii elektrycznej będą realizo-
wane w sposób określony w art. 7 ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 
54, poz. 348 ze zm.) i nie będą obciążały budżetu 
gminy. 

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi 
zmianami) Rada Miejska w Kleczewie rozstrzyga co 
następuje:

Na podstawie oświadczenia Burmistrza Gminy 
i Miasta Kleczew w sprawie braku uwag, na eta-
pie wyłożenia projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego do publicznego 
wglądu , nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpa-
trzenia.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIII/421/10
Rady Miejskiej w Kleczewie

z dnia 12 października 2010 r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLIII/421/10
Rady Miejskiej w Kleczewie

z dnia 12 października 2010 r.
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zmianami) oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz 844 z 
późn. zmianami) uchwala się co następuje:

§1. Określa się następujące dzienne stawki opłaty 
targowej obowiązujące na targowiskach na terenie 
Gminy Kleczew: 

1. Przy sprzedaży małych ilości towarów wysta-
wionych z ręki, kosza, wiadra, pojemnika, skrzynki 
lub wózka ręcznego - 1,00 zł. 

2. Przy sprzedaży żywego drobiu, królików, nutrii 
i innych zwierząt futerkowych: 

a) do 20 szt. - 3,00 zł. 
b) powyżej 20 szt. - 6,00 zł. 
3. Przy sprzedaży nie przetworzonych produktów 

rolnych, ogrodniczych i sadowniczych, za każde 
zajęte (choćby częściowo) wydzielone stanowisko 
handlowe - 9,00 zł. 

4. Przy sprzedaży artykułów przemysłowych, rze-
mieślniczych i spożywczych, za każde zajęte (choć-

by częściowo) wydzielone stanowisko handlowe - 
14,00 zł. 

§2. 1. Opłatę targową pobiera się niezależnie od 
należności przewidzianych w odrębnych przepisach 
za korzystanie z urządzeń oraz za inne usługi świad-
czone przez prowadzącego targowisko. 

2. Opłatę targową pobiera w drodze inkasa Zakład 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klecze-
wie za wynagrodzeniem w wysokości 11 % zainka-
sowanych kwot. 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzo-
wi Gminy i Miasta Kleczew. 

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego, nie wcześniej jednak 
niż z dniem 1 stycznia 2011r. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Kleczewie
(-) mgr Maciej Trzewiczyński

Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 
kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Pol-
skiej (Dz. U. Nr 78, poz. 438 z późn. zm.) oraz art. 
3 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w 
Kleczewie uchwala co następuje:

§1. W Uchwale Rady Miejskiej w Kleczewie Nr 
XXXVIII/367/06 z dnia 27 września 2006 r. w spra-
wie Statutu Gminy Kleczew opublikowanej w Dz. 
Urz. Woj. Wlkp. Nr 182, poz. 4257, wprowadza się 
następujące zmiany: 

1. w §74 uchyla się ust. 1; 
2. uchyla się §75; 
3. w §117 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Oso-

bom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organi-

zacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, 
udostępnia się dokumenty oraz inne informacje pu-
bliczne określone w ustawach.”; 

4. w §119 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Doku-
menty oraz inne informacje publiczne z zakresu dzia-
łania Rady i Komisji udostępnia się w Biurze Rady, 
w dniach pracy Urzędu, w godzinach przyjmowania 
interesantów lub w inny sposób i w formie wskaza-
nych we wniosku o udostępnienie informacji.”; 

5. w §119 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Do-
kumenty oraz inne informacje publiczne z zakresu 
działania Burmistrza oraz Urzędu udostępnia się w 
dniach pracy Urzędu, w godzinach przyjmowania 
interesantów lub w inny sposób i w formie wskaza-
nych we wniosku o udostępnienie informacji.”; 

6. §120 otrzymuje brzmienie: „§120. Realizacja 
uprawnień określonych w §118 i §119 może odby-
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UCHWAŁA NR XLIII/429/10 RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE

 z dnia 12 października 2010 r.

w sprawie stawek opłaty targowej na 2011 r.
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UCHWAŁA NR XLIII/431/10 RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE

 z dnia 12 października 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Kleczew
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zm.), art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 
21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( Dz. 
U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 ze zm.) Rada Gminy 
Kramsk uchwala, co następuje: 

§1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa dro-
gowego na drogach gminnych na cele niezwiązane 
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i 
ochroną dróg, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniej-
szej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Kramsk.

§3. Traci moc uchwała nr XXI/109/2004 Rady 
Gminy Kramsk z dnia 26 października 2004 roku 
w sprawie ustalenia stawek za zajmowanie pasa 
drogowego na drogach gminnych położonych na te-
renie Gminy Kramsk, na cele niezwiązane z potrze-
bami zarządzenia drogami lub potrzebami ruchu dro-
gowego. ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 164, poz. 3524 z 
dnia 30 listopada 2004 r.)

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Marek Lidzbiński 

wać się w Urzędzie, w asyście pracownika Urzędu 
lub w inny sposób i w formie wskazanych we wnio-
sku o udostępnienie informacji.”; 

7. uchyla się §122. 

§2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Kleczewie
(-)mgr Maciej Trzewiczyński
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UCHWAŁA NR LIII/255/10 RADY GMINY KRAMSK

 z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 

Dziennik	  Urzędowy	  
Województwa	  Wielkopolskiego	  Nr	  10	   –	  15	  –	   Poz.	  272,273	  
	  

§2.	   Wykonanie	   uchwały	   powierza	   się	   Wójtowi	   Gminy	  
Kramsk.	  
	  
§3.	   Traci	   moc	   uchwała	   nr	   XXI/109/2004	   Rady	   Gminy	  
Kramsk	   z	  dnia	   26	   października	   2004	   roku	   w	  sprawie	  
ustalenia	   stawek	   za	   zajmowanie	   pasa	   drogowego	   na	  
drogach	   gminnych	   położonych	   na	   terenie	   Gminy	   Kramsk,	  
na	  cele	  niezwiązane	  z	  potrzebami	  zarządzenia	  drogami	  lub	  
potrzebami	   ruchu	   drogowego.	   (	   Dz.	   Urz.	   Woj.	   Wlkp.	   Nr	  
164,	  poz.	  3524	  z	  dnia	  30	  listopada	  2004	  r.)	  

	  
§4.	   Uchwała	   wchodzi	   w	  życie	   po	   upływie	   14	   dni	   od	   dnia	  
ogłoszenia	   w	  Dzienniku	   Urzędowym	   Województwa	  
Wielkopolskiego.	  
	  
	  

Przewodniczący	  Rady	  
(-‐)	  Marek	  Lidzbiński

	  
Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr LIII/255/10 
Rady Gminy Kramsk 

z dnia 28 października 2010 r. 
 
STAWKI OPŁAT ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO NA DROGACH GMINNYCH NA TERENIE GMINY KRAMSK 

 
Lp. Wyszczególnienie Stawka opłat za 1 m2  

zajętego pasa drogowego 
1. -Opłata za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym: 

a) za zajęcie jezdni o nawierzchni twardej: 
- do 50 % szerokości jezdni, 
- powyżej 50 % szerokości jezdni, 
b) za zajęcie drogi o nawierzchni gruntowej: 
- do 50 % szerokości drogi, 
- powyżej 50 % szerokości drogi, 
c) za zajęcie innego elementu pasa drogowego: 
- za zajęcie chodnika ( utwardzonego ), 
- za zajęcie chodnika gruntowego lub pobocza drogowego 

 
 

2,40 zł/ dzień 
4,80 zł/ dzień 

 
1,20 zł/ dzień 
1,50 zł/ dzień 

 
1,50 zł/ dzień 
1,20 zł/ dzień 

2. Opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 
niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego*: 
a) poza obszarem zabudowanym, 
b) w obszarze zabudowanym, 
c) na obiektach mostowych 

 
 

3,00 zł/rok 
6,00 zł/rok  
30,00 zł/rok 

3. Opłata za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych 
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego*: 
a) poza obszarem zabudowanym, 
b) w obszarze zabudowanym 

 
 

0,30 zł/dzień 
0,60 zł/dzień 

4. Opłata za umieszczenie w pasie drogowym reklam** 0,30 zł/dzień 
5. Opłata za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w innych celach niż 

wymienione w p. 1,2,3 i 5 
1,20 zł/dzień 

 
*- stawka za 1 m2 rzutu poziomego obiektu/ urządzenia  
**- stawka za 1 m2 powierzchni reklamy 
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UCHWAŁA	  NR	  LII/687/2010	  RADY	  MIEJSKIEJ	  OSTROWA	  WIELKOPOLSKIEGO	  

 z	  dnia	  4	  listopada	  2010	  r.	  

w	  sprawie	  ustalenia	  statutu	  Osiedla	  Nr	  7	  „ZACISZE-ZĘBCÓW”	  mieszkańców	  Miasta	  Ostrowa	  Wielkopolskiego	  	  
	   	  

Rada	   Miejska	   na	   podstawie	   art.	   5,	   18	   ust.	   2	  pkt.	   7,	   35,	   40	  
ust.2	   pkt.	   1	  ustawy	   z	  dnia	   8	  marca	   1990	   roku	  
o	  samorządzie	   gminnym	   (	   tj.z	   2001	   r.	   Dz.U.Nr	   142	   ,	   poz.	  
1591	  z	  późniejszymi	  zmianami)	  	  
	  
uchwala	  co	  następuje	  
Ustala	   się	   Statut	   Osiedla	   Nr	   7	  „ZACISZE-ZĘBCÓW”	  
mieszkańców	  Miasta	  Ostrowa	  Wielkopolskiego.	  	  

	  
	  

Rozdział 	  I 	  
Postanowienia	  ogólne	  

	  
§1.	   1.	   Osiedle	   Nr	   	   7	   ”ZACISZE-‐ZĘBCÓW”	   jest	   wspólnotą	  
samorządową	   mieszkańców	   osiedla,	   będącą	   jednostką	  
pomocniczą	  Miasta	  Ostrowa	  Wielkopolskiego.	  

2

2



Poz. 273
 Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 10 – 974 –

Rada Miejska na podstawie art. 5, 18 ust. 2 pkt. 
7, 35, 40 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym ( tj.z 2001 r. Dz.U.Nr 
142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami) uchwala 
co następuje

Ustala się Statut Osiedla Nr 7 „ZACISZE-ZĘB-
CÓW” mieszkańców Miasta Ostrowa Wielkopol-
skiego. 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1. 1. Osiedle Nr  7 ”ZACISZE-ZĘBCÓW” jest 
wspólnotą samorządową mieszkańców osiedla, bę-
dącą jednostką pomocniczą Miasta Ostrowa Wiel-
kopolskiego.

2. Jednostka pomocnicza nie posiada osobowości 
prawnej.

3. Samorząd mieszkańców działa na podstawie 
przepisów prawa a, w szczególności ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Statutu 
Miasta Ostrowa Wielkopolskiego i niniejszego sta-
tutu.

§2. Obszar osiedla określa mapa, stanowiąca inte-
gralną część statutu osiedla. 

Odrębność osiedla określa numer i nazwa umiesz-
czone po słowach statut osiedla wraz  z wykazem 
ulic przynależnych do obszaru osiedla. 

§3. Ilekroć w statucie mowa o:
1) mieście – należy przez to rozumieć Miasto 

Ostrów Wielkopolski,
2) osiedlu – należy przez to rozumieć Osiedle Nr 7 

„ZACISZE-ZĘBCÓW”,
3) radzie – należy przez to rozumieć Radę Osiedla 

Nr 7 „ZACISZE-ZĘBCÓW”,
4) zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd 

Osiedla Nr 7 „ZACISZE-ZĘBCÓW”,
5) przewodniczącym rady - należy przez to rozu-

mieć Przewodniczącego Rady Osiedla Nr 7 „ZACI-
SZE-ZĘBCÓW”,

6) przewodniczącym zarządu – należy przez to 
rozumieć Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 7 
„ZACISZE-ZĘBCÓW”,

7) organach osiedla – należy przez to rozumieć 
Radę i Zarząd Osiedla Nr 7 „ZACISZE-ZĘBCÓW”, 

8) statucie – należy przez to rozumieć Statut Osie-
dla Nr 7 „ZACISZE-ZĘBCÓW”,

9) statucie miasta – należy przez to rozumieć obo-

wiązujący Statut Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
10) ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami),

11) radzie miejskiej – należy przez to rozumieć 
Radę Miejską Ostrowa Wielkopolskiego,

12) prezydencie – należy przez to rozumieć Prezy-
denta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

13) urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd 
Miejski w Ostrowie Wielkopolskim.

Rozdział II
Zadania i kompetencje osiedla

§4. Podstawowym celem osiedla jest:
1) współdziałanie z organami miasta w realizacji 

zadań na terenie osiedla,
2) umożliwienie mieszkańcom uczestnictwa w 

rozstrzyganiu spraw związanych z interesem ogól-
no miejskim a mających wpływ na warunki życia w 
miejscu zamieszkania,

3) umożliwienie mieszkańcom udziału w realizacji 
zadań miasta związanych z osiedlem,

4) stworzenie mieszkańcom możliwości uczest-
nictwa w życiu wspólnoty dla zaspokojenia ich po-
trzeb,

5) inicjowanie i organizowanie działań związanych 
z kulturą i rekreacją, sportem, zdrowiem, porząd-
kiem i bezpieczeństwem.

6) Informowanie mieszkańców o sprawach zwią-
zanych z osiedlem.

§5. 1. Zadaniem osiedla jest zaspokajanie potrzeb 
społeczności osiedlowej, a w szczególności dbanie 
o:

1) ład przestrzenny,
2) porządek i bezpieczeństwo,
3) utrzymanie lokalnych dróg, chodników i parkin-

gów,
4) lokalną infrastrukturę techniczną,
5) mienie Miasta znajdujące się na terenie osiedli,
6) stan środowiska naturalnego,
7) rozwój kultury, sportu, rekreacji.
2. Osiedle może także inicjować i wspierać przed-

sięwzięcia mieszkańców zmierzające do : 
1) poprawy warunków życia,
2) rozwoju oświaty, kultury i wypoczynku,
3) tworzenie więzi lokalnych i pomocy sąsiedzkiej,
4) poprawy funkcjonowania i rozwoju infrastruk-

tury technicznej.
3.Osiedle może realizować zadania, zwłaszcza po-

273

UCHWAŁA NR LII/687/2010 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO

 z dnia 4 listopada 2010 r.

w sprawie ustalenia statutu Osiedla Nr 7 „ZACISZE-ZĘBCÓW” mieszkańców Miasta Ostrowa Wielkopol-
skiego 



 Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 10 – 975 – Poz. 273

przez :
1) inicjowanie i organizowanie aktywności spo-

łecznej mieszkańców osiedla,
2) przeprowadzenie edukacji i konkursów mają-

cych na celu rozwój i upiększenie osiedla,
3) organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzie-

ży w ramach placówek oświatowych świetlic, klu-
bów itp.,

4) rozwijanie różnorodnych form życia kulturalne-
go a także z zakresu kultury fizycznej, rekreacji i 
turystyki przez organizowanie festynów, wyjazdów 
do placówek kulturalnych, organizowanie czasu 
wolnego, klubów i kół zainteresowań,

5) organizowanie różnych form opieki i pomocy 
sąsiedzkiej dla mieszkańców znajdujących się w 
trudnej sytuacji życiowej,

6) podejmowanie działań mających na celu utrzy-
manie porządku, spokoju, czystości i bezpieczeń-
stwa.

§6. Do kompetencji osiedla należy w szczególno-
ści : 

1) uchwalenie propozycji do projektu budżetu Mia-
sta w części dotyczącej osiedla,

2) dysponowanie środkami finansowymi wydzie-
lonymi w budżecie na potrzeby osiedla,

3) formułowanie pod adresem Rady Miejskiej i Pre-
zydentów postulatów określających potrzeby, opi-
nie i dążenia mieszkańców osiedla,

4) zgłaszanie opinii, uwag i zastrzeżeń do planów 
zagospodarowania przestrzennego w zakresie doty-
czącym osiedla,

5) wydawanie opinii w sprawach przekazanych 
przez radę miejską, prezydenta i miejskie jednostki 
organizacyjne,

6) współorganizowanie i wspieranie inicjatyw 
mieszkańców zmierzających do poprawy życia 
mieszkańców,

7) współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami 
społecznymi i zawodowymi, spółdzielniami,

8) zarządzanie mieniem komunalnym przekaza-
nym osiedlu do korzystania lub zarządzania,

9) współpraca z organem właściwym terytorialnie 
w sprawach zarządzania kryzysowego w zakresie 
określonym w miejskim planie zarządzania kryzyso-
wego.

§7. 1. Organy osiedla wydają opinie najpóźniej w 
terminie 30 dni od daty otrzymania pisma w spra-
wie opinii.

2. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, 
o którym mowa w ust. 1 sprawa może być rozpatry-
wana z pominięciem stanowiska organów osiedla.

§8. Organami osiedla są : 
1. rada osiedla 
2. zarząd osiedla.

Rozdział III
Organizacja, zakres i działania osiedli

§9. 1. Organem uchwałodawczym w osiedlu jest 
rada osiedla.

2. W skład rady osiedla wchodzą jego mieszkań-
cy w liczbie określonej w art. 17 Ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zależnej od 
ilości mieszkańców osiedla.

3. Rada osiedla wybierana jest w głosowaniu taj-
nym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby 
kandydatów na zebraniu ogólnym stałych mieszkań-
ców osiedla.

4. Rada na pierwszym swoim posiedzeniu wybie-
ra ze swego grona przewodniczącego rady osiedla, 
zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

5. Przewodniczący rady osiedla kieruje pracami 
rady osiedla i reprezentuje mieszkańców wobec 
rady miejskiej i prezydenta miasta.

6. Kadencja trwa cztery lata począwszy od daty 
wyborów, z wyjątkiem sytuacji określonej w  §41 
ust.3 zasad i trybu przeprowadzania wyborów do 
organów statutowych osiedla.

W razie wygaśnięcia mandatu członka rady przed 
upływem kadencji, rada osiedla przeprowadza wy-
bory uzupełniające w trybie określonym w ust. 3. 

7. Rada obraduje na posiedzeniach zwołanych 
przez przewodniczącego rady osiedla nie rzadziej niż 
jeden raz na kwartał.

8. Posiedzenie rady zwołuje się również na wnio-
sek zarządu osiedla lub co najmniej ¼ ustawowego 
składu rady.

9. Posiedzenia rady są jawne.
10. Uchwały rady zapadają zwykłą większością 

głosów w obecności co najmniej połowy składu 
rady, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

11. Uchwała winna zawierać :
1) numer, datę uchwalenia, tytuł,
2) podstawę prawną,
3) postanowienia uchwały,
4) określenie wykonawcy postanowień uchwały,
5) termin wejścia w życie postanowień uchwały,
6) podpis przewodniczącego rady.
12. Funkcji, o której mowa w ust. 4 nie można 

łączyć z funkcją członka zarządu.
13. Każdy mieszkaniec osiedla ma prawo wglądu 

w dokumenty dotyczące działalności organów osie-
dla.

14. Na pisemny wniosek 2% mieszkańców (wg 
stanu liczby mieszkańców w ostatnich wyborach do 
rady osiedla), rada osiedla jest zobowiązana zwołać 
w ciągu 30 dni ogólne zebranie mieszkańców.

§10. 1. W sprawach samoopodatkowania miesz-
kańców na cele publiczne dotyczące osiedla roz-
strzyga się w drodze referendum osiedlowego. 

2. Referendum może być przeprowadzone także 
w innej sprawie ważnej dla osiedla.

3. Referendum przeprowadza się z inicjatywy rady 
osiedla lub na wniosek co najmniej 1/10 mieszkań-
ców uprawnionych do głosowania. 

4. Referendum w sprawie odwołania rady osiedla 
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przed upływem kadencji przeprowadza się wyłącz-
nie na wniosek mieszkańców, na zasadach określo-
nych w ust. 3, nie wcześniej jednak niż po upływie 
12 miesięcy od dnia wyborów lub od dnia ostat-
niego referendum w sprawie odwołania rady przed 
upływem kadencji. 

5. Uchwałę o przeprowadzeniu referendum podej-
muje Rada Miejska Ostrowa 

 Wielkopolskiego na wniosek podmiotów wymie-
nionych w ust.3. 

6. Tryb i sposób przeprowadzenia referendum 
określi rada miejska w odrębnej uchwale. 

7. Referendum jest ważne, jeżeli wzięło w nim 
udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowa-
nia.

§11. Do wyłącznej właściwości ogólnego zebra-
nia mieszkańców osiedla należy : 

1. powoływanie rady osiedla, 
2. ustalanie wytycznych o kierunkach działania 

rady osiedla, 
3. przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań rady 

osiedla. 

§12. 1. Odwołanie przewodniczącego rady i jego 
zastępcy następuje na wniosek co najmniej ¼ skła-
du rady osiedla. Wniosek w sprawie nie może być 
poddany pod głosowanie na posiedzeniu, na którym 
został zgłoszony. Wniosek ten staje się punktem po-
rządku obrad najbliższego posiedzenia.

2. Pisemna rezygnacja przewodniczącego rady lub 
zastępcy przewodniczącego jest przedkładana na 
najbliższym posiedzeniu rady. Rada przyjmuje rezy-
gnację w drodze uchwały zwykłą większością gło-
sów, w obecności co najmniej połowy składu rady.

3. Niepodjęcie przez radę uchwały, o której mowa 
w ust. 2 jest równoznaczna z przyjęciem rezygnacji 
z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym od-
było się posiedzenie.

4. W przypadku przyjęcia rezygnacji, rada w ter-
minie jednego miesiąca dokonuje wyboru nowego 
przewodniczącego lub jego zastępcy.

5. Do czasu wyboru nowego przewodniczącego 
jego obowiązki wykonuje zastępca.

6. W przypadku złożenia pisemnej rezygnacji przez 
przewodniczącego rady oraz zastępcę przewod-
niczącego rady, rada na najbliższym posiedzeniu 
przyjmuje rezygnację przewodniczącego rady oraz 
zastępcy przewodniczącego rady oraz dokonuje 
wyboru przewodniczącego rady oraz zastępcy prze-
wodniczącego rady.

7. W przypadku jednoczesnej rezygnacji prze-
wodniczącego, zastępcy i sekretarza rady następne 
zebranie zwołuje członek rady najstarszy wiekiem, 
który przewodniczy zebraniu i pełni obowiązki prze-
wodniczącego rady do czasu wyboru nowego prze-
wodniczącego rady.

8. Uchwały w sprawach wskazanych w ust.6 po-
dejmowane są w trybie określonym w ust.2.

§13. 1. Przewodniczący rady :
1. organizuje prace rady,
2. zwołuje posiedzenie rady,
3. przewodniczy posiedzeniu rady,
4. reprezentuje radę i osiedle na zewnątrz.
2. W przypadku nieobecności lub niezdolności 

do pełnienia obowiązków przez przewodniczącego 
rady, jego obowiązki pełni wiceprzewodniczący.

§14. Do kompetencji rady należą wszystkie spra-
wy pozostające w zakresie działania osiedla, a w 
szczególności :

1. wybór i odwołanie zarządu oraz przyjmowanie 
sprawozdań z jego działalności,

2. uchwalanie planu rzeczowo-finansowego osie-
dla i propozycji do projektu budżetu miasta,

3. rozpatrywanie sprawozdań z wykonania planu 
rzeczowo-finansowego oraz podejmowanie uchwał 
w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium,

4. występowanie z wnioskami o przekazanie 
składników mienia komunalnego do gospodarowa-
nia i korzystania,

5.opiniowanie miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego dotyczących osiedla,

6. przyjmowanie skarg i wniosków od mieszkań-
ców dotyczących osiedla,

7. powoływanie stałych i doraźnych komisji oraz 
ustalanie ich składu i zakresu działania, 

8. kontrolowanie zarządu osiedla.

§15. 1. W celu realizacji zadań kontrolnych rada 
powołuje komisję rewizyjną.

2. Komisja rewizyjna kontroluje i ocenia dla po-
trzeb rady działalność zarządu oraz przedstawia ra-
dzie wniosek o udzielenie lub nieudzielenie absolu-
torium zarządowi, jak również wykonuje czynności 
kontrolne wskazane przez radę.

3. Komisję rewizyjną w składzie od 3 do 5 osób 
rada wybiera spośród swoich członków.

Do składu komisji nie mogą być wybierani prze-
wodniczący, wiceprzewodniczący rady, przewodni-
czący innych komisji oraz członkowie zarządu.

§16. 1. W skład stałych i doraźnych komisji pro-
blemowych mogą wchodzić osoby spoza rady, w 
liczbie nie przekraczającej połowy składu komisji.

2. Komisje podlegają radzie, składają jej sprawoz-
dania ze swojej działalności.

§17. Rada co najmniej raz w roku informuje miesz-
kańców osiedla o swojej działalności na 

zebraniu z mieszkańcami.

§18. 1.Organem wykonawczym w osiedlu jest za-
rząd osiedla. Na czele zarządu stoi przewodniczący.

2. Pod nieobecność przewodniczącego jego funk-
cję pełni sekretarz zarządu.

Rozdział IV
Zasady wyboru i zadania zarządu osiedla
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§19.1. Rada wybiera zarząd w liczbie 5 osób spo-
śród członków rady w ciągu 30 dni od daty stwier-
dzenia ważności wyborów.

2.W skład zarządu wchodzą: przewodniczący, se-
kretarz, skarbnik i 2 członków.

3. Rada osiedla wybiera przewodniczącego zarzą-
du w oddzielnym, tajnym głosowaniu, bezwzględną 
większością głosów ustawowego składu rady.

4. Pozostałych członków zarządu wybiera rada 
osiedla w głosowaniu tajnym, zwykłą większością 
głosów. Na wniosek przewodniczącego zarządu, 
rada spośród członków zarządu wybiera w głosowa-
niu tajnym, zwykłą większością głosów sekretarza i 
skarbnika.

5. W przypadku złożenia na piśmie rezygnacji 
członka zarządu, przewodniczący rady osiedla za-
rządza w ciągu miesiąca wybory uzupełniające w 
trybie określonym w niniejszej uchwale.

§20.1. Uchwała rady w sprawie nieudzielenia za-
rządowi absolutorium jest równoznaczna ze złoże-
niem wniosku o odwołanie zarządu, chyba że zarząd 
został odwołany po zakończeniu roku budżetowego 
z innej przyczyny.

2.Rada rozpoznaje, sprawę odwołania zarządu z 
przyczyny określonej w ust. 1 na posiedzeniu zwo-
łanym nie wcześniej niż po upływie 14 dni od podję-
cia w sprawie nieudzielenia absolutorium.

Po zapoznaniu się z opinią komisji rewizyjnej rada 
może odwołać zarząd bezwzględną większością gło-
sów ustawowego składu rady, w głosowaniu taj-
nym.

§21.1. Rada może odwołać zarząd z innej przy-
czyny niż nieudzielenie absolutorium na wniosek 
co najmniej ¼ członków ustawowego składu rady. 
Wniosek wymaga formy pisemnej i uzasadnienia. 
Wniosek podlega zaopiniowaniu przez komisję re-
wizyjną.

2. Po zapoznaniu się z opinią komisji rewizyjnej, 
rada może odwołać zarząd bezwzględną większo-
ścią głosów ustawowego składu rady w głosowaniu 
tajnym.

§22.1. Rada może odwołać przewodniczącego za-
rządu bezwzględną większością głosów ustawowe-
go składu rady w głosowaniu tajnym na zasadach 
określanych w §21.

2. Odwołanie przewodniczącego zarządu albo zło-
żenie przez niego rezygnacji jest 

równoznaczne z odwołaniem pozostałych człon-
ków zarządu lub złożeniem rezygnacji przez cały za-
rząd.

3. Rada może na uzasadniony wniosek przewod-
niczącego zarządu odwołać poszczególnych człon-
ków zarządu zwykłą większością głosów, w obec-
ności co najmniej połowy ustawowego składu rady, 
w głosowaniu tajnym.

§23.1. Jeżeli wniosek o odwołanie zarządu lub 
przewodniczącego zarządu nie uzyska wymaganej 
większości głosów, kolejny wniosek o odwołanie 
może być zgłoszony nie wcześniej, niż po upływie 6 
miesięcy od poprzedniego głosowania, z zachowa-
niem trybu przewidzianego w §§20 i 21 ust.1.

2. W razie odwołania zarządu z przyczyn, o któ-
rych mowa w §§20 ust.1, 21 ust.1 i 2, 22 ust.2 
rada wybiera w ciągu 1 miesiąca nowy zarząd na 
zasadach określonych w §19 ust. 1 – 4.

§24. 1. W przypadku złożenia rezygnacji z człon-
kostwa w zarządzie, rada podejmuje uchwałę o przy-
jęciu rezygnacji i zwolnieniu z pełnienia obowiązków 
zwykłą większością głosów, nie później niż w ciągu 
1 miesiąca od daty złożenia rezygnacji.

2. Niepodjęcie przez radę uchwały w terminie 
określonym w ust. 1 jest równoznaczne z przyję-
ciem rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesią-
ca, w którym uchwała powinna być podjęta.

3. Przewodniczący zarządu przedstawia radzie 
nową kandydaturę na członka zarządu najpóźniej w 
ciągu miesiąca od dnia przyjęcia rezygnacji lub upły-
wu okresu, o którym mowa w ust. 2

§25. Po upływie kadencji zarząd osiedla pełni 
funkcje do dnia wyboru nowego zarządu, nie dłużej 
jednak niż 3 miesiące i na pierwszym posiedzeniu 
nowo wybranej rady, zobowiązany jest złożyć pi-
semne sprawozdanie ze swojej działalności.

§26.1. Do kompetencji zarządu należy :
1) przygotowanie projektów uchwał rady,
2) wykonanie uchwał rady,
3) przygotowanie planu rzeczowo- finansowego 

osiedla,
4) realizacja uchwalonego planu,
5) gospodarowanie mieniem powierzonym osie-

dlu,
6) zapewnienie właściwego obiegu informacji mię-

dzy organami osiedla a  mieszkańcami,
7) współpraca z właściwymi zarządami dróg w 

sprawach sygnalizacji, oznakowania ulic itd.,
8) współdziałanie z organami Policji, Straży Miej-

skiej w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i po-
rządku na terenie osiedla,

9) składanie radzie sprawozdań z działalności za-
rządu, nie później niż do końca I kwartału roku na-
stępnego,

10) załatwianie indywidualnych spraw z zakresu 
administracji publicznej w ramach upoważnienia 
rady miejskiej.

§27.1. Posiedzenia zarządu zwołuje przewodni-
czący zarządu w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak 
niż raz w miesiącu. Posiedzenia są protokołowane.

2. Przewodniczący zarządu organizuje pracę za-
rządu, kieruje bieżącymi sprawami osiedla i repre-
zentuje zarząd na zewnątrz.

3. Przewodniczący zarządu korzysta z ochrony 
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prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicz-
nym.

Rozdział V
Mienie osiedla

§28. 1. Osiedle gospodaruje i korzysta z mienia 
przekazanego przez miasto.

2. Zakres gospodarowania mieniem i rozporządza-
nie dochodami z tego źródła, a także zakres czynno-
ści podejmowanych samodzielnie przez organy osie-
dla względem przysługującego im mienia, określa 
Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego.

3. Oświadczenia woli w imieniu rady osiedla w za-
kresie gospodarowania mieniem składają przewod-
niczący organów jednostki pomocniczej i skarbnik.

4. Obowiązkiem osób uczestniczących w gospo-
darowaniu jest zachowanie szczególnej     staran-
ności przy wykonaniu zarządu tym mieniem i jego 
ochrona.

§29. 1. Osiedle może prowadzić działalność go-
spodarczą, nie wykraczającą poza zadania o charak-
terze użyteczności publicznej. 

2. Podjęcie działalności, o której mowa w ust. 1 
wymaga zgody prezydenta miasta, w przypadku 
nie wyrażenia zgody przez prezydenta miasta, rada 
osiedla może odwołać się do Rady Miejskiej Ostro-
wa Wielkopolskiego.

Rozdział VI
Gospodarka finansowa osiedla

§30.1. Gospodarka finansowa osiedla prowadzo-
na jest w ramach budżetu miasta.

2. Dysponentem wydatków jest zarząd osiedla w 
granicach planu finansowego uchwalonego przez 
radę osiedla.

3. W budżecie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 
wyodrębnia się środki finansowe na działalność sta-
tutową rad osiedli, w wysokości uwzględniającej 
możliwości budżetu i zapotrzebowanie wynikające z 
projektu planów finansowo-rzeczowych osiedli. 

4. Podstawę działalności finansowej w osiedlu 
stanowi roczny plan finansowo-rzeczowy uchwa-
lony na zebraniu rady osiedla, bezwzględną więk-
szością głosów i zatwierdzony przez prezydenta 
miasta. Planowane wydatki nie mogą przekraczać 
kwoty     wyodrębnionej w budżecie. 

5. Zmiany planu dokonuje prezydent miasta, na 
wniosek rady osiedla. Zmiany mogą dotyczyć kwo-
ty w paragrafach, bądź zmiany zadań rzeczowych. 

6. Projekt planu finansowo-rzeczowego opraco-
wuje rada osiedla najpóźniej do 31 sierpnia roku 
poprzedzającego rok budżetowy, w oparciu o wska-
zówki mieszkańców osiedla i prognozy wysokości 
jego budżetu. 

7. Rada osiedla przekazuje projekt planu finanso-
wo-rzeczowego do skarbnika miejskiego. 

8. Do czasu uchwalenia planu rzeczowo-finanso-

wego przez radę osiedla, jednak nie później niż do 
31 marca roku budżetowego, podstawę gospodarki 
finansowej osiedla stanowi projekt planu opraco-
wany przez radę osiedla w zakresie uwzględnionym 
przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. 

9. W przypadku nie uchwalenia planu w terminie, 
o którym mowa w ustępie 8, prezydent miasta usta-
la najpóźniej do 30 kwietnia plan finansowy osiedla 
w zakresie zadań własnych osiedla i zleconych ra-
dzie osiedla przez prezydenta miasta. 

10. Gospodarka finansowa osiedla jest jawna.  
Przewodniczący zarządu osiedla ogłasza uchwałę o 
przyjęciu planu rzeczowo- finansowego oraz spra-
wozdanie z jego realizacji w trybie przewidzianym 
dla rad osiedli. 

11. Dysponentem środków w granicach planu 
finansowo-rzeczowego jest zarząd osiedla, który 
jest zobowiązany do gospodarnego wydatkowania 
środków m.in. przez wybieranie najkorzystniejszych 
ofert, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicz-
nych. Realizację dyspozycji wykonuje skarbnik za-
rządu osiedla. Za prawidłową gospodarkę osiedla 
odpowiada zarząd osiedla. 

12. Obsługę księgową prowadzi Wydział Finanso-
wy Urzędu Miejskiego. 

13. Nadzór nad gospodarką finansową osiedla 
sprawuje prezydent miasta. 

14. Prezydent miasta lub pracownik urzędu przez 
niego upoważniony ma prawo kontroli gospodarki 
finansowej osiedla. 

15. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej 
osiedla określa instrukcja księgowa, która stanowi 
załącznik do statutu.

Rozdział VII
Zasady i tryb przeprowadzenia wyborów do orga-

nów statutowych osiedla

§31.1.Organy statutowe osiedla wybierane są w 
osiedlach utworzonych uchwałami Rady  Miejskiej 
nr VIII/67/90 z dnia 21 grudnia 1990 r, nr VI/52/99 
z dnia 22 stycznia 1999 r., nr IV/47/2007 z dnia 30 
stycznia 2007 r.

2. Wybory są powszechne, prawo wybierania ma 
każdy mieszkaniec osiedla, który w dniu wyborów 
ukończył 18 lat oraz jest tam zameldowany na po-
byt stały. 

3. Wybranym do rady może być każdy mieszka-
niec osiedla, któremu przysługuje prawo wybierania 
do danej rady. 

4 .Wybory są równe - wyborcy biorą udział w wy-
borach na równych zasadach. Każdemu wyborcy 
przysługuje jeden głos. 

5. Wybory są bezpośrednie i tajne.

§32.1. Wybory do rady osiedla zarządza rada 
miejska w drodze uchwały. 

2. Pierwsze wybory odbywają się nie później, niż 
w ciągu jednego miesiąca od dnia podjęcia uchwa-
ły o powołaniu osiedla, jako jednostki pomocniczej 
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miasta.
3. Kolejne wybory do rady osiedla odbywają się 

nie wcześniej, niż w pierwszym dniu po upływie ka-
dencji poprzedniej rady osiedla.

4. W przypadku przedłużenia lub skrócenia przez 
radę miejską kadencji organów osiedla  lub ich roz-
wiązania, wybory powinny być przeprowadzone nie 
później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia upły-
wu kadencji, określonego w uchwale rady miejskiej. 

5. Uchwała o zarządzeniu wyborów do rady osie-
dla podlega  ogłoszeniu w sposób  zwyczajowo 
przyjęty.

§33.1. Prezydent miasta powołuje zespół ds. 
przeprowadzenia wyborów do rad osiedli. 

2. Członków zespołu powołuje się spośród rad-
nych i pracowników urzędu. 

3. Członkowie zespołu wybierają spośród siebie 
przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego 
oraz sekretarza. 

§34. Do zadań zespołu ds. przeprowadzenia wy-
borów do rad osiedli należy: 

1. sprawdzenie istnienia merytorycznych i formal-
nych podstaw do wyboru samorządu osiedla zgod-
nie ze statutem miasta, 

2. ustalenie ilości mandatów do rady osiedla w 
zależności od liczby mieszkańców, 

3. podział na rejony wyborcze, 
4. określenie kalendarza wyborczego, 
5. powiadomienie mieszkańców osiedla o termi-

nach zebrań wyborczych oraz ich zwoływanie, 
6. współdziałanie z grupą inicjatywną i przedsta-

wicielami ustępującego samorządu osiedla w prze-
prowadzaniu zebrań wyborczych, 

7. czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wy-
borów, 

8. ogłaszanie wyników wyborów do rady osiedla. 

§35. Wyboru rady osiedla dokonuje się na zebra-
niach wyborczych, które odbywają się w osiedlu lub 
w rejonach wyborczych. 

§36.1. Osiedle, w celu przeprowadzenia wybo-
rów może być podzielone na rejony wyborcze. 

Dotyczy to osiedli dużych, jeżeli podział osiedla 
uzasadniony jest jego specyfiką demograficzno-
przestrzenną. 

2. Przy podziale osiedla na rejony wyborcze nale-
ży dokonać rozdziału mandatów przypadających na 
dany rejon wyborczy. 

§37. Zebranie wyborcze zwołuje zespół, o którym 
mowa w §33, we współdziałaniu z grupą inicjatyw-
ną lub ustępującym samorządem osiedla. 

§38.1. Miejsce i termin zebrania wyborczego 
ustala się w taki sposób, aby było najdogodniejsze 
dla mieszkańców osiedla. 

2. O terminie i miejscu zebrania wyborczego za-

wiadamia się mieszkańców, co najmniej na 10 dni 
przed zebraniem wyborczym. 

3. Zawiadomienie o zebraniu wyborczym może 
nastąpić poprzez prasę lokalną, wywieszenie ogło-
szeń w miejscach publicznych i najczęściej uczęsz-
czanych na osiedlu  oraz w inny sposób zwyczajo-
wo przyjęty. Wraz z zawiadomieniem wywiesza się 
uchwałę  rady miejskiej. 

§39. Zebraniu wyborczemu przewodniczy członek 
zespołu, o którym mowa w §33.

§40. Celem zebrania wyborczego jest: 
1) zapoznanie mieszkańców z regulaminem prze-

prowadzania wyborów do organów statutowych 
osiedla oraz ramowym statutem rady osiedla, 

2) zgłaszanie kandydatów do rady osiedla, 
3) przeprowadzenie wyborów, 
4) ogłoszenie wyników wyborów. 

§41.1. Zebranie uważa się za prawomocne, przy 
zachowaniu quorum równym co najmniej trzykrot-
nej liczbie wybieranych członków rady osiedla. 

2. W razie braku quorum, o którym mowa w ust.1 
zebranie wyborcze należy powtórzyć w drugim ter-
minie, nie wcześniej niż po 15 minutach przy zacho-
waniu quorum równym dwukrotnej liczbie wybiera-
nych członków rady osiedla. 

3. Jeżeli wybór rady osiedla w trybie określonym 
w ust.1-2 okaże się niemożliwy, ponowne wybo-
ry zostaną przeprowadzone dopiero w następnym 
roku, jeżeli do 30 września roku poprzedzającego, 
mieszkańcy osiedla, w liczbie równej co najmniej 
trzykrotnej ilości wybieranych członków rady osie-
dla, złożą o to wniosek. Kadencja takiej rady kończy 
się  z upływem kadencji pozostałych rad osiedli. 

§42. Z zebrania wyborczego sporządza się proto-
kół, który podpisują przewodniczący zebrania oraz 
protokolant. 

§43.1. Kandydatów na członków rady osiedla 
zgłasza się na zebraniu wyborczym. 

2. Kandydatów może zgłaszać każdy mieszkaniec 
osiedla, spełniający warunki określone w §31 ust.2.

3. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowa-
nie i dokonać autoprezentacji. 

4. Liczba kandydatów jest nieograniczona i musi 
przewyższać liczbę miejsc mandatowych. 

§44. Po zgłoszeniu kandydatów dokonuje się w 
głosowaniu jawnym wyboru co najmniej trzyosobo-
wej komisji skrutacyjnej, która przed przystąpieniem 
do głosowania sprawdza prawidłowość sporządze-
nia kart do głosowania, rozdaje karty do głosowa-
nia, przeprowadza tajne głosowanie, oblicza głosy i 
ogłasza wyniki głosowania. 

W skład komisji skrutacyjnej nie mogą wchodzić 
osoby kandydujące do rady osiedla. 
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§45.1. W akcie głosowania mogą uczestniczyć 
wyłącznie obecni na zebraniu wyborczym stale za-
mieszkali na terenie osiedla mieszkańcy. W razie 
wątpliwości rozstrzyga wpis w dowodzie osobistym 
lub innym dokumencie tożsamości. 

2. Przed rozpoczęciem zebrania mieszkańcy wpi-
sują się na listę obecności z podaniem 

imienia, nazwiska oraz dokładnego adresu za-
mieszkania. 

Lista ta stanowi podstawę do ustalenia quorum, 
uznania prawomocności zebrania 

wyborczego oraz przeprowadzenia wyborów.

§46.1. Karta do głosowania obejmuje: 
1) przedmiot i datę przeprowadzenia głosowania, 
2) nazwiska i imiona kandydatów w porządku al-

fabetycznym, 
3) pouczenie o sposobie głosowania. 
2. Karta do głosowania może być zadrukowana 

tylko po jednej stronie oraz powinna być opatrzona 
pieczęcią rady miejskiej. 

§47. Na karcie do głosowania głosujący skreślają 
z listy kandydatów co najmniej tyle nazwisk, ilu kan-
dydatów zgłoszono ponad liczbę miejsc mandato-
wych. Skreślenie mniejszej ilości nazwisk powoduje 
nieważność głosu. 

§48. Dokumenty z przeprowadzonych wyborów 
(protokół komisji skrutacyjnej, karty do głosowania) 
komisja skrutacyjna przekazuje zespołowi ds. prze-
prowadzenia wyborów do organów statutowych 
osiedli. 

§49. Zespół ds. przeprowadzenia wyborów do 
organów statutowych osiedli ogłasza wyniki wybo-
rów w osiedlu w sposób zwyczajowo przyjęty (pla-
katy, ogłoszenia w prasie lokalnej, itp.). 

§50.1. W ciągu 7 dni od dnia wyborów do rady 
osiedla każdy mieszkaniec osiedla mający czynne 
prawo wyborcze może wnieść do prezydenta mia-
sta protest przeciwko wyborom, jeżeli naruszono 
postanowienia niniejszego regulaminu. 

2. Protest rozpatruje prezydent miasta w ciągu 14 
dni od dnia jego wniesienia i podejmuje decyzję o 
odrzuceniu protestu lub jego uwzględnieniu. 

§51. W razie uwzględnienia protestu rada miejska 
unieważnia wybory do rady osiedla i zarządza w cią-
gu jednego miesiąca od daty unieważnienia ponow-
ne wybory do rady osiedla na zasadach określonych 
w niniejszym rozdziale. 

§52.1. Wygaśnięcie mandatu członka rady osiedla 
następuje wskutek : 

1) śmierci, 
2) zrzeczenia się mandatu, 
3) utraty prawa wybieralności, 
4) zmiany w podziale miasta na osiedla, powodu-

jącej wygaśnięcie mandatów członków danej rady 
osiedla, 

5) skrócenia kadencji rady osiedla, 
6) rozwiązania organów rady osiedla przed upły-

wem kadencji. 
2. O wygaśnięciu mandatów w przypadkach, o 

których mowa w ust.1 pkt.1-3, rada osiedla zawia-
damia radę miejską. 

§53. Jeżeli wskutek wygaśnięcia mandatów, 
skład rady osiedla zmniejszy się o co najmniej 30%,  
rada miejska zarządza wybory uzupełniające, do 
których stosuje się postanowienia niniejszego roz-
działu. 

§54.1. Prezydent miasta zwołuje pierwsze po wy-
borach posiedzenie rady osiedla w terminie do 30 
dni od dnia wyborów. 

2. Do czasu wyboru przewodniczącego rady osie-
dla zebraniu przewodniczy członek  zespołu ds. 
przeprowadzenia wyborów do organów statuto-
wych osiedli. 

§55. Koszty związane z wyborami pokrywa się z 
budżetu miasta z tym, że nie dotyczy to kosztów 
związanych ze zgłaszaniem kandydatów i prowa-
dzoną przez nich kampanią wyborczą.  

Rozdział VIII
Przepisy końcowe

§56.1. Rada osiedla ogłasza swoje uchwały w 
miejscach do tego wyznaczonych na terenie osiedla 
i przekazuje je do rady miejskiej. 

2. W uzasadnionych przypadkach rada miejska 
może uchylić uchwałę rady osiedla. 

§57.1. Funkcje w organach osiedla pełnione są 
społecznie.

2. Rada miejska może ustanowić odrębną uchwa-
łą zasady, na których członkom organów    osiedla 
przysługuje dieta lub zwrot kosztów podróży służ-
bowej.

§58. Utworzenie, połączenie, zmianę granic i na-
zwy oraz zniesienia osiedla dokonuje rada miejska.

§59. Zmiany w statucie osiedli uchwala rada miej-
ska z inicjatywy własnej, po zasięgnięciu opinii rady 
osiedla lub na jej wniosek.

§60. W sprawach nieuregulowanych niniejszym 
statutem mają zastosowanie odpowiednie 

postanowienia ustawy o samorządzie gminnym z 
dnia 8 marca 1990 r.(Dz. U. z 2001 r. Nr 

142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz obowiązu-
jący statut miasta.

§61. Wykonanie uchwały powierza się Przewod-
niczącemu Rady Miejskiej i Prezydentowi Miasta 
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Ostrowa Wielkopolskiego. 

§62. Uchwała  wchodzi  w  życie  po upływie 14 
dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) Ryszard Taciak 

- Bajkowa
- Bartosza
- Bolka i Lolka
- Brzozowa od ulicy Staroprzygodzkiej do torów 

kolejowych
- Budowlanych
- Ceglana
- Chłopska
- Ciesielska
- Dekarska
- Długa od ulicy Macieja Rataja do torów kolejo-

wych
- Garncarska
- Glinkowa
- Gołębia
- Graniczna
- Grawerska
- Gwarna
- Inżynierska
- Jasia i Małgosi
- Jesienna
- Kątowa
- Kolejarska
- Koszałka Opałka
- Koziołka Matołka
- Krańcowa od ulicy Odskok do torów kolejowych
- Krucza
- Kubusia Puchatka
- Kuźnicza
- Letnia
- Mała
- Modrzewiowa
- Murarska
- Mylna
- Niedługa
- Obrzeże
- Odległa

- Odskok
- Okopowa
- Osiedlowa od ulicy Staroprzygodzkiej do torów 

kolejowych
- Parkowa od ulicy Mylnej do torów kolejowych
- Piesza
- Piotrusia Pana
- Przeskok
- Macieja Rataja
- Rzemieślnicza
- Siewna
- Słoneczna od ulicy Okopowej do torów kolejo-

wych
- Sosnowa
- Staroprzygodzka
- Ślusarska
- Świerkowa
- Tokarska
- Tylna
- Ukośna
- Widok
- Wiosenna
- Włościańska
- Woźna
- Wrzosowa
- Zacisze
- Zapiecek
- Zatorze
- Zbrojarska
- Zduńska
- Zębcowska
- Zimowa
- Zjazd
- Żytnia

WYKAZ ULIC PRZYNALEŻNYCH DO OBSZARU OSIEDLA NR 7 – „ZACISZE - ZĘBCÓW”



Poz. 273
 Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 10 – 982 –Dziennik	  Urzędowy	  
Województwa	  Wielkopolskiego	  Nr	  10	   –	  23	  –	   Poz.	  273	  
	  

	  
Załącznik do uchwały nr LII/687/2010 

Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego 
z dnia 4 listopada 2010 r. 

	  



Instrukcja niniejsza stanowi załącznik do statutu 
osiedla i odpowiada zasadom określonym w ustawie 
o samorządzie gminnym, ustawie o finansach pu-
blicznych, ustawie o rachunkowości oraz rozporzą-
dzeniu Ministra Finansów w sprawie szczególnych 
zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu 
państwa, budżetów jednostek samorządu terytorial-
nego, jednostek budżetowych, samorządowych za-
kładów budżetowych, państwowych funduszy ce-
lowych oraz państwowych jednostek budżetowych 
mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej.

I. OBIEG DOKUMENTACJI

1. Faktury VAT, rachunki i inne dowody księgowe 
otrzymane drogą korespondencji lub złożone przez 
strony adresowane do zarządu osiedla lub rady osie-
dla podlegają wpisowi do odpowiedniego rejestru 
prowadzonego przez rady osiedla wg poniższego 
wzoru:

2. Przewodniczący zarządu lub przewodniczący 
rady sprawdza dokumenty pod względem meryto-
rycznym polegającym na ustaleniu rzetelności, celo-
wości, gospodarności i legalności operacji gospodar-
czych wyrażonych w dowodach oraz ich zgodności 
z planem rzeczowo – finansowym osiedla, jak rów-
nież umieszczenie adnotacji o zachowaniu trybu 
ustawy prawo zamówień publicznych. 

Do faktur VAT lub rachunków dotyczących za-
kupu nagród rzeczowych do kwoty 30,00 zł za 1 
szt. brutto, w związku z organizowaniem przez rady 
osiedli jako współorganizatorów festynów, konkur-
sów, itp. należy dołączyć potwierdzenie przekazania 
nagród organizatorowi (według wzoru stanowiące-
go załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji) podpisane 
przez co najmniej dwuosobową komisję. W przy-
padku, gdy głównym organizatorem jest rada osie-
dla, nie ma wymogu dołączenia potwierdzenia prze-
kazania nagród. 

W sytuacji, kiedy cena nagrody rzeczowej prze-
wyższa 30,00 zł za 1 szt. brutto, należy dołączyć 
do faktury VAT lub rachunku bezwzględnie pokwi-
towanie (według wzoru stanowiącego załącznik nr 
2 do niniejszej instrukcji).

Dokonanie sprawdzenia pod względem meryto-
rycznym powinno być odnotowane na dowodach 
przez umieszczenie klauzuli: 

„Sprawdzono pod względem merytorycznym
( podpis i pieczątka imienna)”
Na dokumentach dotyczących usług niezależnie 

od powyższej klauzuli powinno być stwierdzenie, 
że usługa została wykonana zgodnie ze zleceniem, 
względnie załączony protokół odbioru pracy.

3. Po dokonaniu tych czynności dowody księgo-
we przewodniczący zarządu przekazuje skarbnikowi 
zarządu, który bezzwłocznie sprawdza dowody pod 
względem formalno-rachunkowym.

Sprawdzenie formalno-rachunkowe polega na 
ustaleniu, że wystawione zostały w sposób tech-
nicznie prawidłowy, zawierają wszystkie elemen-
ty prawidłowego dowodu, oraz że dane liczbowe 
nie zawierają błędów arytmetycznych. Dok onanie 
sprawdzenia powinno być potwierdzone na dowo-
dzie przez umieszczenie klauzuli:

„Sprawdzono pod względem formalno-rachunko-
wym

podpis i pieczątka imienna”
4. Sprawdzone pod względem merytorycznym i 

formalno-rachunkowym dokumenty skarbnik zarzą-
du przekazuje do realizacji poprzez Wydział Finanso-
wy Urzędu Miejskiego.

5. Każda forma zapłaty wymaga podpisu skarb-
nika i przewodniczącego zarządu osiedla lub prze-
wodniczący rady osiedla. Wzory podpisów prze-
wodniczącego rady, przewodniczącego zarządu i 
skarbnika składa się w Wydziale Finansowym.

6. Asygnaty i paragony nie stanowią podstawy 
wypłaty.

7. Rachunki i faktury VAT mogą być regulowane 
przez:

a) rady osiedla w formie gotówkowej,
b) bądź przez Urząd Miejski w formie przelewu w 

terminie wskazanym na rachunku przez kontrahen-
ta.

8. Dowody księgowe rady osiedla przekazują do 
Wydziału Finansowego Referatu Księgowości Bu-
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Załącznik	  	  
do	  Uchwały	  Nr	  LII/681/2010	  

Rady	  Miejskiej	  Ostrowa	  Wielkopolskiego	  
z	  dnia	  4	  listopada	  2010	  r.	  

	  
INSTRUKCJA	  

FINANSOWO	  –	  KSIĘGOWA	  
DLA	  RAD	  OSIEDLI	  W	  OSTROWIE	  WIELKOPOLSKIM	  

	  
Instrukcja	  niniejsza	  stanowi	  załącznik	  do	  statutu	  osiedla	  
i	   odpowiada	   zasadom	   określonym	   w	  ustawie	   o	  
samorządzie	   gminnym,	   ustawie	   o	   finansach	  
publicznych,	   ustawie	   o	   rachunkowości	   oraz	  
rozporządzeniu	   Ministra	   Finansów	   w	   sprawie	  
szczególnych	   zasad	   rachunkowości	   oraz	   planów	   kont	  
dla	   budżetu	   państwa,	   budżetów	   jednostek	   samorządu	  
terytorialnego,	   jednostek	   budżetowych,	  
samorządowych	  zakładów	  budżetowych,	  państwowych	  
funduszy	   celowych	   oraz	   państwowych	   jednostek	  

budżetowych	   mających	   siedzibę	   poza	   granicami	  
Rzeczypospolitej	  Polskiej.	  
	  
I. OBIEG	  DOKUMENTACJI	  
	  
1. Faktury	  VAT,	  rachunki	  i	  inne	  dowody	  księgowe	  

otrzymane	  drogą	  korespondencji	  lub	  złożone	  przez	  
strony	  adresowane	  do	  zarządu	  osiedla	  lub	  rady	  
osiedla	  podlegają	  wpisowi	  do	  odpowiedniego	  
rejestru	  prowadzonego	  przez	  rady	  osiedla	  wg	  
poniższego	  wzoru:	  

	  

Lp. Plan 
Rodzaj 

nr dowodu 
księgowego 

Kwota 

Data 
przekazania 
do Wydziału 
Finansowego 

Podpis 
pracownika 
Wydziału 

Finansowego 

Uwagi 

       
	  
	  
2. Przewodniczący	   zarządu	   lub	  przewodniczący	   rady	  

sprawdza	   dokumenty	   pod	   względem	  
merytorycznym	   polegającym	   na	   ustaleniu	  
rzetelności,	   celowości,	   gospodarności	   i	   legalności	  
operacji	   gospodarczych	   wyrażonych	   w	   dowodach	  
oraz	   ich	   zgodności	   z	   planem	   rzeczowo	   –	  
finansowym	   osiedla,	   jak	   również	   umieszczenie	  
adnotacji	   o	   zachowaniu	   trybu	   ustawy	   prawo	  
zamówień	  publicznych.	  	  
Do	   faktur	  VAT	   lub	  rachunków	  dotyczących	  zakupu	  
nagród	   rzeczowych	   do	   kwoty	   30,00	  zł	   za	   1	   szt.	  
brutto,	   w	   związku	   z	   organizowaniem	   przez	   rady	  
osiedli	   jako	   współorganizatorów	   festynów,	  
konkursów,	   itp.	   należy	   dołączyć	   potwierdzenie	  
przekazania	  nagród	  organizatorowi	  (według	  wzoru	  
stanowiącego	   załącznik	   nr	  1	   do	   niniejszej	  
instrukcji)	   podpisane	   przez	   co	   najmniej	  
dwuosobową	  komisję.	  W	  przypadku,	  gdy	  głównym	  
organizatorem	   jest	   rada	   osiedla,	   nie	   ma	   wymogu	  
dołączenia	  potwierdzenia	  przekazania	  nagród.	  	  
W	   sytuacji,	   kiedy	   cena	   nagrody	   rzeczowej	  
przewyższa	   30,00	  zł	   za	   1	  szt.	   brutto,	   należy	  
dołączyć	   do	   faktury	   VAT	   lub	   rachunku	  
bezwzględnie	   pokwitowanie	   (według	   wzoru	  
stanowiącego	   załącznik	   nr	  2	   do	   niniejszej	  
instrukcji).	  
Dokonanie	   sprawdzenia	   pod	   względem	  
merytorycznym	   powinno	   być	   odnotowane	   na	  
dowodach	  przez	  umieszczenie	  klauzuli:	  	  

„Sprawdzono	  pod	  względem	  merytorycznym	  
(	  podpis	  i	  pieczątka	  imienna)”	  

Na	  dokumentach	  dotyczących	  usług	  niezależnie	  od	  
powyższej	  klauzuli	  powinno	  być	  stwierdzenie,	  że	  
usługa	  została	  wykonana	  zgodnie	  ze	  zleceniem,	  
względnie	  załączony	  protokół	  odbioru	  pracy.	  

3. Po	   dokonaniu	   tych	   czynności	   dowody	   księgowe	  
przewodniczący	   zarządu	   przekazuje	   skarbnikowi	  
zarządu,	   który	   bezzwłocznie	   sprawdza	   dowody	  
pod	  względem	  formalno-‐rachunkowym.	  
Sprawdzenie	  formalno-‐rachunkowe	  polega	  na	  
ustaleniu,	  że	  wystawione	  zostały	  w	  sposób	  
technicznie	  prawidłowy,	  zawierają	  wszystkie	  
elementy	  prawidłowego	  dowodu,	  oraz	  że	  dane	  
liczbowe	  nie	  zawierają	  błędów	  arytmetycznych.	  
Dok	  onanie	  sprawdzenia	  powinno	  być	  
potwierdzone	  na	  dowodzie	  przez	  umieszczenie	  
klauzuli:	  
„Sprawdzono	  pod	  względem	  formalno-

rachunkowym	  
podpis	  i	  pieczątka	  imienna”	  

4. Sprawdzone	   pod	   względem	   merytorycznym	   i	  
formalno-‐rachunkowym	   dokumenty	   skarbnik	  
zarządu	   przekazuje	   do	   realizacji	   poprzez	  Wydział	  
Finansowy	  Urzędu	  Miejskiego.	  

5. Każda	   forma	   zapłaty	  wymaga	   podpisu	   skarbnika	   i	  
przewodniczącego	   zarządu	   osiedla	   lub	  
przewodniczący	   rady	   osiedla.	   Wzory	   podpisów	  
przewodniczącego	   rady,	   przewodniczącego	  
zarządu	   i	   skarbnika	   składa	   się	   w	   Wydziale	  
Finansowym.	  

6. Asygnaty	   i	   paragony	   nie	   stanowią	   podstawy	  
wypłaty.	  
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dżetowej z takim wyprzedzeniem, aby była możli-
wość ich terminowej realizacji. Przetrzymywanie 
dowodów księgowych w radach osiedla jest niedo-
puszczalne, gdyż może to spowodować naliczenie 
odsetek za nieterminowe uregulowanie zobowiąza-
nia. W sytuacji naliczenia odsetek winny przekro-
czenia terminu płatności zostanie nimi obciążony.

II. DOWODY KSIĘGOWE

1. Za prawidłowy uważa się dowód księgowy 
stwierdzający fakt dokonania operacji gospodarczej 
zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierają-
cy co najmniej :

a) określenie wystawcy i wskazanie stron (nazwy 
i adresy) uczestniczących w  operacji gospodarczej. 
Odbiorcą na dowodzie księgowym winna być:

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski
al. Powstańców Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski
NIP 622-23-84-323,
b) datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres 

dokonania operacji gospodarczej, której dowód do-
tyczy,

c) przedmiot i wartość operacji gospodarczej oraz 
ilościowe jej określenie,

d) inne dane określone w odrębnych przepisach 
jako warunek prawidłowości określonego rodzaju 
dowodu,

e) podpisy osób odpowiedzialnych za dokonanie 
operacji gospodarczej (podpis wystawcy dowodu 
nie jest wymagany, jeżeli wynika to z odrębnych 
przepisów).

2. Za dowody księgowe uważa się również:
a) zestawienie dowodów księgowych sporządza-

ne dla zaksięgowania ich zbiorczym zapisem,
b) noty księgowe.
3. Zestawienie dowodów księgowych powinno:
a) składać się co najmniej z określenia jednostki 

wystawiającej, nazwy, daty lub okresu którego do-
tyczą objęte nimi dowody, kwot do księgowania, 
oraz podpisu osoby sporządzającej,

b) obejmować dowody wyrażające operacje go-
spodarcze dokonane wyłącznie w jednym okresie 
sprawozdawczym lub jego części,

c) zapewnić sprawdzalne powiązanie ujętych w 
nich kwot z dowodami na których podstawie zosta-
ły sporządzone.

III. LISTY PŁATNICZE

1. Listy płatnicze sprawdzane i podpisywane są 
pod:

a) względem merytorycznym przez przewodniczą-
cego zarządu osiedla,

b) względem formalno – rachunkowym przez 
skarbnika zarządu osiedla.

IV. UMOWA ZLECENIA, UMOWY O DZIEŁO

1. Umowy zlecenia, umowy o dzieło winny być 
przygotowane przez zarząd w formie pisemnej i 
przedłożone do podpisu w Wydziale Finansowym 
Urzędu Miejskiego.

2. Po wykonaniu zleconej pracy zleceniobiorca 
wystawia rachunek stanowiący podstawę wypłaty 
należności za wykonaną pracę, który powinien od-
powiadać warunkom niniejszej instrukcji.

V. ŚRODKI TRWAŁE POZOSTAŁE ŚRODKI TRWA-
ŁE W UŻYTKOWANIU

1. Środki trwałe i pozostałe środki trwałe w użyt-
kowaniu bez względu na formę nabycia są ewi-
dencjonowane w stosownym rejestrze. Na każdym 
obiekcie inwentarzowym umieszcza się numer in-
wentarzowy, który wydaje Wydział Administracji 
Przestrzennej Urzędu Miejskiego. Rada Osiedla w 
sytuacji nabycia środków trwałych i pozostałych 
środków trwałych w użytkowaniu winna przedsta-
wić fakturę VAT lub rachunek przed realizacją w 
Wydziale Finansowym do Wydziału Administracyj-
no Gospodarczego celem wpisania w książkę in-
wentarzową Urzędu Miejskiego oraz umieszczenia 
na odwrocie faktury VAT lub rachunku adnotacji, 
że zostały wciągnięte do ewidencji pod numerem 
inwentarzowym.

2. Rada Osiedla winna wyznaczyć osobę odpowie-
dzialną za prowadzenie ewidencji środków trwałych 
i pozostałych środków trwałych w użytkowaniu, 
która będzie uczestniczyć w pracach inwentaryza-
cyjnych przeprowadzonych przez Urząd Miejski.

3. W sytuacji potrzeby likwidacji środków trwa-
łych i pozostałych środków trwałych w użytkowaniu 
zarząd osiedla kieruje pisemny wniosek do Prezy-
denta Miasta o zlikwidowanie z podaniem przyczyn 
ich likwidacji.

VI. ZALICZKI

1. Zaliczki na działalność statutową mogą być wy-
płacane: skarbnikowi zarządu, przewodniczącemu 
zarządu lub przewodniczącemu rady.

2. Podstawą wypłacenia zaliczki jest wniosek 
(według wzoru stanowiącego załączniki nr 3 do 
niniejszej instrukcji) sprawdzony i podpisany pod 
względem merytorycznym przez przewodniczącego 
zarządu lub przewodniczącego rady oraz pod wzglę-
dem formalno-rachunkowym przez skarbnika zarzą-
du. We wniosku o zaliczkę winien być określony ter-
min rozliczenia zaliczki nie dłuższy niż 14 dni, licząc 
od dnia pobrania zaliczki.

3. Do czasu rozliczenia pobranej przez osoby 
wskazane w pkt 1 zaliczki na działalność statutową 
rada osiedla nie ma możliwości wystąpienia z wnio-
skiem o kolejną zaliczkę.

4. Rozliczenia zaliczki dokonuje się na formula-
rzu „K-114”, do którego załącza się oryginały fak-
tur VAT lub rachunków. Rozliczenie zaliczki winno 
być podpisane pod względem merytorycznym przez 
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osoby wskazane w pkt „I. DOWODY KSIĘGOWE” 
ppkt 2.

VII. DELEGACJE SŁUŻBOWE

Delegacje służbowe dla przewodniczącego rady 
osiedla podpisuje przewodniczący rady miejskiej, 
natomiast dla pozostałych członków podpisuje prze-
wodniczący rady osiedla
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Rada Miejska na podstawie art. 5, 18 ust. 2 pkt. 
7, 35, 40 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym ( tj.z 2001 r. Dz.U.Nr 
142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami) uchwala 
co następuje

Ustala się Statut Osiedla Nr 8 „ODOLANOWSKIE” 
mieszkańców Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1. 1. Osiedle Nr  8 ”ODOLANOWSKIE” jest 
wspólnotą samorządową mieszkańców osiedla, bę-
dącą jednostką pomocniczą Miasta Ostrowa Wiel-
kopolskiego.

2. Jednostka pomocnicza nie posiada osobowości 
prawnej.

3. Samorząd mieszkańców działa na podstawie 
przepisów prawa a, w szczególności ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Statutu 
Miasta Ostrowa Wielkopolskiego i niniejszego sta-
tutu.

§2. Obszar osiedla określa mapa, stanowiąca inte-
gralną część statutu osiedla. 

Odrębność osiedla określa numer i nazwa umiesz-
czone po słowach statut osiedla wraz  z wykazem 
ulic przynależnych do obszaru osiedla. 

§3. Ilekroć w statucie mowa o:
1) mieście – należy przez to rozumieć Miasto 

Ostrów Wielkopolski,
2) osiedlu – należy przez to rozumieć Osiedle Nr 8 

„ODOLANOWSKIE”,
3) radzie – należy przez to rozumieć Radę Osiedla 

Nr 8 „ODOLANOWSKIE”,
4) zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd 

Osiedla Nr 8 „ODOLANOWSKIE”,
5) przewodniczącym rady - należy przez to rozu-

mieć Przewodniczącego Rady Osiedla Nr 8 „ODO-
LANOWSKIE”,

6) przewodniczącym zarządu – należy przez to 
rozumieć Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 8 
„ODOLANOWSKIE”,

7) organach osiedla – należy przez to rozumieć 
Radę i Zarząd Osiedla Nr 8 „ODOLANOWSKIE”, 

8) statucie – należy przez to rozumieć Statut Osie-
dla Nr 8 „ODOLANOWSKIE”,

9) statucie miasta – należy przez to rozumieć obo-
wiązujący Statut Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

10) ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami),

11) radzie miejskiej – należy przez to rozumieć 
Radę Miejską Ostrowa Wielkopolskiego,

12) prezydencie – należy przez to rozumieć Prezy-
denta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

13) urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd 
Miejski w Ostrowie Wielkopolskim.

Rozdział II
Zadania i kompetencje osiedla

§4. Podstawowym celem osiedla jest :
1) współdziałanie z organami miasta w realizacji 

zadań na terenie osiedla,
2) umożliwienie mieszkańcom uczestnictwa w 

rozstrzyganiu spraw związanych z interesem ogól-
no miejskim a mających wpływ na warunki życia w 
miejscu zamieszkania,

3) umożliwienie mieszkańcom udziału w realizacji 
zadań miasta związanych z osiedlem,

4) stworzenie mieszkańcom możliwości uczest-
nictwa w życiu wspólnoty dla zaspokojenia ich po-
trzeb,

5) inicjowanie i organizowanie działań związanych 
z kulturą i rekreacją, sportem, zdrowiem, porząd-
kiem i bezpieczeństwem.

6) Informowanie mieszkańców o sprawach zwią-
zanych z osiedlem.

§5. 1. Zadaniem osiedla jest zaspokajanie potrzeb 
społeczności osiedlowej, a w szczególności dbanie 
o:

1) ład przestrzenny,
2) porządek i bezpieczeństwo,
3) utrzymanie lokalnych dróg, chodników i parkin-

gów,
4) lokalną infrastrukturę techniczną,
5) mienie Miasta znajdujące się na terenie osiedli,
6) stan środowiska naturalnego,
7) rozwój kultury, sportu, rekreacji.
2. Osiedle może także inicjować i wspierać przed-

sięwzięcia mieszkańców zmierzające do : 
1) poprawy warunków życia,
2) rozwoju oświaty, kultury i wypoczynku,
3) tworzenie więzi lokalnych i pomocy sąsiedzkiej,
4) poprawy funkcjonowania i rozwoju infrastruk-

tury technicznej.
3.Osiedle może realizować zadania, zwłaszcza po-

przez :
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1) inicjowanie i organizowanie aktywności spo-
łecznej mieszkańców osiedla,

2) przeprowadzenie edukacji i konkursów mają-
cych na celu rozwój i upiększenie osiedla,

3) organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzie-
ży w ramach placówek oświatowych świetlic, klu-
bów itp.,

4) rozwijanie różnorodnych form życia kulturalne-
go a także z zakresu kultury fizycznej, rekreacji i 
turystyki przez organizowanie festynów, wyjazdów 
do placówek kulturalnych, organizowanie czasu 
wolnego, klubów i kół zainteresowań,

5) organizowanie różnych form opieki i pomocy 
sąsiedzkiej dla mieszkańców znajdujących się w 
trudnej sytuacji życiowej,

6) podejmowanie działań mających na celu utrzy-
manie porządku, spokoju, czystości i bezpieczeń-
stwa.

§6. Do kompetencji osiedla należy w szczególno-
ści : 

1) uchwalenie propozycji do projektu budżetu Mia-
sta w części dotyczącej osiedla,

2) dysponowanie środkami finansowymi wydzie-
lonymi w budżecie na potrzeby osiedla,

3) formułowanie pod adresem Rady Miejskiej i Pre-
zydentów postulatów określających potrzeby, opi-
nie i dążenia mieszkańców osiedla,

4) zgłaszanie opinii, uwag i zastrzeżeń do planów 
zagospodarowania przestrzennego w zakresie doty-
czącym osiedla,

5) wydawanie opinii w sprawach przekazanych 
przez radę miejską, prezydenta i miejskie jednostki 
organizacyjne,

6) współorganizowanie i wspieranie inicjatyw 
mieszkańców zmierzających do poprawy życia 
mieszkańców,

7) współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami 
społecznymi i zawodowymi, spółdzielniami,

8) zarządzanie mieniem komunalnym przekaza-
nym osiedlu do korzystania lub zarządzania,

9) współpraca z organem właściwym terytorialnie 
w sprawach zarządzania kryzysowego w zakresie 
określonym w miejskim planie zarządzania kryzyso-
wego.

§7. 1. Organy osiedla wydają opinie najpóźniej w 
terminie 30 dni od daty otrzymania pisma w spra-
wie opinii.

2. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, 
o którym mowa w ust. 1 sprawa może być rozpatry-
wana z pominięciem stanowiska organów osiedla.

§8. Organami osiedla są: 
1. rada osiedla 
2. zarząd osiedla.

Rozdział III
Organizacja, zakres i działania osiedli

§9. 1. Organem uchwałodawczym w osiedlu jest 
rada osiedla.

2. W skład rady osiedla wchodzą jego mieszkań-
cy w liczbie określonej w art. 17 Ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zależnej od 
ilości mieszkańców osiedla.

3. Rada osiedla wybierana jest w głosowaniu taj-
nym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby 
kandydatów na zebraniu ogólnym stałych mieszkań-
ców osiedla.

4. Rada na pierwszym swoim posiedzeniu wybie-
ra ze swego grona przewodniczącego rady osiedla, 
zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

5. Przewodniczący rady osiedla kieruje pracami 
rady osiedla i reprezentuje mieszkańców wobec 
rady miejskiej i prezydenta miasta.

6. Kadencja trwa cztery lata począwszy od daty 
wyborów, z wyjątkiem sytuacji określonej w  §41 
ust.3 zasad i trybu przeprowadzania wyborów do 
organów statutowych osiedla.

W razie wygaśnięcia mandatu członka rady przed 
upływem kadencji, rada osiedla przeprowadza wy-
bory uzupełniające w trybie określonym w ust. 3. 

7. Rada obraduje na posiedzeniach zwołanych 
przez przewodniczącego rady osiedla nie rzadziej niż 
jeden raz na kwartał.

8. Posiedzenie rady zwołuje się również na wnio-
sek zarządu osiedla lub co najmniej ¼ ustawowego 
składu rady.

9. Posiedzenia rady są jawne.
10. Uchwały rady zapadają zwykłą większością 

głosów w obecności co najmniej połowy składu 
rady, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

11. Uchwała winna zawierać :
1) numer, datę uchwalenia, tytuł,
2) podstawę prawną,
3) postanowienia uchwały,
4) określenie wykonawcy postanowień uchwały,
5) termin wejścia w życie postanowień uchwały,
6) podpis przewodniczącego rady.
12. Funkcji, o której mowa w ust. 4 nie można 

łączyć z funkcją członka zarządu.
13. Każdy mieszkaniec osiedla ma prawo wglądu 

w dokumenty dotyczące działalności organów osie-
dla.

14. Na pisemny wniosek 2% mieszkańców (wg 
stanu liczby mieszkańców w ostatnich wyborach do 
rady osiedla), rada osiedla jest zobowiązana zwołać 
w ciągu 30 dni ogólne zebranie mieszkańców.

§10. 1. W sprawach samoopodatkowania miesz-
kańców na cele publiczne dotyczące osiedla roz-
strzyga się w drodze referendum osiedlowego. 

2. Referendum może być przeprowadzone także 
w innej sprawie ważnej dla osiedla.

3. Referendum przeprowadza się z inicjatywy rady 
osiedla lub na wniosek co najmniej 1/10 mieszkań-
ców uprawnionych do głosowania. 

4. Referendum w sprawie odwołania rady osiedla 
przed upływem kadencji przeprowadza się wyłącz-
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nie na wniosek mieszkańców, na zasadach określo-
nych w ust. 3, nie wcześniej jednak niż po upływie 
12 miesięcy od dnia wyborów lub od dnia ostat-
niego referendum w sprawie odwołania rady przed 
upływem kadencji. 

5. Uchwałę o przeprowadzeniu referendum podej-
muje Rada Miejska Ostrowa 

 Wielkopolskiego na wniosek podmiotów wymie-
nionych w ust.3. 

6. Tryb i sposób przeprowadzenia referendum 
określi rada miejska w odrębnej uchwale. 

7. Referendum jest ważne, jeżeli wzięło w nim 
udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowa-
nia.

§11. Do wyłącznej właściwości ogólnego zebra-
nia mieszkańców osiedla należy : 

1. powoływanie rady osiedla, 
2. ustalanie wytycznych o kierunkach działania 

rady osiedla, 
3. przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań rady 

osiedla. 

§12. 1. Odwołanie przewodniczącego rady i jego 
zastępcy następuje na wniosek co najmniej ¼ skła-
du rady osiedla. Wniosek w sprawie nie może być 
poddany pod głosowanie na posiedzeniu, na którym 
został zgłoszony. Wniosek ten staje się punktem po-
rządku obrad najbliższego posiedzenia.

2. Pisemna rezygnacja przewodniczącego rady lub 
zastępcy przewodniczącego jest przedkładana na 
najbliższym posiedzeniu rady. Rada przyjmuje rezy-
gnację w drodze uchwały zwykłą większością gło-
sów, w obecności co najmniej połowy składu rady.

3. Niepodjęcie przez radę uchwały, o której mowa 
w ust. 2 jest równoznaczna z przyjęciem rezygnacji 
z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym od-
było się posiedzenie.

4. W przypadku przyjęcia rezygnacji, rada w ter-
minie jednego miesiąca dokonuje wyboru nowego 
przewodniczącego lub jego zastępcy.

5. Do czasu wyboru nowego przewodniczącego 
jego obowiązki wykonuje zastępca.

6. W przypadku złożenia pisemnej rezygnacji przez 
przewodniczącego rady oraz zastępcę przewod-
niczącego rady, rada na najbliższym posiedzeniu 
przyjmuje rezygnację przewodniczącego rady oraz 
zastępcy przewodniczącego rady oraz dokonuje 
wyboru przewodniczącego rady oraz zastępcy prze-
wodniczącego rady.

7. W przypadku jednoczesnej rezygnacji prze-
wodniczącego, zastępcy i sekretarza rady następne 
zebranie zwołuje członek rady najstarszy wiekiem, 
który przewodniczy zebraniu i pełni obowiązki prze-
wodniczącego rady do czasu wyboru nowego prze-
wodniczącego rady.

8. Uchwały w sprawach wskazanych w ust.6 po-
dejmowane są w trybie określonym w ust.2.

§13. 1. Przewodniczący rady :

1. organizuje prace rady,
2. zwołuje posiedzenie rady,
3. przewodniczy posiedzeniu rady,
4. reprezentuje radę i osiedle na zewnątrz.
2. W przypadku nieobecności lub niezdolności 

do pełnienia obowiązków przez przewodniczącego 
rady, jego obowiązki pełni wiceprzewodniczący.

§14. Do kompetencji rady należą wszystkie spra-
wy pozostające w zakresie działania osiedla, a w 
szczególności :

1. wybór i odwołanie zarządu oraz przyjmowanie 
sprawozdań z jego działalności,

2. uchwalanie planu rzeczowo-finansowego osie-
dla i propozycji do projektu budżetu miasta,

3. rozpatrywanie sprawozdań z wykonania planu 
rzeczowo-finansowego oraz podejmowanie uchwał 
w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium,

4. występowanie z wnioskami o przekazanie 
składników mienia komunalnego do gospodarowa-
nia i korzystania,

5.opiniowanie miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego dotyczących osiedla,

6. przyjmowanie skarg i wniosków od mieszkań-
ców dotyczących osiedla,

7. powoływanie stałych i doraźnych komisji oraz 
ustalanie ich składu i zakresu działania, 

8. kontrolowanie zarządu osiedla.

§15. 1. W celu realizacji zadań kontrolnych rada 
powołuje komisję rewizyjną.

2. Komisja rewizyjna kontroluje i ocenia dla po-
trzeb rady działalność zarządu oraz przedstawia ra-
dzie wniosek o udzielenie lub nieudzielenie absolu-
torium zarządowi, jak również wykonuje czynności 
kontrolne wskazane przez radę.

3. Komisję rewizyjną w składzie od 3 do 5 osób 
rada wybiera spośród swoich członków.

Do składu komisji nie mogą być wybierani prze-
wodniczący, wiceprzewodniczący rady, przewodni-
czący innych komisji oraz członkowie zarządu.

§16. 1. W skład stałych i doraźnych komisji pro-
blemowych mogą wchodzić osoby spoza rady, w 
liczbie nie przekraczającej połowy składu komisji.

2. Komisje podlegają radzie, składają jej sprawoz-
dania ze swojej działalności.

§17. Rada co najmniej raz w roku informuje miesz-
kańców osiedla o swojej działalności na 

zebraniu z mieszkańcami.

§18. 1.Organem wykonawczym w osiedlu jest za-
rząd osiedla. Na czele zarządu stoi przewodniczący.

2. Pod nieobecność przewodniczącego jego funk-
cję pełni sekretarz zarządu.

Rozdział IV
Zasady wyboru i zadania zarządu osiedla
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§19.1. Rada wybiera zarząd w liczbie 5 osób spo-
śród członków rady w ciągu 30 dni od daty stwier-
dzenia ważności wyborów.

2.W skład zarządu wchodzą: przewodniczący, se-
kretarz, skarbnik i 2 członków.

3. Rada osiedla wybiera przewodniczącego zarzą-
du w oddzielnym, tajnym głosowaniu, bezwzględną 
większością głosów ustawowego składu rady.

4. Pozostałych członków zarządu wybiera rada 
osiedla w głosowaniu tajnym, zwykłą większością 
głosów. Na wniosek przewodniczącego zarządu, 
rada spośród członków zarządu wybiera w głosowa-
niu tajnym, zwykłą większością głosów sekretarza i 
skarbnika.

5. W przypadku złożenia na piśmie rezygnacji 
członka zarządu, przewodniczący rady osiedla za-
rządza w ciągu miesiąca wybory uzupełniające w 
trybie określonym w niniejszej uchwale.

§20.1. Uchwała rady w sprawie nieudzielenia za-
rządowi absolutorium jest równoznaczna ze złoże-
niem wniosku o odwołanie zarządu, chyba że zarząd 
został odwołany po zakończeniu roku budżetowego 
z innej przyczyny.

2. Rada rozpoznaje, sprawę odwołania zarządu z 
przyczyny określonej w ust. 1 na posiedzeniu zwo-
łanym nie wcześniej niż po upływie 14 dni od podję-
cia w sprawie nieudzielenia absolutorium.

Po zapoznaniu się z opinią komisji rewizyjnej rada 
może odwołać zarząd bezwzględną większością gło-
sów ustawowego składu rady, w głosowaniu taj-
nym.

§21.1. Rada może odwołać zarząd z innej przy-
czyny niż nieudzielenie absolutorium na wniosek 
co najmniej ¼ członków ustawowego składu rady. 
Wniosek wymaga formy pisemnej i uzasadnienia. 
Wniosek podlega zaopiniowaniu przez komisję re-
wizyjną.

2. Po zapoznaniu się z opinią komisji rewizyjnej, 
rada może odwołać zarząd bezwzględną większo-
ścią głosów ustawowego składu rady w głosowaniu 
tajnym.

§22.1. Rada może odwołać przewodniczącego za-
rządu bezwzględną większością głosów ustawowe-
go składu rady w głosowaniu tajnym na zasadach 
określanych w §21.

2. Odwołanie przewodniczącego zarządu albo zło-
żenie przez niego rezygnacji jest równoznaczne z 
odwołaniem pozostałych członków zarządu lub zło-
żeniem rezygnacji przez cały zarząd.

3. Rada może na uzasadniony wniosek przewod-
niczącego zarządu odwołać poszczególnych człon-
ków zarządu zwykłą większością głosów, w obec-
ności co najmniej połowy ustawowego składu rady, 
w głosowaniu tajnym.

§23.1. Jeżeli wniosek o odwołanie zarządu lub 
przewodniczącego zarządu nie uzyska wymaganej 

większości głosów, kolejny wniosek o odwołanie 
może być zgłoszony nie wcześniej, niż po upływie 6 
miesięcy od poprzedniego głosowania, z zachowa-
niem trybu przewidzianego w §§20 i 21 ust.1.

2. W razie odwołania zarządu z przyczyn, o któ-
rych mowa w §§20 ust.1, 21 ust.1 i 2, 22 ust.2 
rada wybiera w ciągu 1 miesiąca nowy zarząd na 
zasadach określonych w §19 ust. 1 – 4.

§24. 1. W przypadku złożenia rezygnacji z człon-
kostwa w zarządzie, rada podejmuje uchwałę o przy-
jęciu rezygnacji i zwolnieniu z pełnienia obowiązków 
zwykłą większością głosów, nie później niż w ciągu 
1 miesiąca od daty złożenia rezygnacji.

2. Niepodjęcie przez radę uchwały w terminie 
określonym w ust. 1 jest równoznaczne z przyję-
ciem rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesią-
ca, w którym uchwała powinna być podjęta.

3. Przewodniczący zarządu przedstawia radzie 
nową kandydaturę na członka zarządu najpóźniej w 
ciągu miesiąca od dnia przyjęcia rezygnacji lub upły-
wu okresu, o którym mowa w ust. 2

§25. Po upływie kadencji zarząd osiedla pełni 
funkcje do dnia wyboru nowego zarządu, nie dłużej 
jednak niż 3 miesiące i na pierwszym posiedzeniu 
nowo wybranej rady, zobowiązany jest złożyć pi-
semne sprawozdanie ze swojej działalności.

§26.1. Do kompetencji zarządu należy :
1) przygotowanie projektów uchwał rady,
2) wykonanie uchwał rady,
3) przygotowanie planu rzeczowo- finansowego 

osiedla,
4) realizacja uchwalonego planu,
5) gospodarowanie mieniem powierzonym osie-

dlu,
6) zapewnienie właściwego obiegu informacji mię-

dzy organami osiedla a  mieszkańcami,
7) współpraca z właściwymi zarządami dróg w 

sprawach sygnalizacji, oznakowania ulic itd.,
8) współdziałanie z organami Policji, Straży Miej-

skiej w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i po-
rządku na terenie osiedla,

9) składanie radzie sprawozdań z działalności za-
rządu, nie później niż do końca I kwartału roku na-
stępnego,

10) załatwianie indywidualnych spraw z zakresu 
administracji publicznej w ramach upoważnienia 
rady miejskiej.

§27.1. Posiedzenia zarządu zwołuje przewodni-
czący zarządu w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak 
niż raz w miesiącu. Posiedzenia są protokołowane.

2. Przewodniczący zarządu organizuje pracę za-
rządu, kieruje bieżącymi sprawami osiedla i repre-
zentuje zarząd na zewnątrz.

3. Przewodniczący zarządu korzysta z ochrony 
prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicz-
nym.
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Rozdział V
Mienie osiedla

§28. 1. Osiedle gospodaruje i korzysta z mienia 
przekazanego przez miasto.

2. Zakres gospodarowania mieniem i rozporządza-
nie dochodami z tego źródła, a także zakres czynno-
ści podejmowanych samodzielnie przez organy osie-
dla względem przysługującego im mienia, określa 
Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego.

3. Oświadczenia woli w imieniu rady osiedla w za-
kresie gospodarowania mieniem składają przewod-
niczący organów jednostki pomocniczej i skarbnik.

4. Obowiązkiem osób uczestniczących w gospo-
darowaniu jest zachowanie szczególnej     staran-
ności przy wykonaniu zarządu tym mieniem i jego 
ochrona.

§29. 1. Osiedle może prowadzić działalność go-
spodarczą, nie wykraczającą poza zadania o charak-
terze użyteczności publicznej. 

2. Podjęcie działalności, o której mowa w ust. 1 
wymaga zgody prezydenta miasta, w przypadku 
nie wyrażenia zgody przez prezydenta miasta, rada 
osiedla może odwołać się do Rady Miejskiej Ostro-
wa Wielkopolskiego.

Rozdział VI
Gospodarka finansowa osiedla

§30.1. Gospodarka finansowa osiedla prowadzo-
na jest w ramach budżetu miasta.

2. Dysponentem wydatków jest zarząd osiedla w 
granicach planu finansowego uchwalonego przez 
radę osiedla.

3. W budżecie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 
wyodrębnia się środki finansowe na działalność sta-
tutową rad osiedli, w wysokości uwzględniającej 
możliwości budżetu i zapotrzebowanie wynikające z 
projektu planów finansowo-rzeczowych osiedli. 

4. Podstawę działalności finansowej w osiedlu 
stanowi roczny plan finansowo-rzeczowy uchwa-
lony na zebraniu rady osiedla, bezwzględną więk-
szością głosów i zatwierdzony przez prezydenta 
miasta. Planowane wydatki nie mogą przekraczać 
kwoty     wyodrębnionej w budżecie. 

5. Zmiany planu dokonuje prezydent miasta, na 
wniosek rady osiedla. Zmiany mogą dotyczyć kwo-
ty w paragrafach, bądź zmiany zadań rzeczowych. 

6. Projekt planu finansowo-rzeczowego opraco-
wuje rada osiedla najpóźniej do 31 sierpnia roku 
poprzedzającego rok budżetowy, w oparciu o wska-
zówki mieszkańców osiedla i prognozy wysokości 
jego budżetu. 

7. Rada osiedla przekazuje projekt planu finanso-
wo-rzeczowego do skarbnika miejskiego. 

8. Do czasu uchwalenia planu rzeczowo-finanso-
wego przez radę osiedla, jednak nie później niż do 
31 marca roku budżetowego, podstawę gospodarki 

finansowej osiedla stanowi projekt planu opraco-
wany przez radę osiedla w zakresie uwzględnionym 
przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. 

9. W przypadku nie uchwalenia planu w terminie, 
o którym mowa w ustępie 8, prezydent miasta usta-
la najpóźniej do 30 kwietnia plan finansowy osiedla 
w zakresie zadań własnych osiedla i zleconych ra-
dzie osiedla przez prezydenta miasta. 

10. Gospodarka finansowa osiedla jest jawna.  
Przewodniczący zarządu osiedla ogłasza uchwałę o 
przyjęciu planu rzeczowo- finansowego oraz spra-
wozdanie z jego realizacji w trybie przewidzianym 
dla rad osiedli. 

11. Dysponentem środków w granicach planu 
finansowo-rzeczowego jest zarząd osiedla, który 
jest zobowiązany do gospodarnego wydatkowania 
środków m.in. przez wybieranie najkorzystniejszych 
ofert, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicz-
nych. Realizację dyspozycji wykonuje skarbnik za-
rządu osiedla. Za prawidłową gospodarkę osiedla 
odpowiada zarząd osiedla. 

12. Obsługę księgową prowadzi Wydział Finanso-
wy Urzędu Miejskiego. 

13. Nadzór nad gospodarką finansową osiedla 
sprawuje prezydent miasta. 

14. Prezydent miasta lub pracownik urzędu przez 
niego upoważniony ma prawo kontroli gospodarki 
finansowej osiedla. 

15. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej 
osiedla określa instrukcja księgowa, która stanowi 
załącznik do statutu.

Rozdział VII
Zasady i tryb przeprowadzenia wyborów do orga-

nów statutowych osiedla

§31.1.Organy statutowe osiedla wybierane są w 
osiedlach utworzonych uchwałami Rady  Miejskiej 
nr VIII/67/90 z dnia 21 grudnia 1990 r, nr VI/52/99 
z dnia 22 stycznia 1999 r., nr IV/47/2007 z dnia 30 
stycznia 2007 r.

2. Wybory są powszechne, prawo wybierania ma 
każdy mieszkaniec osiedla, który w dniu wyborów 
ukończył 18 lat oraz jest tam zameldowany na po-
byt stały. 

3. Wybranym do rady może być każdy mieszka-
niec osiedla, któremu przysługuje prawo wybierania 
do danej rady. 

4 .Wybory są równe - wyborcy biorą udział w wy-
borach na równych zasadach. Każdemu wyborcy 
przysługuje jeden głos. 

5. Wybory są bezpośrednie i tajne.

§32.1. Wybory do rady osiedla zarządza rada 
miejska w drodze uchwały. 

2. Pierwsze wybory odbywają się nie później, niż 
w ciągu jednego miesiąca od dnia podjęcia uchwa-
ły o powołaniu osiedla, jako jednostki pomocniczej 
miasta.

3. Kolejne wybory do rady osiedla odbywają się 
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nie wcześniej, niż w pierwszym dniu po upływie ka-
dencji poprzedniej rady osiedla.

4. W przypadku przedłużenia lub skrócenia przez 
radę miejską kadencji organów osiedla  lub ich roz-
wiązania, wybory powinny być przeprowadzone nie 
później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia upły-
wu kadencji, określonego w uchwale rady miejskiej. 

5. Uchwała o zarządzeniu wyborów do rady osie-
dla podlega  ogłoszeniu w sposób  zwyczajowo 
przyjęty.

§33.1. Prezydent miasta powołuje zespół ds. 
przeprowadzenia wyborów do rad osiedli. 

2. Członków zespołu powołuje się spośród rad-
nych i pracowników urzędu. 

3. Członkowie zespołu wybierają spośród siebie 
przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego 
oraz sekretarza. 

§34. Do zadań zespołu ds. przeprowadzenia wy-
borów do rad osiedli należy: 

1. sprawdzenie istnienia merytorycznych i formal-
nych podstaw do wyboru samorządu osiedla zgod-
nie ze statutem miasta, 

2. ustalenie ilości mandatów do rady osiedla w 
zależności od liczby mieszkańców, 

3. podział na rejony wyborcze, 
4. określenie kalendarza wyborczego, 
5. powiadomienie mieszkańców osiedla o termi-

nach zebrań wyborczych oraz ich zwoływanie, 
6. współdziałanie z grupą inicjatywną i przedsta-

wicielami ustępującego samorządu osiedla w prze-
prowadzaniu zebrań wyborczych, 

7. czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wy-
borów, 

8. ogłaszanie wyników wyborów do rady osiedla. 

§35. Wyboru rady osiedla dokonuje się na zebra-
niach wyborczych, które odbywają się w osiedlu lub 
w rejonach wyborczych. 

§36.1. Osiedle, w celu przeprowadzenia wybo-
rów może być podzielone na rejony wyborcze. 

Dotyczy to osiedli dużych, jeżeli podział osiedla 
uzasadniony jest jego specyfiką demograficzno-
przestrzenną. 

2. Przy podziale osiedla na rejony wyborcze nale-
ży dokonać rozdziału mandatów przypadających na 
dany rejon wyborczy. 

§37. Zebranie wyborcze zwołuje zespół, o którym 
mowa w §33, we współdziałaniu z grupą inicjatyw-
ną lub ustępującym samorządem osiedla. 

§38.1. Miejsce i termin zebrania wyborczego 
ustala się w taki sposób, aby było najdogodniejsze 
dla mieszkańców osiedla. 

2. O terminie i miejscu zebrania wyborczego za-
wiadamia się mieszkańców, co najmniej na 10 dni 
przed zebraniem wyborczym. 

3. Zawiadomienie o zebraniu wyborczym może 
nastąpić poprzez prasę lokalną, wywieszenie ogło-
szeń w miejscach publicznych i najczęściej uczęsz-
czanych na osiedlu  oraz w inny sposób zwyczajo-
wo przyjęty. Wraz z zawiadomieniem wywiesza się 
uchwałę  rady miejskiej. 

§39. Zebraniu wyborczemu przewodniczy członek 
zespołu, o którym mowa w §33.

§40. Celem zebrania wyborczego jest: 
1) zapoznanie mieszkańców z regulaminem prze-

prowadzania wyborów do organów statutowych 
osiedla oraz ramowym statutem rady osiedla, 

2) zgłaszanie kandydatów do rady osiedla, 
3) przeprowadzenie wyborów, 
4) ogłoszenie wyników wyborów. 

§41.1. Zebranie uważa się za prawomocne, przy 
zachowaniu quorum równym co najmniej trzykrot-
nej liczbie wybieranych członków rady osiedla. 

2. W razie braku quorum, o którym mowa w ust.1 
zebranie wyborcze należy powtórzyć w drugim ter-
minie, nie wcześniej niż po 15 minutach przy zacho-
waniu quorum równym dwukrotnej liczbie wybiera-
nych członków rady osiedla. 

3. Jeżeli wybór rady osiedla w trybie określonym 
w ust.1-2 okaże się niemożliwy, ponowne wybo-
ry zostaną przeprowadzone dopiero w następnym 
roku, jeżeli do 30 września roku poprzedzającego, 
mieszkańcy osiedla, w liczbie równej co najmniej 
trzykrotnej ilości wybieranych członków rady osie-
dla, złożą o to wniosek. Kadencja takiej rady kończy 
się  z upływem kadencji pozostałych rad osiedli. 

§42. Z zebrania wyborczego sporządza się proto-
kół, który podpisują przewodniczący zebrania oraz 
protokolant. 

§43.1. Kandydatów na członków rady osiedla 
zgłasza się na zebraniu wyborczym. 

2. Kandydatów może zgłaszać każdy mieszkaniec 
osiedla, spełniający warunki określone w §31 ust.2.

3. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowa-
nie i dokonać autoprezentacji. 

4. Liczba kandydatów jest nieograniczona i musi 
przewyższać liczbę miejsc mandatowych. 

§44. Po zgłoszeniu kandydatów dokonuje się w 
głosowaniu jawnym wyboru co najmniej trzyosobo-
wej komisji skrutacyjnej, która przed przystąpieniem 
do głosowania sprawdza prawidłowość sporządze-
nia kart do głosowania, rozdaje karty do głosowa-
nia, przeprowadza tajne głosowanie, oblicza głosy i 
ogłasza wyniki głosowania. 

W skład komisji skrutacyjnej nie mogą wchodzić 
osoby kandydujące do rady osiedla. 

§45.1. W akcie głosowania mogą uczestniczyć 
wyłącznie obecni na zebraniu wyborczym stale za-
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mieszkali na terenie osiedla mieszkańcy. W razie 
wątpliwości rozstrzyga wpis w dowodzie osobistym 
lub innym dokumencie tożsamości. 

2. Przed rozpoczęciem zebrania mieszkańcy wpi-
sują się na listę obecności z podaniem 

imienia, nazwiska oraz dokładnego adresu za-
mieszkania. 

Lista ta stanowi podstawę do ustalenia quorum, 
uznania prawomocności zebrania 

wyborczego oraz przeprowadzenia wyborów.

§46.1. Karta do głosowania obejmuje: 
1) przedmiot i datę przeprowadzenia głosowania, 
2) nazwiska i imiona kandydatów w porządku al-

fabetycznym, 
3) pouczenie o sposobie głosowania. 
2. Karta do głosowania może być zadrukowana 

tylko po jednej stronie oraz powinna być opatrzona 
pieczęcią rady miejskiej. 

§47. Na karcie do głosowania głosujący skreślają 
z listy kandydatów co najmniej tyle nazwisk, ilu kan-
dydatów zgłoszono ponad liczbę miejsc mandato-
wych. Skreślenie mniejszej ilości nazwisk powoduje 
nieważność głosu. 

§48. Dokumenty z przeprowadzonych wyborów 
(protokół komisji skrutacyjnej, karty do głosowania) 
komisja skrutacyjna przekazuje zespołowi ds. prze-
prowadzenia wyborów do organów statutowych 
osiedli. 

§49. Zespół ds. przeprowadzenia wyborów do 
organów statutowych osiedli ogłasza wyniki wybo-
rów w osiedlu w sposób zwyczajowo przyjęty (pla-
katy, ogłoszenia w prasie lokalnej, itp.). 

§50.1. W ciągu 7 dni od dnia wyborów do rady 
osiedla każdy mieszkaniec osiedla mający czynne 
prawo wyborcze może wnieść do prezydenta mia-
sta protest przeciwko wyborom, jeżeli naruszono 
postanowienia niniejszego regulaminu. 

2. Protest rozpatruje prezydent miasta w ciągu 14 
dni od dnia jego wniesienia i podejmuje decyzję o 
odrzuceniu protestu lub jego uwzględnieniu. 

§51. W razie uwzględnienia protestu rada miejska 
unieważnia wybory do rady osiedla i zarządza w cią-
gu jednego miesiąca od daty unieważnienia ponow-
ne wybory do rady osiedla na zasadach określonych 
w niniejszym rozdziale. 

§52.1. Wygaśnięcie mandatu członka rady osiedla 
następuje wskutek : 

1) śmierci, 
2) zrzeczenia się mandatu, 
3) utraty prawa wybieralności, 
4) zmiany w podziale miasta na osiedla, powodu-

jącej wygaśnięcie mandatów członków danej rady 
osiedla, 

5) skrócenia kadencji rady osiedla, 
6) rozwiązania organów rady osiedla przed upły-

wem kadencji. 
2. O wygaśnięciu mandatów w przypadkach, o 

których mowa w ust.1 pkt.1-3, rada osiedla zawia-
damia radę miejską. 

§53. Jeżeli wskutek wygaśnięcia mandatów, 
skład rady osiedla zmniejszy się o co najmniej 30%,  
rada miejska zarządza wybory uzupełniające, do 
których stosuje się postanowienia niniejszego roz-
działu. 

§54.1. Prezydent miasta zwołuje pierwsze po wy-
borach posiedzenie rady osiedla w terminie do 30 
dni od dnia wyborów. 

2. Do czasu wyboru przewodniczącego rady osie-
dla zebraniu przewodniczy członek  zespołu ds. 
przeprowadzenia wyborów do organów statuto-
wych osiedli. 

§55. Koszty związane z wyborami pokrywa się z 
budżetu miasta z tym, że nie dotyczy to kosztów 
związanych ze zgłaszaniem kandydatów i prowa-
dzoną przez nich kampanią wyborczą.  

Rozdział VIII
Przepisy końcowe

§56.1. Rada osiedla ogłasza swoje uchwały w 
miejscach do tego wyznaczonych na terenie osiedla 
i przekazuje je do rady miejskiej. 

2. W uzasadnionych przypadkach rada miejska 
może uchylić uchwałę rady osiedla. 

§57.1. Funkcje w organach osiedla pełnione są 
społecznie.

2. Rada miejska może ustanowić odrębną uchwa-
łą zasady, na których członkom organów    osiedla 
przysługuje dieta lub zwrot kosztów podróży służ-
bowej.

§58. Utworzenie, połączenie, zmianę granic i na-
zwy oraz zniesienia osiedla dokonuje rada miejska.

§59. Zmiany w statucie osiedli uchwala rada miej-
ska z inicjatywy własnej, po zasięgnięciu opinii rady 
osiedla lub na jej wniosek.

§60. W sprawach nieuregulowanych niniejszym 
statutem mają zastosowanie odpowiednie posta-
nowienia ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 
marca 1990 r.(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 
z późn. zmianami) oraz obowiązujący statut miasta.

§61. Wykonanie uchwały powierza się Przewod-
niczącemu Rady Miejskiej i Prezydentowi Miasta 
Ostrowa Wielkopolskiego. 
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§62. Uchwała  wchodzi  w  życie  po upływie 14 
dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) Ryszard Taciak

- Boczna
- Bratnia
- Długa od ulicy Gorzyckiej do torów kolejowych
- Dobra
- Dolna
- Elektryczna
- Gorzycka od torów kolejowych do granic miasta
- Górna
- Krańcowa od ulicy Odskok do ulicy Długiej
- Kręta
- Krzywa
- Łamana
- Na Skraju
- Niska
- Nowa
- Odolanowska

- Olszowa
- Poprzeczna
- Sieroca
- Słoneczna od ulicy Wspólnej do torów kolejo-

wych
- Swobodna
- Topolowa od torów kolejowych do końca
- Wspólna
- Zachodnia
- Zakątek
- Zielna

WYKAZ ULIC PRZYNALEŻNYCH DO OBSZARU OSIEDLA NR 8 – „ODOLANOWSKIE”
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Instrukcja niniejsza stanowi załącznik do statutu 
osiedla i odpowiada zasadom określonym w ustawie 
o samorządzie gminnym, ustawie o finansach pu-
blicznych, ustawie o rachunkowości oraz rozporzą-
dzeniu Ministra Finansów w sprawie szczególnych 
zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu 
państwa, budżetów jednostek samorządu terytorial-
nego, jednostek budżetowych, samorządowych za-
kładów budżetowych, państwowych funduszy ce-
lowych oraz państwowych jednostek budżetowych 
mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej.

I. OBIEG DOKUMENTACJI

1. Faktury VAT, rachunki i inne dowody księgowe 
otrzymane drogą korespondencji lub złożone przez 
strony adresowane do zarządu osiedla lub rady osie-
dla podlegają wpisowi do odpowiedniego rejestru 
prowadzonego przez rady osiedla wg poniższego 
wzoru:

2. Przewodniczący zarządu lub przewodniczący 
rady sprawdza dokumenty pod względem meryto-
rycznym polegającym na ustaleniu rzetelności, celo-
wości, gospodarności i legalności operacji gospodar-
czych wyrażonych w dowodach oraz ich zgodności 
z planem rzeczowo – finansowym osiedla, jak rów-
nież umieszczenie adnotacji o zachowaniu trybu 
ustawy prawo zamówień publicznych. 

Do faktur VAT lub rachunków dotyczących za-
kupu nagród rzeczowych do kwoty 30,00 zł za 1 
szt. brutto, w związku z organizowaniem przez rady 
osiedli jako współorganizatorów festynów, konkur-
sów, itp. należy dołączyć potwierdzenie przekazania 
nagród organizatorowi (według wzoru stanowiące-
go załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji) podpisane 
przez co najmniej dwuosobową komisję. W przy-
padku, gdy głównym organizatorem jest rada osie-
dla, nie ma wymogu dołączenia potwierdzenia prze-
kazania nagród. 

W sytuacji, kiedy cena nagrody rzeczowej prze-
wyższa 30,00 zł za 1 szt. brutto, należy dołączyć 
do faktury VAT lub rachunku bezwzględnie pokwi-
towanie (według wzoru stanowiącego załącznik nr 
2 do niniejszej instrukcji).

Dokonanie sprawdzenia pod względem meryto-
rycznym powinno być odnotowane na dowodach 
przez umieszczenie klauzuli: 

„Sprawdzono pod względem merytorycznym
( podpis i pieczątka imienna)”
Na dokumentach dotyczących usług niezależnie 

od powyższej klauzuli powinno być stwierdzenie, 
że usługa została wykonana zgodnie ze zleceniem, 
względnie załączony protokół odbioru pracy.

3. Po dokonaniu tych czynności dowody księgo-
we przewodniczący zarządu przekazuje skarbnikowi 
zarządu, który bezzwłocznie sprawdza dowody pod 
względem formalno-rachunkowym.

Sprawdzenie formalno-rachunkowe polega na 
ustaleniu, że wystawione zostały w sposób tech-
nicznie prawidłowy, zawierają wszystkie elemen-
ty prawidłowego dowodu, oraz że dane liczbowe 
nie zawierają błędów arytmetycznych. Dok onanie 
sprawdzenia powinno być potwierdzone na dowo-
dzie przez umieszczenie klauzuli:

„Sprawdzono pod względem formalno-rachunko-
wym

podpis i pieczątka imienna”
4. Sprawdzone pod względem merytorycznym i 

formalno-rachunkowym dokumenty skarbnik zarzą-
du przekazuje do realizacji poprzez Wydział Finanso-
wy Urzędu Miejskiego.

5. Każda forma zapłaty wymaga podpisu skarb-
nika i przewodniczącego zarządu osiedla lub prze-
wodniczący rady osiedla. Wzory podpisów prze-
wodniczącego rady, przewodniczącego zarządu i 
skarbnika składa się w Wydziale Finansowym.

6. Asygnaty i paragony nie stanowią podstawy 
wypłaty.

7. Rachunki i faktury VAT mogą być regulowane 
przez:

a) rady osiedla w formie gotówkowej,
b) bądź przez Urząd Miejski w formie przelewu w 

terminie wskazanym na rachunku przez kontrahen-
ta.

8. Dowody księgowe rady osiedla przekazują do 
Wydziału Finansowego Referatu Księgowości Bu-
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Załącznik  

do Uchwały Nr LII/681/2010 
Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego 

z dnia 4 listopada 2010 r. 
 

INSTRUKCJA 
FINANSOWO – KSIĘGOWA 

DLA RAD OSIEDLI W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM 
 

Instrukcja niniejsza stanowi załącznik 
do statutu osiedla i odpowiada zasadom 
określonym w ustawie o samorządzie 
gminnym, ustawie o finansach 
publicznych, ustawie o rachunkowości 
oraz rozporządzeniu Ministra Finansów w 
sprawie szczególnych zasad rachunkowości 
oraz planów kont dla budżetu państwa, 
budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego, jednostek budżetowych, 
samorządowych zakładów budżetowych, 
państwowych funduszy celowych oraz 
państwowych jednostek budżetowych 

mających siedzibę poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
I. OBIEG DOKUMENTACJI 
 
1. Faktury VAT, rachunki i inne dowody 

księgowe otrzymane drogą 
korespondencji lub złożone przez 
strony adresowane do zarządu osiedla 
lub rady osiedla podlegają wpisowi 
do odpowiedniego rejestru 
prowadzonego przez rady osiedla wg 
poniższego wzoru: 

 

Lp. Plan 
Rodzaj 

nr dowodu 
księgowego 

Kwota 

Data 
przekazania 
do Wydziału 
Finansowego 

Podpis 
pracownika 
Wydziału 

Finansowego 

Uwagi 

       
 
2. Przewodniczący zarządu lub 

przewodniczący rady sprawdza 
dokumenty pod względem merytorycznym 
polegającym na ustaleniu 
rzetelności, celowości, 
gospodarności i legalności operacji 
gospodarczych wyrażonych w dowodach 
oraz ich zgodności z planem rzeczowo 
– finansowym osiedla, jak również 
umieszczenie adnotacji o zachowaniu 
trybu ustawy prawo zamówień 
publicznych.  
Do faktur VAT lub rachunków 
dotyczących zakupu nagród rzeczowych 
do kwoty 30,00 zł za 1 szt. brutto, 
w związku z organizowaniem przez 
rady osiedli jako współorganizatorów 
festynów, konkursów, itp. należy 
dołączyć potwierdzenie przekazania 
nagród organizatorowi (według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 1 do 
niniejszej instrukcji) podpisane 
przez co najmniej dwuosobową 
komisję. W przypadku, gdy głównym 
organizatorem jest rada osiedla, nie 
ma wymogu dołączenia potwierdzenia 
przekazania nagród.  
W sytuacji, kiedy cena nagrody 
rzeczowej przewyższa 30,00 zł za 
1 szt. brutto, należy dołączyć do 
faktury VAT lub rachunku 
bezwzględnie pokwitowanie (według 
wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 
niniejszej instrukcji). 
Dokonanie sprawdzenia pod względem 
merytorycznym powinno być odnotowane 

na dowodach przez umieszczenie 
klauzuli:  

„Sprawdzono pod względem 
merytorycznym 

( podpis i pieczątka imienna)” 
Na dokumentach dotyczących usług 
niezależnie od powyższej klauzuli 
powinno być stwierdzenie, że usługa 
została wykonana zgodnie ze 
zleceniem, względnie załączony 
protokół odbioru pracy. 

3. Po dokonaniu tych czynności dowody 
księgowe przewodniczący zarządu 
przekazuje skarbnikowi zarządu, 
który bezzwłocznie sprawdza dowody 
pod względem formalno-rachunkowym. 
Sprawdzenie formalno-rachunkowe 
polega na ustaleniu, że wystawione 
zostały w sposób technicznie 
prawidłowy, zawierają wszystkie 
elementy prawidłowego dowodu, oraz 
że dane liczbowe nie zawierają 
błędów arytmetycznych. Dok onanie 
sprawdzenia powinno być potwierdzone 
na dowodzie przez umieszczenie 
klauzuli: 
„Sprawdzono pod względem formalno-

rachunkowym 
podpis i pieczątka imienna” 

4. Sprawdzone pod względem 
merytorycznym i formalno-rachunkowym 
dokumenty skarbnik zarządu 
przekazuje do realizacji poprzez 
Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego. 

5. Każda forma zapłaty wymaga podpisu 
skarbnika i przewodniczącego zarządu 



 Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 10 – 999 – Poz. 274

dżetowej z takim wyprzedzeniem, aby była możli-
wość ich terminowej realizacji. Przetrzymywanie 
dowodów księgowych w radach osiedla jest niedo-
puszczalne, gdyż może to spowodować naliczenie 
odsetek za nieterminowe uregulowanie zobowiąza-
nia. W sytuacji naliczenia odsetek winny przekro-
czenia terminu płatności zostanie nimi obciążony.

II. DOWODY KSIĘGOWE

1. Za prawidłowy uważa się dowód księgowy 
stwierdzający fakt dokonania operacji gospodarczej 
zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierają-
cy co najmniej :

a) określenie wystawcy i wskazanie stron (nazwy 
i adresy) uczestniczących w  operacji gospodarczej. 
Odbiorcą na dowodzie księgowym winna być:

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski
al. Powstańców Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski
NIP 622-23-84-323,
b) datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres 

dokonania operacji gospodarczej, której dowód do-
tyczy,

c) przedmiot i wartość operacji gospodarczej oraz 
ilościowe jej określenie,

d) inne dane określone w odrębnych przepisach 
jako warunek prawidłowości określonego rodzaju 
dowodu,

e) podpisy osób odpowiedzialnych za dokonanie 
operacji gospodarczej (podpis wystawcy dowodu 
nie jest wymagany, jeżeli wynika to z odrębnych 
przepisów).

2. Za dowody księgowe uważa się również:
a) zestawienie dowodów księgowych sporządza-

ne dla zaksięgowania ich zbiorczym zapisem,
b) noty księgowe.
3. Zestawienie dowodów księgowych powinno:
a) składać się co najmniej z określenia jednostki 

wystawiającej, nazwy, daty lub okresu którego do-
tyczą objęte nimi dowody, kwot do księgowania, 
oraz podpisu osoby sporządzającej,

b) obejmować dowody wyrażające operacje go-
spodarcze dokonane wyłącznie w jednym okresie 
sprawozdawczym lub jego części,

c) zapewnić sprawdzalne powiązanie ujętych w 
nich kwot z dowodami na których podstawie zosta-
ły sporządzone.

III. LISTY PŁATNICZE

1. Listy płatnicze sprawdzane i podpisywane są 
pod:

a) względem merytorycznym przez przewodniczą-
cego zarządu osiedla,

b) względem formalno – rachunkowym przez 
skarbnika zarządu osiedla.

IV. UMOWA ZLECENIA, UMOWY O DZIEŁO

1. Umowy zlecenia, umowy o dzieło winny być 
przygotowane przez zarząd w formie pisemnej i 
przedłożone do podpisu w Wydziale Finansowym 
Urzędu Miejskiego.

2. Po wykonaniu zleconej pracy zleceniobiorca 
wystawia rachunek stanowiący podstawę wypłaty 
należności za wykonaną pracę, który powinien od-
powiadać warunkom niniejszej instrukcji.

V. ŚRODKI TRWAŁE POZOSTAŁE ŚRODKI TRWA-
ŁE W UŻYTKOWANIU

1. Środki trwałe i pozostałe środki trwałe w użyt-
kowaniu bez względu na formę nabycia są ewi-
dencjonowane w stosownym rejestrze. Na każdym 
obiekcie inwentarzowym umieszcza się numer in-
wentarzowy, który wydaje Wydział Administracji 
Przestrzennej Urzędu Miejskiego. Rada Osiedla w 
sytuacji nabycia środków trwałych i pozostałych 
środków trwałych w użytkowaniu winna przedsta-
wić fakturę VAT lub rachunek przed realizacją w 
Wydziale Finansowym do Wydziału Administracyj-
no Gospodarczego celem wpisania w książkę in-
wentarzową Urzędu Miejskiego oraz umieszczenia 
na odwrocie faktury VAT lub rachunku adnotacji, 
że zostały wciągnięte do ewidencji pod numerem 
inwentarzowym.

2. Rada Osiedla winna wyznaczyć osobę odpowie-
dzialną za prowadzenie ewidencji środków trwałych 
i pozostałych środków trwałych w użytkowaniu, 
która będzie uczestniczyć w pracach inwentaryza-
cyjnych przeprowadzonych przez Urząd Miejski.

3. W sytuacji potrzeby likwidacji środków trwa-
łych i pozostałych środków trwałych w użytkowaniu 
zarząd osiedla kieruje pisemny wniosek do Prezy-
denta Miasta o zlikwidowanie z podaniem przyczyn 
ich likwidacji.

VI. ZALICZKI

1. Zaliczki na działalność statutową mogą być wy-
płacane: skarbnikowi zarządu, przewodniczącemu 
zarządu lub przewodniczącemu rady.

2. Podstawą wypłacenia zaliczki jest wniosek 
(według wzoru stanowiącego załączniki nr 3 do 
niniejszej instrukcji) sprawdzony i podpisany pod 
względem merytorycznym przez przewodniczącego 
zarządu lub przewodniczącego rady oraz pod wzglę-
dem formalno-rachunkowym przez skarbnika zarzą-
du. We wniosku o zaliczkę winien być określony ter-
min rozliczenia zaliczki nie dłuższy niż 14 dni, licząc 
od dnia pobrania zaliczki.

3. Do czasu rozliczenia pobranej przez osoby 
wskazane w pkt 1 zaliczki na działalność statutową 
rada osiedla nie ma możliwości wystąpienia z wnio-
skiem o kolejną zaliczkę.

4. Rozliczenia zaliczki dokonuje się na formula-
rzu „K-114”, do którego załącza się oryginały fak-
tur VAT lub rachunków. Rozliczenie zaliczki winno 
być podpisane pod względem merytorycznym przez 
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osoby wskazane w pkt „I. DOWODY KSIĘGOWE” 
ppkt 2.

VII. DELEGACJE SŁUŻBOWE

1. Delegacje służbowe dla przewodniczącego rady 
osiedla podpisuje przewodniczący rady miejskiej, 
natomiast dla pozostałych członków podpisuje prze-
wodniczący rady osiedla
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Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jed-
nolity Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001r.; z później-
szymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (jedno-
lity tekst Dz. U. Nr 95 poz. 613 z 2010r.; zmiana 
Dz.U.Nr 96 poz.620 z 2010r.) Rada Gminy Gołu-
chów uchwala, co następuje:

§1. Określa się wysokość podatku od nierucho-
mości:

1) od budynków mieszkalnych lub ich części – 
0,32 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

2) od budynków lub ich części związanych z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej oraz od bu-
dynków mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej - 15,00 zł od 
1 m2 powierzchni użytkowej,

3) od budynków lub ich części zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym - 6,50 zł od 1 
m2 powierzchni użytkowej,

4) od budynków lub ich części zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej w zakresie udziela-
nia świadczeń zdrowotnych - 3,80 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej,

5) od pozostałych budynków lub ich części, w 
tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego – 3,35 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej,

6) od budowli 2,00 % ich wartości, określonej na 
podstawie art.4 ust.1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o 
podatkach i opłatach lokalnych,

7) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowa-
nia w ewidencji gruntów i budynków - 0,62 zł od 1 
m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-
tencyjne lub elektrowni wodnych 3,87 zł od 1 ha 
powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publiczne-
go przez organizacje pożytku publicznego – 0,16 zł 
od 1 m2 powierzchni.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2011 r.

 Przewodniczący Rady 
(-) Jan Sobczak

275

UCHWAŁA NR XXXVII/311/2010 RADY GMINY GOŁUCHÓW

 z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 



Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednoli-
ty tekst – Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.; z 
późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust.3 ustawy z 
dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lo-
kalnych (jednolity tekst Dz. U. Nr 95 poz. 613 z 
2010r.; zmiana Dz.U.Nr 96 poz.620 z 2010r.) Rada 
Gminy Gołuchów uchwala co następuje: 

§1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości :
1) budynki mieszkalne lub ich części,
2) budynki i grunty zajęte na potrzeby świetlic 

wiejskich,
3) nieruchomości i obiekty zajęte na potrzeby bez-

pieczeństwa przeciwpożarowego,
4) grunty zajęte na boiska sportowe,
5) grunty oznaczone w ewidencji gruntów symbo-

lem „dr – drogi” spełniające następujące warunki:

- nie objęte zwolnieniem z mocy ustawy o podat-
kach i opłatach lokalnych,

- nie służące działalności gospodarczej(z wyjąt-
kiem służących wyłącznie działalności rolniczej).

§2. Zwolnienia nie dotyczą budynków lub ich czę-
ści oraz gruntów wymienionych w §1 pkt 1 - 4 w 
których prowadzona jest działalność gospodarcza.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady 
(-) Jan Sobczak

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jed-
nolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.; z później-
szymi zmianami), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(tekst jednolity Dz. U. Nr 95 poz. 613 z 2010 r.; 
zmiana Dz.U. Nr 96 poz.620 z 2010r.) Rada Gminy 
Gołuchów uchwala, co następuje: 

§1. Podatek od środków transportowych wynosi 
rocznie:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 t do 5,5t 
włącznie: 326,00 zł,

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczal-
nej masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5 t do 9 t 
włącznie : 392,00 zł,

3) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej pojazdu powyżej 9 t do mniej niż 
12 t: 536,00 zł,

4) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej i liczbie osi:
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UCHWAŁA	  NR	  XXXII/313/2010	  RADY	  GMINY	  GOŁUCHÓW	  

 z	  dnia	  9	  listopada	  2010	  r.	  

w	  sprawie	  określenia	  wysokości	  rocznych	  stawek	  podatku	  od	  środków	  transportowych	  	  
	  

Na	   podstawie	   art.	   18,	   ust.	   2	  pkt	   8	  ustawy	   z	  dnia	  
8	  marca	   1990	   r.	   o	  samorządzie	   gminnym	   (tekst	   jednolity	  
Dz.	   U.	   Nr	   142,	   poz.	   1591	   z	  2001	   r.;	   z	  późniejszymi	  
zmianami),	   art.	   10	   ust.	   1	  i	   2	  ustawy	   z	  dnia	   12	   stycznia	  
1991r.	   o	  podatkach	   i	  opłatach	   lokalnych	   (tekst	   jednolity	  
Dz.	  U.	  Nr	  95	  poz.	  613	  z	  2010	  r.;	  zmiana	  Dz.U.	  Nr	  96	  poz.620	  
z	  2010r.)	  Rada	  Gminy	  Gołuchów	  uchwala,	  co	  następuje:	  	  

§1.	  Podatek	  od	  środków	  transportowych	  wynosi	  rocznie:	  
1)	   od	  samochodu	  ciężarowego	  o	  dopuszczalnej	  masie	  

całkowitej	   pojazdu	   powyżej	   3,5	   t	   do	   5,5t	  
włącznie:	  326,00	  zł,	  

2)	   od	  samochodu	  ciężarowego	  o	  dopuszczalnej	  masie	  
całkowitej	  pojazdu	  powyżej	  5,5	  t	  do	  9	  t	  włącznie	  
:	  392,00	  zł,	  

3)	   od	  samochodu	  ciężarowego	  o	  dopuszczalnej	  masie	  
całkowitej	  pojazdu	  powyżej	  9	  t	  do	  mniej	  niż	  12	  t:	  
536,00	  zł,	  

4)	   od	   samochodu	   ciężarowego	   o	  dopuszczalnej	  
masie	  całkowitej	  i	  liczbie	  osi:	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niż mniej niż Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym 
lub zawieszeniem uznanym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszania osi 

jezdnych 
1 2 2 4 

Dwie osie 
12 13 780,00 780,00 
13 14 800,00 800,00 
14 15 810,00 810,00 
15  820,00 1420,00 
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Trzy osie 
12 17 830,00 830,00 
17 19 840,00 840,00 
19 21 850,00 850,00 
21 23 860,00 1150,00 
23 25 1150,00 1780,00 
25  1150,00 1780,00 

Cztery osie i więcej 
12 25 1040,00 1040,00 
25 27 1050,00 1180,00 
27 29 1180,00 1880,00 
29 31 1880,00 2690,00 
31  1880,00 2690,00 

	  
5)	   od	   ciągnika	   siodłowego	   i	  balastowego	  

przystosowanego	   do	   używania	   łącznie	   z	  naczepą	  
lub	   przyczepą	   o	  dopuszczalnej	   masie	   całkowitej	  
zespołu	   pojazdów	   od	   3,5	   t	   do	   8	  t	   włącznie:	   -	  
920,00	  zł,	  

6)	   od	   ciągnika	   siodłowego	   i	  balastowego	  
przystosowanego	   do	   używania	   łącznie	   z	  naczepą	  
lub	   przyczepą,	   o	  dopuszczalnej	   masie	   całkowitej	  

zespołu	   pojazdu	   powyżej	   8	  t	   i	  poniżej	   12	   t	   :	   -	  
1432,00	  zł,	  

7)	   od	   ciągnika	   siodłowego	   i	  balastowego	  
przystosowanego	   do	   używania	   łącznie	   z	  naczepą	  
lub	   przyczepą,	   o	  dopuszczalnej	   masie	   całkowitej	  
zespołu	  pojazdów	  równej	  lub	  wyższej	  niż	  12	  t-‐	  
w	  zależności	   od	   liczby	   osi,	   dopuszczalnej	   masy	  
całkowitej	   i	  rodzaju	   zawieszenia	   zespołu	  
pojazdów: 

 
Masa całkowita zespołu pojazdów: 
ciągników siodłowych + naczepa 

ciągników balastowych + przyczepa 
(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niż mniej niż 
oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznymlub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
1 2 3 4 

Dwie osie 
12 18 1540,00 1540,00 
18 25 1550,00 1550,00 
25 31 1560,00 1560,00 
31  1600,00 2080,00 

Trzy osie 
12 40 1580,00 1920,00 
40  1960,00 2688,00 

 
8) od przyczep i naczep, które łącznie 

z pojazdem silnikowym posiadają masę 
całkowitą od 7 t do 10 t włącznie, 
z wyjątkiem związanych wyłącznie 
z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego: - 66,00 zł, 

9) od przyczep i naczep, które łącznie 
z pojazdem silnikowym posiadają masę 
całkowitą powyżej 10 t do mniej niż 12 t, 
z wyjątkiem związanych wyłącznie z 
działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego: - 130,00 zł, 

10) od przyczep i naczep, które łącznie 
z pojazdem silnikowym posiadają 
dopuszczalną masę całkowitą równą lub 
wyższą niż 12 t, z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego- w zależności od liczby osi, 
dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju 
zawieszenia zespołu pojazdów: 
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Trzy osie 
12 17 830,00 830,00 
17 19 840,00 840,00 
19 21 850,00 850,00 
21 23 860,00 1150,00 
23 25 1150,00 1780,00 
25  1150,00 1780,00 

Cztery osie i więcej 
12 25 1040,00 1040,00 
25 27 1050,00 1180,00 
27 29 1180,00 1880,00 
29 31 1880,00 2690,00 
31  1880,00 2690,00 

	  
5)	   od	   ciągnika	   siodłowego	   i	  balastowego	  

przystosowanego	   do	   używania	   łącznie	   z	  naczepą	  
lub	   przyczepą	   o	  dopuszczalnej	   masie	   całkowitej	  
zespołu	   pojazdów	   od	   3,5	   t	   do	   8	  t	   włącznie:	   -	  
920,00	  zł,	  

6)	   od	   ciągnika	   siodłowego	   i	  balastowego	  
przystosowanego	   do	   używania	   łącznie	   z	  naczepą	  
lub	   przyczepą,	   o	  dopuszczalnej	   masie	   całkowitej	  

zespołu	   pojazdu	   powyżej	   8	  t	   i	  poniżej	   12	   t	   :	   -	  
1432,00	  zł,	  

7)	   od	   ciągnika	   siodłowego	   i	  balastowego	  
przystosowanego	   do	   używania	   łącznie	   z	  naczepą	  
lub	   przyczepą,	   o	  dopuszczalnej	   masie	   całkowitej	  
zespołu	  pojazdów	  równej	  lub	  wyższej	  niż	  12	  t-‐	  
w	  zależności	   od	   liczby	   osi,	   dopuszczalnej	   masy	  
całkowitej	   i	  rodzaju	   zawieszenia	   zespołu	  
pojazdów: 

 
Masa całkowita zespołu pojazdów: 
ciągników siodłowych + naczepa 

ciągników balastowych + przyczepa 
(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niż mniej niż 
oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznymlub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
1 2 3 4 

Dwie osie 
12 18 1540,00 1540,00 
18 25 1550,00 1550,00 
25 31 1560,00 1560,00 
31  1600,00 2080,00 

Trzy osie 
12 40 1580,00 1920,00 
40  1960,00 2688,00 

 
8) od przyczep i naczep, które łącznie 

z pojazdem silnikowym posiadają masę 
całkowitą od 7 t do 10 t włącznie, 
z wyjątkiem związanych wyłącznie 
z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego: - 66,00 zł, 

9) od przyczep i naczep, które łącznie 
z pojazdem silnikowym posiadają masę 
całkowitą powyżej 10 t do mniej niż 12 t, 
z wyjątkiem związanych wyłącznie z 
działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego: - 130,00 zł, 

10) od przyczep i naczep, które łącznie 
z pojazdem silnikowym posiadają 
dopuszczalną masę całkowitą równą lub 
wyższą niż 12 t, z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego- w zależności od liczby osi, 
dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju 
zawieszenia zespołu pojazdów: 

 
 

5) od ciągnika siodłowego i balastowego przysto-
sowanego do używania łącznie z naczepą lub przy-
czepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu po-
jazdów od 3,5 t do 8 t włącznie: - 920,00 zł,

6) od ciągnika siodłowego i balastowego przysto-
sowanego do używania łącznie z naczepą lub przy-
czepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdu powyżej 8 t i poniżej 12 t : - 1432,00 zł,

7) od ciągnika siodłowego i balastowego przysto-
sowanego do używania łącznie z naczepą lub przy-
czepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu po-
jazdów równej lub wyższej niż 12 t- w zależności od 
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju 
zawieszenia zespołu pojazdów:

8) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają masę całkowitą od 7 t do 10 
t włącznie, z wyjątkiem związanych wyłącznie z 
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego: - 66,00 zł,

9) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają masę całkowitą powyżej 10 t 
do mniej niż 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącz-
nie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podat-
nika podatku rolnego: - 130,00 zł,

10) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 
równą lub wyższą niż 12 t, z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego- w zależności od liczby 
osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawie-
szenia zespołu pojazdów:
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Liczba osi dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + 

pojazd silnikowy (w tonach) 
stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niż mniej niż 

Oś jezdna(osie jezdne) 
z zawieszeniem pneumatycznym lub 

zwieszeniem uznanym za 
równoważne 

inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 

1 2 3 4 
Jedna oś 

12 18 210,00 210,00 
18 25 220,00 360,00 
25  360,00 640,00 

Dwie osie 
12 28 340,00 360,00 
28 33 700,00 970,00 
33 38 970,00 1470,00 
38  1310,00 1940,00 

Trzy osie 
12 38 1180,00 1180,00 
38  1190,00 1460,00 

	  
11)	   od	   autobusów	   do	   mniej	   niż	   30	   miejsc,	  

wyposażonych	   w	  katalizator	   spalin,	   instalację	  
gazową	  lub	  jedno	  z	  tych	  urządzeń	  :	  -‐	  578,00	  zł,	  

12)	   od	   autobusów	   do	   mniej	   niż	   30	   miejsc,	   nie	  
wyposażonych	   w	  katalizator	   spalin	   ani	  
w	  instalację	  gazową:	  -‐	  590,00	  zł,	  

13)	   od	   autobusów	   o	  liczbie	   miejsc	   równej	   lub	  
wyższej	   niż	   30,	   wyposażonych	   w	  katalizator	  
spalin,	   instalacje	   gazową	   lub	   jedno	   z	  tych	  
urządzeń:	  -‐	  1248,00	  zł,	  

14)	   od	   autobusów	   o	  liczbie	   miejsc	   równej	   lub	  
wyższej	   niż	   30,	   nie	   wyposażonych	   w	   katalizator	  
spalin	  ani	  w	  instalację	  gazową:	  -‐	  1258,00	  zł.	  

	  
§2.	   Wykonanie	   uchwały	   powierza	   się	   Wójtowi	   Gminy	  
Gołuchów.	  
	  
§3.	   Uchwała	  wchodzi	   w	  życie	   po	   upływie	   14	   dni	   od	   dnia	  
ogłoszenia	   w	  Dzienniku	   Urzędowym	   Województwa	  
Wielkopolskiego	   z	   mocą	   obowiązującą	   od	   1	   stycznia	  
2011r.	  

	  
	   Przewodniczący	  Rady	  	  

(-‐)	  Jan	  Sobczak	  
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UCHWAŁA	  NR	  XXXVII/314/2010	  RADY	  GMINY	  GOŁUCHÓW	  

 z	  dnia	  9	  listopada	  2010	  r.	  

w	  sprawie	  ustalenia	  wzorów	  informacji	  oraz	  deklaracji	  podatkowych	  

Na	  podstawie	  art.	  18	  ust.	  1	  ustawy	  z	  dnia	  8	  marca	  1990	  
roku	   o	  samorządzie	   gminnym	   (tekst	   jednolity	   Dz.	   U.	   Nr	  
142	  poz.	  1591	  z	  2001	  r.;	  z	  późniejszymi	  zmianami)	  oraz	  na	  
podstawie	   art.	   6	  ust.	   13	   pkt	   1	  ustawy	   z	  dnia	   12	   stycznia	  
1991	   r.	   o	  podatkach	   i	  opłatach	   lokalnych	   (jednolity	   tekst	  
Dz.	  U.	  Nr	  95	  poz.613	  z	  2010	  r.;	  z	  późniejszymi	  zmianami),	  
art.	  6a	  ust.11	  ustawy	  z	  dnia	  15	  listopada	  1984	  r.	  o	  podatku	  
rolnym	  (Dz.	  U.	  nr	  136	  poz.	  969	  z	  2006	  r.;	  ze	  zmianami),	  art.	  
6	  ust.	   9	  ustawy	   z	  dnia	   30	   października	   2002	   r.	   o	  podatku	  
leśnym	  (Dz.	  U.	  Nr	  200,	  poz.	  1682)	  Rada	  Gminy	  Gołuchów	  
uchwala	  co	  następuje:	  	  

§1.	  Ustala	  się	  wzory	  formularzy	  podatkowych	  do	  podatku	  
od	  nieruchomości:	  

a)	   wzór	   informacji	   w	  sprawie	   podatku	   od	  
nieruchomości	  (IN-‐1)	  stanowiący	  załącznik	  nr	  1,	  

b)	   wzór	  deklaracji	  na	  podatek	  od	  nieruchomości	  (DN-‐
1)	  stanowiący	  załącznik	  nr	  2,	  

c)	   wzór	   załącznika	   do	   deklaracji	   i	  informacji:	   Dane	  
o	  nieruchomościach	  (ZN-‐1A)	  stanowiący	  załącznik	  
nr	  3,	  

d)	   wzór	   załącznika	   do	   deklaracji	   i	  informacji:	   Dane	  
o	  zwolnieniach	   podatkowych(	   ZN-‐1B)	   stanowiący	  
załącznik	  nr	  4,	  

	  
§2.	  Ustala	  się	  wzory	  formularzy	  podatkowych	  do	  podatku	  
rolnego:	  

a)	   wzór	  informacji	  w	  sprawie	  podatku	  rolnego	  (IR-‐1)	  
stanowiący	  załącznik	  nr	  5,	  

b)	   wzór	   deklaracji	   na	   podatek	   rolny(DR-‐1)	  
stanowiący	  załącznik	  6,	  

11) od autobusów do mniej niż 30 miejsc, wypo-
sażonych w katalizator spalin, instalację gazową lub 
jedno z tych urządzeń : - 578,00 zł,

12) od autobusów do mniej niż 30 miejsc, nie wy-
posażonych w katalizator spalin ani w instalację ga-
zową: - 590,00 zł,

13) od autobusów o liczbie miejsc równej lub 
wyższej niż 30, wyposażonych w katalizator spa-
lin, instalacje gazową lub jedno z tych urządzeń: - 
1248,00 zł,

14) od autobusów o liczbie miejsc równej lub wyż-
szej niż 30, nie wyposażonych w katalizator spalin 
ani w instalację gazową: - 1258,00 zł.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Gołuchów.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2011r.

Przewodniczący Rady 
(-) Jan Sobczak

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednoli-
ty Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.; z późniejszy-
mi zmianami) oraz na podstawie art. 6 ust. 13 pkt 
1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz. U. Nr 95 
poz.613 z 2010 r.; z późniejszymi zmianami), art. 
6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o 
podatku rolnym (Dz. U. nr 136 poz. 969 z 2006 
r.; ze zmianami), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 
października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 
200, poz. 1682) Rada Gminy Gołuchów uchwala co 
następuje: 

§1. Ustala się wzory formularzy podatkowych do 

podatku od nieruchomości:
a) wzór informacji w sprawie podatku od nieru-

chomości (IN-1) stanowiący załącznik nr 1,
b) wzór deklaracji na podatek od nieruchomości 

(DN-1) stanowiący załącznik nr 2,
c) wzór załącznika do deklaracji i informacji: Dane 

o nieruchomościach (ZN-1A) stanowiący załącznik 
nr 3,

d) wzór załącznika do deklaracji i informacji: Dane 
o zwolnieniach podatkowych( ZN-1B) stanowiący 
załącznik nr 4,

§2. Ustala się wzory formularzy podatkowych do 
podatku rolnego:

a) wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-
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 z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie ustalenia wzorów informacji oraz deklaracji podatkowych
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1) stanowiący załącznik nr 5,
b) wzór deklaracji na podatek rolny(DR-1) stano-

wiący załącznik 6,
c) wzór załącznika do deklaracji i informacji: Dane 

o nieruchomościach (ZR-1A) stanowiący załącznik 
nr 7,

d) wzór załącznika do deklaracji i informacji :Dane 
o zwolnieniach podatkowych (ZR-1B) stanowiący 
załącznik nr 8.

§3. Ustala się wzory formularzy podatkowych do 
podatku leśnego:

a) wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-
1) stanowiący załącznik nr 9,

b) wzór deklaracji na podatek leśny(DL-1) stano-
wiący załącznik nr 10,

c) wzór załącznika do deklaracji i informacji: Dane 
o nieruchomościach leśnych (ZL-1A) stanowiący za-
łącznik nr 11,

d) wzór załącznika do deklaracji i informacji: Dane 
o zwolnieniach poatkowych( ZL-1B) stanowiący za-
łacznik nr 12.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy.

§5. Traci moc uchwała Rady Gminy Gołuchów Nr 
XIII/89/2007 z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie 
ustalenia wzorów informacji oraz deklaracji podat-
kowych, Uchwała Nr XXI/169/2008 Rady Gminy 
Gołuchów z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie: 
zmiany uchwały Nr XIII/89/2007r. Rady Gminy Go-
łuchów z dnia 27 listopada 2007r. dotyczącej wzo-
rów informacji oraz deklaracji podatkowych oraz 
Uchwała Nr XXX/255/2009 Rady Gminy Gołuchów 
z dnia 29 grudnia 2009r.w sprawie : zmiany uchwa-
ły dotyczącej wzorów informacji oraz deklaracji po-
datkowych.

§6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady 
(-) Jan Sobczak
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 
142 poz. 1591 - tekst jednolity z 2001r.; z póź-
niejszymi zmianami), w oparciu o art. 6 ust.3 usta-
wy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym 
(Dz. U. Nr 136 poz. 969 z 2006r.; z późniejszymi 
zmianami), zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z 
dnia 19 października 2010. w sprawie średniej ceny 
skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 
2010roku (M. P. Nr 76 poz.960 z 2010r.) Rada 
Gminy Gołuchów uchwala co następuje:

§1. Obniża się cenę skupu żyta ustaloną w ko-
munikacie Prezesa GUS do wysokości – 34,10 zł 

za jedną dt, przyjmowaną za podstawę obliczenia 
podatku rolnego na 2011 rok.

§2. Wykonanie Uchwały powierza się WÓJTOWI 
GMINY.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2011r.

Przewodniczący Rady 
(-) Jan Sobczak

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 
r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 
969 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§1. Obniża się średnią cenę skupu żyta do celów 
wymiaru podatku rolnego, ogłoszoną w Komunika-
cie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dnia 
19 października 2010 roku za okres pierwszych 
trzech kwartałów 2010 roku z kwoty 37,64 zł za 
1q do kwoty 22,00 zł za 1 q. 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzo-
wi Gminy i Miasta Kleczew. 

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą 
od dnia 1 stycznia 2011 roku. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kleczewie
(-) mgr Maciej Trzewiczyński
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) w związku z art.2 ust.1 i ust.2, art. 3, art. 27 
ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o 
sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857; zm. Dz.U. Nr 151, 
poz.1014) oraz art.221 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 
1157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146 i Nr 96, 
poz. 620; Nr 123, poz.835; Nr 152,poz.1020) Rada 
Miejska w Kleczewie uchwala, co następuje:

§1. 1. Określa się cel publiczny w odniesieniu do 
realizacji zadania własnego przewidzianego w art. 
27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o 
sporcie, (zwanej dalej ustawą o sporcie), polegają-
cego na tworzeniu warunków, w tym organizacyj-
nych, sprzyjających rozwojowi sportu. 

2. Określa sie warunki i tryb finansowania realiza-
cji zadania własnego, określonego w art. 27 ust. 1 
ustawy o sporcie. 

§2. 1. W rozumieniu niniejszej uchwały, sportem 
są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez 
uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają 
na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycz-
nej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych 
lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich 
poziomach. 

2. Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, 
sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadanie 
własne Gminy Kleczew. 

3. Zadanie własne, o którym mowa w §2 ust. 2, 
jest realizowane poprzez: 

1) przyznawanie dotacji celowych dla klubów 
sportowych; 

2) wsparcie organizacyjne i rzeczowe; 
3) przyznawanie stypendiów, nagród i wyróżnień 
- na zasadach i trybie określonym w przedmioto-

wej uchwale. 
4. Środki finansowe na wspieranie rozwoju sportu 

zabezpiecza się corocznie w uchwale budżetowej. 

§3. Jako cel publiczny w rozumieniu niniejszej 
uchwały należy rozumieć: 

1) poprawę warunków uprawiania sportu przez 
zawodników klubów sportowych; 

2) osiągnięcie wyższych wyników sportowych 
przez zawodników klubów sportowych we współ-
zawodnictwie międzynarodowym i krajowym; 

3) poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicz-

nego mieszkańców poprzez upowszechnianie rekre-
acji i aktywnego stylu życia; 

4) umożliwienie dostępu do różnorodnych form 
aktywności sportowej jak największej liczbie miesz-
kańców Gminy Kleczew. 

§4. Wsparcie finansowe w formie dotacji celowej 
oraz organizacyjne i rzeczowe na realizację zadań w 
zakresie rozwoju sportu mogą uzyskiwać podmioty 
niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie-
działające w celu osiągnięcia zysku tj: 

1) kluby sportowe mające siedzibę na terenie Gmi-
ny Kleczew; 

2) uczestniczące we współzawodnictwie sporto-
wym organizowanym lub prowadzonym w określo-
nej dyscyplinie sportu przez polski związek sporto-
wy, podmiot działający z jego upoważnienia oraz 
innych organizatorów. 

§5. 1. Dotacja, o której mowa w §4 ma służyć 
realizacji celu publicznego, o którym mowa w art. 
27 ust. 2 ustawy o sporcie oraz §3 przedmiotowej 
uchwały i może być przeznaczona na: 

1) realizację programów szkolenia sportowego, 
zawodników lub drużyn dziecięcych, młodzieżo-
wych i seniorskich w tym między innymi: 

a) koszty zatrudnienia kadry szkoleniowej (trene-
rów, instruktorów); 

b) koszty obozów szkoleniowych i zgrupowań; 
2) zakup sprzętu sportowego oraz odzieży spor-

towej zaliczanych do pozostałych środków trwa-
łych zgodnie z §6 ust.3 pkt.3 i 6 rozporządzenia 
z dnia 5 lipca 2010 r.w sprawie szczególnych za-
sad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu 
państwa, budżetów jednostek samorządu terytorial-
nego, jednostek budżetowych, samorządowych za-
kładów budżetowych, państwowych funduszy ce-
lowych oraz państwowych jednostek budżetowych 
mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz.U. Nr 128 poz. 861), koszty utrzymania 
lub ulepszenia posiadanego sprzętu sportowego słu-
żącego uprawianiu sportu; 

3) pokrycie kosztów organizowania na szczeblu 
krajowym i międzynarodowym zawodów sporto-
wych (liga, puchary, mitingi, zawody kontrolne i 
sparingowe na halach i obiektach otwartych) lub 
uczestnictwa w tych zawodach zgodnie z regulami-
nem organizatora zawodów, w tym między innymi: 

a) koszty obsługi sędziowskiej, medycznej i spi-
kerskiej; 

b) koszty zakupu pucharów, dyplomów i symbo-
licznych nagród; 
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c) koszty zakupu artykułów konsumpcyjnych, na-
pojów regenerujących; 

d) koszty transportu z i na zawody oraz rozgrywki 
w terminach wynikających z kalendarza zawodów i 
rozgrywek, w tym noclegów i wyżywienia w trakcie 
zawodów dla zawodników i trenerów; 

e) koszty zabezpieczenia imprez sportowych zgod-
nie z wymogami ustawy z dnia 20 marca 2009 r o 
bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. Nr 62, 
poz 504 z późn. zm); 

f) koszty ochrony zawodów i służb porządkowych; 
4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów spor-

towych dla celów szkolenia sportowego w tym mię-
dzy innymi: wydatków bieżących z tytułu wynajmu, 
utrzymania lub remontów obiektów i urządzeń spor-
towych; 

5) pokrycie wydatków bieżących z tytułu udziału 
klubu lub zawodnika w zawodach w określonej dys-
cyplinie sportu, w tym między innymi: 

a) opłaty regulaminowe ( w tym opłaty transfero-
we) wynikające z regulaminu zawodów i rozgrywek, 
z zastrzeżeniem postanowień ust.2; 

b) badań lekarskich; 
c) ubezpieczeń zawodników; 
d) zakupu leków i odżywek dla zawodników; 
6) pokrycie kosztów bieżącej działalności admini-

stracyjnej i księgowej związanej z realizacją przed-
sięwzięć z zakresu sportu stanowiące maksymalnie 
15% wysokości wsparcia; 

7) wynagrodzenia wypłacane zawodnikom przez 
klub sportowy za osiągnięcie wyników sportowych, 
określonych w umowie o dotację; 

8) sfinansowanie stypendiów sportowych. 
2. Z dotacji nie mogą być finansowane: 
1) kary regulaminowe, mandaty i inne kary sank-

cyjne, nałożone na klub sportowy lub zawodnika 
tego klubu; 

2) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zacią-
gniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów war-
tościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia; 

3) koszty ekwiwalentu za wyszkolenie transfero-
wanego zawodnika (tzw. transfer zawodnika z in-
nego klubu); 

4) zwrot kosztu dojazdu zawodników; 
5) koszty, które wnioskodawca poniósł na reali-

zację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o 
dotację. 

§6. 1. Wsparcie finansowe na realizację przedsię-
wzięć w zakresie sportu może być udzielone przez 
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew w oparciu o 
wniosek złożony przez ubiegającego się o wsparcie. 

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 winny być 
złożone w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Kle-
czew, w terminie 14 dni od wejścia w życie niniej-
szej uchwały w zakresie realizacji zadań na 2011 
rok, a w kolejnych latach: 

1) do 30 maja tego roku, w którym ma być roz-
poczęte zadanie, w przypadku gdy termin realizacji 
rozpoczyna się w II półroczu tego roku i upływa z 

końcem roku; 
2) do15 października roku poprzedzającego rok 

budżetowy, jeżeli przedsięwzięcie ma być rozpoczę-
te i zakończone w roku następnym. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 winien za-
wierać: 

1) wskazanie celu, który wnioskodawca zamierza 
osiągnąć; 

2) dane ubiegającego się o wsparcie przedsię-
wzięcia, w tym informacje o posiadanych zasobach 
rzeczowych i kadrowych, wskazujących możliwość 
jego realizacji; zakres działalności podmiotu, wyni-
kający ze statutu lub dokumentu rejestrowego pod-
miotu; 

3) zakres rzeczowy przedsięwzięcia (opis, charak-
terystyka przedsięwzięcia); 

4) termin i miejsce realizacji kontaktów z podmio-
tami lub zawodnikami wykonującymi przedsięwzię-
cia z zakresu sportu funkcjonującymi na obszarze 
innych samorządów (harmonogram); 

5) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji 
przedsięwzięcia (kosztorys), w tym podanie ocze-
kiwanej kwoty z budżetu gminy wraz z jej przezna-
czeniem i podziałem kosztów zgodnie z §5 ust. 1 
uchwały oraz wskazaniem udziału środków wła-
snych. 

4. Do wniosku należy dołączyć potwierdzone za 
zgodność z oryginałem przez radcę prawnego, ad-
wokata, notariusza albo osobę upoważnioną do re-
prezentowania wnioskodawcy: 

1) kopię licencji wystawionej dla ubiegającego się 
o udzielenie dotacji klubu i zawodników uprawnia-
jącą do udziału w rozgrywkach lub zawodach odpo-
wiedniego polskiego związku sportowego lub pod-
miotu działającego w jego imieniu, karty zgłoszenia 
lub innego dokumentu uprawniającego do uczest-
nictwa we współzawodnictwie sportowym; 

2) kopię licencji trenera, instruktora lub inne do-
kumenty uprawniające do prowadzenia zajęć w za-
kresie sportu; 

3) kopię aktualnego wyciągu z Krajowego Reje-
stru Sądowego lub innego rejestru albo ewidencji 
właściwej dla formy organizacyjnej danego klubu 
sportowego; 

4) odpis statutu podmiotu- wnioskodawcy. 
5. Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew może uzależ-

nić rozpatrzenie wniosku od złożenia w określonym 
terminie dodatkowych informacji lub dokumentów. 

6. W przypadku stwierdzenia uchybień formal-
no-prawnych lub innych wad wniosku, Burmistrz 
Gminy i Miasta Kleczew wyznacza termin i wzywa 
wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia 
wniosku. Wniosek, którego wad nie usunięto lub 
który nie został uzupełniony nie jest rozpatrywany. 

7. Przy rozpatrywaniu wniosków o realizację 
przedsięwzięcia uwzględnia się w szczególności: 

1) zgodność przedsięwzięcia z celem publicznym; 
2) zgodność wniosku z zadaniami statutowymi 

klubu sportowego; 
3) wartość merytoryczną wniosku; 
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4) przedstawioną kalkulację kosztów w odniesie-
niu do zakresu rzeczowego i celu przedsięwzięcia; 

5) opinię Gminnej Rady Sportu; 
6) ocenę wniosku przez Komisję Oświaty, Kultury, 

Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej , Komisję Bu-
dżetu i Finansów Rady Miejskiej w Kleczewie oraz 
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew w zakresie moż-
liwości realizacji przedsięwzięcia przez składającego 
wniosek; 

7) ocenę wykonania przedsięwzięć wnioskujące-
go w okresie poprzednim, w zakresie rzetelności i 
terminowości ich realizacji oraz rozliczenia otrzyma-
nych na ten cel środków. 

8. Wyłonienia wykonawców otrzymujących 
wsparcie finansowe dokonuje Burmistrz Gminy i 
Miasta Kleczew biorąc pod uwagę w szczególności 
wskazane w ust. 7 kryteria, z jednoczesnym okre-
śleniem kwoty dotacji na każde wybrane przedsię-
wzięcie. 

9. Wnioski zaopiniowane stanowią podstawę do 
ujęcia kwoty dotacji na ich finansowanie w pro-
jekcie budżetu lub w projekcie uchwały w sprawie 
zmian budżetu. 

§7. 1. Po podjęciu uchwały budżetowej na dany 
rok Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew opublikuje w 
BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Kle-
czew, przedsięwzięcia i kwoty dotacji przyznane z 
budżetu gminy podmiotom wykonującym przedsię-
wzięcia z zakresu sportu. 

2. Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew zawiada-
mia zainteresowane podmioty o wynikach przepro-
wadzonego postępowania, tj. o przedsięwzięciach 
i kwotach dotacji na ich realizację, ustalonych w 
budżecie. 

§8. 1. Uruchomienie środków na realizacje przed-
sięwzięcia nastąpi na podstawie umowy zawartej 
pomiędzy Gminą Kleczew a podmiotem, którego 
wniosek został zatwierdzony przez Burmistrza Gmi-
ny i Miasta Kleczew. 

2. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem 
nieważności i powinna spełniać minimalne wymogi 
wynikające z art.221 ust.3 ustawy z dnia 27 sierp-
nia 2009r. o finansach publicznych. 

3. Dotacja będzie przekazywana po podpisaniu 
umowy na rachunek wskazany w umowie. 

4. Dopuszcza się przekazywanie dotacji w tran-
szach, w zależności od rodzaju i specyfiki realizowa-
nego przedsięwzięcia. 

5. Otrzymujący dotację zobowiązuje się do wyko-
rzystania przekazanych środków finansowych zgod-
nie z celem, na jaki je uzyskał i na warunkach okre-
ślonych umową. Dotyczy to także ewentualnych 
przychodów uzyskanych przy realizacji umowy, 
których nie można było przewidzieć przy kalkulowa-
niu wielkości dotacji, oraz odsetek bankowych od 
przekazanych przez Gminę środków, które należy 
wykorzystać wyłącznie na wykonanie zadania. 

§9. 1. Dotacja podlega szczegółowemu rozlicze-
niu merytorycznemu i finansowemu. Termin i spo-
sób rozliczenia dotacji określa umowa z uwzględnie-
niem postanowień ust.2. 

2. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest 
do przedłożenia sprawozdania półrocznego i roczne-
go z realizacji przedsięwzięcia w terminie do 15 dni 
po zakończeniu półrocza i do 15 dni po zakończeniu 
realizacji przedsięwzięcia, zgodnie ze wzorem usta-
lonym w załaczniku nr 1 do uchwały. 

3. Niewykorzystane przez klub sportowy środki 
finansowe podlegają zwrotowi do budżetu Gminy 
Kleczew w terminie i na zasadach określonych w 
umowie. 

4. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznacze-
niem lub pobrana w nadmiernej wysokości podlega 
zwrotowi w terminie i na zasadach określonych w 
ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pu-
blicznych. 

§10. 1. Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew do-
konuje kontroli wydatkowania dotacji na realizację 
przedsięwzięcia. 

2. Czynności kontrolnych dokonują osoby upo-
ważnione przez Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew, 
zakres kontroli obejmuje: 

1) udokumentowanie zrealizowanego przedsię-
wzięcia; 

2) przeznaczenie i wykorzystanie dotacji otrzyma-
nej z budżetu gminy. 

3. Z czynności kontrolnych sporządza się informa-
cję (protokół). 

4. Na podstawie informacji Burmistrz Gminy i Mia-
sta Kleczew, w przypadku stwierdzenia nieprawidło-
wości w wykorzystaniu dotacji - kieruje do podmio-
tu wykonującego przedsięwzięcie z zakresu sportu 
stosowne wnioski i zalecenia, wyznaczając termin 
do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 

5. W przypadku, gdy wykonawca przedsięwzię-
cia nie usunie stwierdzonych nieprawidłowości i 
nie doprowadzi do ich usunięcia w wyznaczonym 
terminie, umowa może być rozwiązana ze skutkiem 
natychmiastowym, a środki finansowe na realizację 
przedsięwzięcia wykorzystane niezgodnie z prze-
znaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu gminy, 
w terminie ustalonym przez Burmistrza Gminy i Mia-
sta Kleczew, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§11. Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew przed-
stawi Radzie Miejskiej w Kleczewie, w informacji o 
przebiegu wykonania budżetu w I półroczu oraz w 
rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu, dane 
o realizacji przedsięwzięć, na które udzielono dotacji 
z budżetu gminy na podstawie niniejszej uchwały. 

§12. 1. Formami wsparcia organizacyjnego rozwo-
ju sportu są nieodpłatne doradztwo oraz ułatwienie 
kontaktów podmiotom i zawodnikom wykonującym 
przedsięwzięcie z zakresu sportu z funkcjonującymi 
na obszarze innych samorządów takimi zawodni-
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kami i podmiotami. Wsparcia takiego udziela w ra-
mach swoich kompetencji Burmistrz Gminy i Miasta 
Kleczew. 

2. Pomoc organizacyjna nie powoduje przekazania 
środków finansowych na rzecz podmiotów wykonu-
jących przedsięwzięcia z zakresu sportu. 

§13. Formą wsparcia rzeczowego rozwoju sportu 
jest: użyczenie klubom sportowym, mającym siedzi-
bę na terenie Gminy Kleczew, nieruchomości, gmin-
nych obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych 
użyteczności publicznej, do których Gmina Kleczew 
posiada tytuł prawny w celu prowadzenia zajęć, 
szkoleń lub imprez sportowych. Zasady użyczenia 
określa odrębna uchwała Rady Miejskiej w Klecze-
wie. 

§14. 1. Wsparcie organizacyjne lub rzeczowe w 
zakresie sportu może być udzielone po zapewnieniu 
środków w budżecie Gminy Kleczew, w oparciu o 
wniosek złożony przez podmiot wykonujący przed-
sięwzięcia z zakresu sportu, opisane w §5 ust. 1 
uchwały. 

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 winny za-
wierać: 

1) dane podmiotu wykonującego przedsięwzięcie 
z zakresu sportu, statut i dokument z właściwego 
rejestru podmiotu; 

2) propozycję wsparcia (charakter wsparcia, do-
kładny opis). 

3. Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew może uzależ-
niać rozpatrzenie wniosku od złożenia w określonym 
terminie dodatkowych informacji lub dokumentów. 

4. W przypadku stwierdzenia wad wniosku, Bur-
mistrz Gminy i Miasta Kleczew wyznacza termin i 
wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupeł-
nienia wniosku. Wniosek, którego wad nie usunięto 
lub, który nie został uzupełniony nie jest rozpatry-
wany. 

5. W przypadku złożenia wniosków przez kilku 
wnioskodawców Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew 
ma prawo wyboru zakresu wsparcia na rzecz jedne-
go bądź kilku podmiotów wykonujących przedsię-
wzięcie z zakresu sportu. 

6. Wnioski złożone i zaopiniowane stanowią pod-
stawę do ujęcia środków na ich finansowanie w 
projekcie budżetu lub w projekcie uchwały w spra-
wie zmian budżetu. 

§15. 1. Dla realizacji celu publicznego określonego 
w art. 27 ust. 2 ustawy o sporcie i §3 przedmioto-
wej uchwały Rada Miejska w Kleczewie może usta-
nawiać i finansować okresowe stypendia sportowe 
oraz nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za 
osiągnięte wyniki sportowe. 

2. Dla realizacji celu publicznego określonego 
w art. 27 ust. 2 ustawy o sporcie i §3 przedmio-
towej uchwały Rada Miejska w Kleczewie może 
przyznawać i finansować stypendia lub nagrody 
dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników 
osiągających wysokie wyniki sportowe w między-
narodowym współzawodnictwie sportowym lub w 
krajowym współzawodnictwie sportowym. 

3. Tryb przyznawania świadczeń, o których mowa 
w ust. 1 i 2 szczegółowe zasady, tryb przyznawania 
i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów 
sportowych, nagród i wyróżnień, o których mowa 
w ust. 1 i 2, określi, w drodze odrębnej uchwały, 
Rada Miejska biorąc pod uwagę znaczenie danego 
sportu dla tej jednostki samorządu terytorialnego 
oraz osiągnięty wynik sportowy. 

§16. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje 
się do dotacji udzielanych na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r., 
Nr 96 poz.873). 

§17. Traci moc uchwała Nr XIV/144/08 Rady 
Miejskiej w Kleczewie z dnia 29 stycznia 2008r. w 
sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w 
tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego. 

§18. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Gminy i Miasta Kleczew. 

§19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kleczewie
(-) mgr Maciej Trzewiczyński
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Na podstawie art.30 ust.6 i ust.6a oraz art.49 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.-Karta Nauczy-
ciela (Dz. U. 2006r. Nr 97, poz.674; zm. Nr 170, 
poz.1218, Nr 220, poz.1600; z 2007r. Nr 17, 
poz.95; Nr 80, poz.542; Nr 102, poz.689; Nr 158, 
poz.1103; Nr 176, poz.1238; Nr 191, poz.1369; Nr 
247, poz.1821 i z 2008r. Nr 145, poz.917; Nr 227, 
poz.1505; z 2009r. Nr 1, poz.1; Nr 56, poz.458; 
Nr 67, poz.572, Nr 97, poz.800;Nr 213, poz.1650; 
Nr 219, poz.1706) oraz art.18 ust.2 pkt.15 i art.40 
ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. 2001r. Nr 142, poz.1591; zm. z 
2002r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, 
poz.984; Nr 152, poz.1271; Nr 214, poz.1806; 
z 2003r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz.1568; z 
2004r. Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz.1203; 
Nr 214, poz.1806; z 2005r. Nr 172, poz.1441; 
Nr 175, poz.1475; z 2006r. Nr 17, poz.128; Nr 
181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327; Nr 138, 
poz.974; Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, 
poz.1111; Nr 223, poz.1458, Nr 52, poz.420; 
2009 Nr 52, poz.420; Nr 157, poz.1241; 2010r. 
Nr 28, poz.142; Nr 28, poz.146; Nr 106 poz.675) i 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Spor-
tu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości 
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania do-
datków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wy-
nagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. 

U. Nr 22, poz.181; zm. z 2006r. Nr 43, poz.293; z 
2007r. Nr 56, poz.372; z 2008r. Nr 42, poz.257; z 
2009r. Nr 52, poz.422; Nr 222, poz.1755; 2010r. 
Nr 131, poz.885) oraz w oparciu o uzgodnienia do-
konane ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w 
Kleczewie i Związkiem Zawodowym NSZZ „Solidar-
ność”, potwierdzone protokołem uzgodnień z dnia 
02.11.2010r., Rada Miejska w Kleczewie uchwala, 
co następuje:

§1. W uchwale Nr XXXII/337/09 Rady Miejskiej 
w Kleczewie z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie 
ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz 
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 
zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla któ-
rych organem prowadzącym jest Gmina Kleczew, 
dodatków stażowego, motywacyjnego, funkcyjne-
go i za warunki pracy oraz niektórych innych skład-
ników wynagrodzenia, a także określający tryb i wa-
runki przyznawania nagród zmienionej uchwałą Nr 
XXXIV/352/10 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 2 
lutego 2010r. wprowadza się następujące zmiany: 

1. W art.5 uchwały ust.2 otrzymuje brzmienie: „2 
Uprawniony organ przyznaje nauczycielowi dodatek 
motywacyjny w wysokości do 8 %, a dyrektorowi i 
wicedyrektorowi do 21 % wynagrodzenia zasadni-
czego nauczyciela.” 

2. W art.8 ust.2 otrzymuje brzmienie: „2.Wyso-
kość dodatku funkcyjnego wynosi miesięcznie dla: 

282

UCHWAŁA NR XLIV/442/10 RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE

 z dnia 9 listopada 2010 r.

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Kleczew, dodatków stażowego, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektó-

rych innych składników wynagrodzenia, a także określający tryb i warunki przyznawania nagród

Dziennik	  Urzędowy	  
Województwa	  Wielkopolskiego	  Nr	  10	   –	  80	  –	   Poz.	  281,282	  
	  

	  
281

282	  
282	  
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 z	  dnia	  9	  listopada	  2010	  r.	  
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Na	   podstawie	   art.30	   ust.6	   i	  ust.6a	   oraz	   art.49	   ustawy	  
z	  dnia	  26	  stycznia	  1982r.-‐Karta	  Nauczyciela	  (Dz.	  U.	  2006r.	  
Nr	   97,	   poz.674;	   zm.	   Nr	   170,	   poz.1218,	   Nr	   220,	   poz.1600;	  
z	  2007r.	  Nr	  17,	  poz.95;	  Nr	  80,	  poz.542;	  Nr	  102,	  poz.689;	  Nr	  
158,	   poz.1103;	   Nr	   176,	   poz.1238;	   Nr	   191,	   poz.1369;	   Nr	  
247,	   poz.1821	   i	  z	   2008r.	   Nr	   145,	   poz.917;	   Nr	   227,	  
poz.1505;	   z	  2009r.	   Nr	   1,	   poz.1;	   Nr	   56,	   poz.458;	   Nr	   67,	  
poz.572,	   Nr	   97,	   poz.800;Nr	   213,	   poz.1650;	   Nr	   219,	  
poz.1706)	   oraz	   art.18	   ust.2	   pkt.15	   i	  art.40	   ust.1	   ustawy	  
z	  dnia	   8	  marca	   1990r.	   o	  samorządzie	   gminnym	   (Dz.	   U.	  
2001r.	  Nr	  142,	  poz.1591;	   zm.	   z	  2002r.	  Nr	  23,	  poz.220;	  Nr	  
62,	   poz.558;	   Nr	   113,	   poz.984;	   Nr	   152,	   poz.1271;	   Nr	   214,	  
poz.1806;	   z	  2003r.	   Nr	   80,	   poz.717;	   Nr	   162,	   poz.1568;	  
z	  2004r.	   Nr	   102,	   poz.1055;	   Nr	   116,	   poz.1203;	   Nr	   214,	  
poz.1806;	   z	  2005r.	   Nr	   172,	   poz.1441;	   Nr	   175,	   poz.1475;	  
z	  2006r.	  Nr	  17,	  poz.128;	  Nr	  181,	  poz.1337;	  z	  2007r.	  Nr	  48,	  
poz.327;	   Nr	   138,	   poz.974;	   Nr	   173,	   poz.1218;	   z	  2008r.	   Nr	  
180,	  poz.1111;	  Nr	  223,	  poz.1458,	  Nr	  52,	  poz.420;	  2009	  Nr	  
52,	  poz.420;	  Nr	  157,	  poz.1241;	  2010r.	  Nr	  28,	  poz.142;	  Nr	  
28,	   poz.146;	   Nr	   106	   poz.675)	   i	  Rozporządzenia	   Ministra	  
Edukacji	   Narodowej	   i	  Sportu	   z	  dnia	   31	   stycznia	   2005r.	  
w	  sprawie	  wysokości	  minimalnych	  stawek	  wynagrodzenia	  
zasadniczego	   nauczycieli,	   ogólnych	   warunków	  
przyznawania	   dodatków	   do	   wynagrodzenia	   zasadniczego	  
oraz	  wynagrodzenia	  za	  pracę	  w	  dniu	  wolnym	  od	  pracy	  (Dz.	  
U.	  Nr	  22,	  poz.181;	  zm.	  z	  2006r.	  Nr	  43,	  poz.293;	  z	  2007r.	  Nr	  
56,	   poz.372;	   z	  2008r.	   Nr	   42,	   poz.257;	   z	  2009r.	   Nr	   52,	  

poz.422;	  Nr	   222,	   poz.1755;	   2010r.	  Nr	   131,	   poz.885)	   oraz	  
w	  oparciu	   o	  uzgodnienia	   dokonane	   ze	   Związkiem	  
Nauczycielstwa	   Polskiego	   w	  Kleczewie	   i	  Związkiem	  
Zawodowym	   NSZZ	   „Solidarność”,	   potwierdzone	  
protokołem	   uzgodnień	   z	  dnia	   02.11.2010r.,	   Rada	   Miejska	  
w	  Kleczewie	  uchwala,	  co	  następuje:	  

§1.	   W	   uchwale	   Nr	   XXXII/337/09	   Rady	   Miejskiej	  
w	  Kleczewie	  z	  dnia	  15	  grudnia	  2009r.	  w	  sprawie	  ustalenia	  
Regulaminu	   określającego	   wysokość	   oraz	   szczegółowe	  
warunki	   przyznawania	   nauczycielom	   zatrudnionym	  
w	  szkołach	   i	  przedszkolach,	   dla	   których	   organem	  
prowadzącym	   jest	   Gmina	   Kleczew,	   dodatków	   stażowego,	  
motywacyjnego,	   funkcyjnego	   i	  za	   warunki	   pracy	   oraz	  
niektórych	   innych	   składników	   wynagrodzenia,	   a	  także	  
określający	   tryb	   i	  warunki	   przyznawania	   nagród	  
zmienionej	   uchwałą	   Nr	   XXXIV/352/10	   Rady	   Miejskiej	  
w	  Kleczewie	   z	  dnia	   2	  lutego	   2010r.	   wprowadza	   się	  
następujące	  zmiany:	  	  

1.	   W	   art.5	   uchwały	   ust.2	   otrzymuje	   brzmienie:	   „2	  
Uprawniony	   organ	   przyznaje	   nauczycielowi	   dodatek	  
motywacyjny	   w	  wysokości	   do	   8	  %,	   a	  dyrektorowi	  
i	  wicedyrektorowi	   do	   21	   %	   wynagrodzenia	   zasadniczego	  
nauczyciela.”	  	  

2.	   W	   art.8	   ust.2	   otrzymuje	   brzmienie:	   „2.Wysokość	  
dodatku	  funkcyjnego	  wynosi	  miesięcznie	  dla:	  	  
	  

Funkcja Wysokość 
dodatku 

Dyrektor szkoły każdego typu:  
do 8 oddziałów 653 
Od 9 do 16 oddziałów 795 
17 oddziałów i więcej 870 
Wicedyrektor szkoły każdego typu 508 
Nauczyciel wyznaczony przez Burmistrza zastępujący dyrektora w czasie jego nieobecności 
w szkołach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora 

150 

Nauczyciel psycholog 200 
Doradca metodyczny lub nauczyciel konsultant 165 
Opiekun stażu nauczyciela stażysty 80 
Opiekun stażu nauczyciela kontraktowego 80 
Wychowawca klasy z liczbą dzieci w klasie:  
do 10 55 
od 11 do 20 72 
powyżej 20 87 

	  
3.	   W	   art.15	   uchwały	   ust.	   4	  dodaje	   się	   ust.41	  

w	  brzmieniu:	   „Dla	   ustalenia	   wynagrodzenia	   za	   godziny	  
ponadwymiarowe	   i	  godziny	   doraźnych	   zastępstw	   dla	  
nauczyciela	   zatrudnionego	   w	  różnym	   tygodniowym	  

obowiązkowym	   wymiarze	   godzin	   zajęć	   dydaktycznych,	  
wychowawczych	   za	   podstawę	   wynagrodzenia	   przyjmuje	  
się	   wynagrodzenie,	   które	   dla	   w/w	   tygodniowego	  
obowiązkowego	   wymiaru	   godzin	   jest	   korzystniejsze	   dla	  
nauczyciela.”	  	  
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3. W art.15 uchwały ust. 4 dodaje się ust.41 w 
brzmieniu: „Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 
dla nauczyciela zatrudnionego w różnym tygodnio-
wym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydak-
tycznych, wychowawczych za podstawę wynagro-
dzenia przyjmuje się wynagrodzenie, które dla w/w 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin jest 
korzystniejsze dla nauczyciela.” 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzo-
wi Gminy i Miasta Kleczew. 

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego i obowiązuje od dnia 1 
stycznia 2011. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kleczewie
(-) mgr Maciej Trzewiczyński

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn 
zm.) i art. 5 oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), Rada 
Miejska w Kleczewie uchwala, co następuje:

§1. Wysokość stawek podatku od nieruchomości 
na rok 2011 określa się w następującym wymiarze: 

1. Od nieruchomości: 
1) od 1 m² powierzchni użytkowej budynków 

mieszkalnych lub ich części - 0,45 zł, 
2) od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub 

ich części związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub 
ich części zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej - 17,50 zł, 

3) od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub 
ich części zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdro-
wotnych - 4,16 zł, 

4) od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub 
ich części zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym ma-
teriałem siewnym - 9,57 zł. 

2. Od pozostałych budynków lub ich części: 
1) od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub 

ich części zajętych na prowadzenie odpłatnej statu-
towej działalności pożytku publicznego przez orga-
nizacje pożytku publicznego - 6,88 zł, 

2) od 1 m² powierzchni użytkowej budynków let-
niskowych (wybudowanych na podstawie pozwo-
lenia na budowę, w którym określono, że jest to 
budynek letniskowy) - 6,88 zł, 

3) od 1 m² powierzchni użytkowej pozostałych 
budynków lub ich części nie wymienionych w pkt 
1 i 2 - 3,80 zł. 

3. Od budowli - 2 % ich wartości określonej na 
podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

4. Od 1 m² powierzchni gruntów związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez 
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków - 0,77 zł. 

5. Od 1 m² gruntów pozostałych: 
1) od gruntów zrekultywowanych o kierunku rol-

nym i użytkowanych rolniczo oraz od gruntów zre-
kultywowanych o kierunku leśnym, figurujących w 
ewidencji gruntów jako Tr-tereny różne, co do któ-
rych wydana została decyzja o zakończeniu rekulty-
wacji - 0,06 zł, 

2) od gruntów pozostałych figurujących w ewi-
dencji gruntów jako tereny różne - Tr, a nie wymie-
nionych w pkt 1 - 0,12 zł, 

3) od gruntów stanowiących tereny zabudowy re-
kreacyjnej, oznaczonych w ewidencji gruntów jako 
-Bz- tereny rekreacyjno - wypoczynkowe - 0,39 zł, 

4) od gruntów zrekultywowanych o kierunku re-
kreacyjno - wypoczynkowym, figurujących w ewi-
dencji gruntów jako Bz- tereny rekreacyjno - wypo-
czynkowe, co do których wydana została decyzja o 
zakończeniu rekultywacji - 0,12 zł, 

5) od gruntów zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego - 0,39 zł, 

6) od gruntów pozostałych nie wymienionych w 
pkt 1, 2, 3, 4 i 5 - 0,09 zł. 

6. Od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki 
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha 
powierzchni - 4,04 zł. 

§2. 1. Podatek od nieruchomości od osób fizycz-
nych na terenie wiejskim pobiera w drodze inka-
sa sołtys, za wynagrodzeniem ustalonym odrębną 
uchwałą Rady. 

2. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 
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z terenu miasta można wpłacać w kasie Urzędu 
Gminy i Miasta lub na rachunek bankowy Urzędu 
Gminy i Miasta w BS Słupca Oddział w Kleczewie. 

3. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 
z terenu wiejskiego można także wpłacać w kasie 
Urzędu Gminy i Miasta lub na rachunek bankowy 
Urzędu Gminy i Miasta w BS Słupca Oddział w Kle-
czewie. 

§3. Traci moc uchwała Nr XLIII/428/10 Rady 
Miejskiej w Kleczewie z dnia 12 października 2010 
r. w sprawie określenia wyskości stawek podatku 
od nieruchomości na rok podatkowy 2011. 

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzo-
wi Gminy i Miasta Kleczew. 

§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego, z mocą od dnia 1 
stycznia 2011 roku. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kleczewie
(-) mgr Maciej Trzewiczyński

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn 
zm.) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 
2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), Rada Miejska w 
Kleczewie uchwala, co następuje:

§1. Wysokość stawek podatku od środków trans-
portowych na rok 2011 określa się w następującej 
wysokości: 

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej 
masie całkowitej pojazdu: 

1) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie - 600,00 zł, 
2) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie - 900,00 zł, 
3) powyżej 9 t i poniżej 12 t - 1100,00 zł. 
2. Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 
równoważne: 

1) o liczbie osi - dwie oraz dopuszczalnej masie 
całkowitej pojazdu: 

a) równej lub wyższej niż 12 t i niższej niż 13 t - 
1290,00 zł, 

b) równej lub wyższej niż 13 t i niższej niż 14 t - 
1290,00 zł, 

c) równej lub wyższej niż 14 t i niższej niż 15 t - 
1290,00 zł, 

d) równej lub wyższej niż 15 t - 1290,00 zł; 
2) o liczbie osi - trzy oraz dopuszczalnej masie cał-

kowitej pojazdu: 
a) równej lub wyższej niż 12 t i niższej niż 17 t - 

1190,00 zł, 
b) równej lub wyższej niż 17 t i niższej niż 19 t - 

1650,00 zł, 
c) równej lub wyższej niż 19 t i niższej niż 21 t - 

1650,00 zł, 
d) równej lub wyższej niż 21 t i niższej niż 23 t - 

1650,00 zł, 
e) równej lub wyższej niż 23 t i niższej niż 25 t - 

1650,00 zł, 
f) równej lub wyższej niż 25 t - 1750,00 zł; 
3) o liczbie osi - cztery i więcej oraz dopuszczalnej 

masie całkowitej pojazdu: 
a) równej lub wyższej niż 12 t i niższej niż 25 t - 

1600,00 zł, 
b) równej lub wyższej niż 25 t i niższej niż 27 t - 

1680,00 zł, 
c) równej lub wyższej niż 27 t i niższej niż 29 t - 

1680,00 zł, 
d) równej lub wyższej niż 29 t i niższej niż 31 t - 

1680,00 zł, 
e) równej lub wyższej niż 31 t - 1680,00 zł. 
3. Od samochodów ciężarowych z innym syste-

mem zawieszenia osi jezdnych: 
1) o liczbie osi - dwie oraz dopuszczalnej masie 

całkowitej pojazdu: 
a) równej lub wyższej niż 12 t i niższej niż 13 t - 

1340,00 zł, 
b) równej lub wyższej niż 13 t i niższej niż 14 t - 

1340,00 zł, 
c) równej lub wyższej niż 14 t i niższej niż 15 t - 

1340,00 zł, 
d) równej lub wyższej niż 15 t - 1340,00 zł; 
2) o liczbie osi - trzy oraz dopuszczalnej masie cał-

kowitej pojazdu: 
a) równej lub wyższej niż 12 t i niższej niż 17 t - 

1250,00 zł, 
b) równej lub wyższej niż 17 t i niższej niż 19 t - 

1750,00 zł, 
c) równej lub wyższej niż 19 t i niższej niż 21 t - 

1750,00 zł, 
d) równej lub wyższej niż 21 t i niższej niż 23 t - 

1750,00 zł, 
e) równej lub wyższej niż 23 t i niższej niż 25 t - 
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1750,00 zł, 
f) równej lub wyższej niż 25 t - 2150,00 zł; 
3) o liczbie osi - cztery i więcej oraz dopuszczalnej 

masie całkowitej pojazdu: 
a) równej lub wyższej niż 12 t i niższej niż 25 t - 

1650,00 zł, 
b) równej lub wyższej niż 25 t i niższej niż 27 t - 

2160,00 zł, 
c) równej lub wyższej niż 27 t i niższej niż 29 t - 

2160,00 zł, 
d) równej lub wyższej niż 29 t i niższej niż 31 t - 

2500,00 zł, 
e) równej lub wyższej niż 31 t - 2500,00 zł. 
4. Od ciągników siodłowych lub balastowych 

przystosowanych do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej ze-
społu pojazdów: 

1) od 3,5 t do 5,5 t włącznie - 1050,00 zł; 
2) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie - 1300,00 zł; 
3) powyżej 9 t i poniżej 12 t - 1450,00 zł. 
5. Od ciągników siodłowych lub balastowych 

przystosowanych do używania łącznie z naczepą lu 
przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub za-
wieszeniem uznanym za równoważne: 

1) o liczbie osi - dwie oraz dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów: 

a) równej lub wyższej niż 12 t i niższej niż 18 t - 
1100,00 zł, 

b) równej lub wyższej niż 18 t i niższej niż 25 t - 
1370,00 zł, 

c) równej lub wyższej niż 25 t i niższej niż 31 t - 
1400,00 zł, 

d) równej lub wyższej niż 31 t - 1770,00 zł; 
2) o liczbie osi - trzy i więcej oraz dopuszczalnej 

masie całkowitej zespołu pojazdów: 
a) równej lub wyższej niż 12 t i niższej niż 40 t - 

1700,00 zł, 
b) równej lub wyższej niż 40 t - 1750,00 zł. 
6. Od ciągników siodłowych lub balastowych 

przystosowanych do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi 
jezdnych: 

1) o liczbie osi - dwie oraz dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów: 

a) równej lub wyższej niż 12 t i niższej niż 18 t - 
1150,00 zł, 

b) równej lub wyższej niż 18 t i niższej niż 25 t - 
1790,00 zł, 

c) równej lub wyższej niż 25 t i niższej niż 31 t - 
1790,00 zł, 

d) równej lub wyższej niż 31 t - 1960,00 zł; 
2) o liczbie osi - trzy i więcej oraz dopuszczalnej 

masie całkowitej zespołu pojazdów: 
a) równej lub wyższej niż 12 t i niższej niż 40 t - 

1750,00 zł, 
b) równej lub wyższej niż 40 t - 2600,00 zł. 
7. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojaz-

dem silnikowym posiadają dopuszczalną masę cał-
kowitą od 7 t i poniżej 12 t, z wyjątkiem związa-
nych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 

przez podatnika podatku rolnego - 460,00 zł. 
8. Od przyczep lub naczep, z zawieszeniem pneu-

matycznym lub zawieszeniem uznanym za rów-
noważne, z wyjątkiem związanych wyłącznie z 
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego: 

1) o liczbie osi - jedna oraz dopuszczalnej masie 
całkowitej łącznie z pojazdem silnikowym: 

a) równej lub wyższej niż 12 t i niższej niż 18 t - 
360,00 zł, 

b) równej lub wyższej niż 18 t i niższej niż 25 t - 
570,00 zł, 

c) równej lub wyższej niż 25 t - 570,00 zł; 
2) o liczbie osi - dwie oraz dopuszczalnej masie 

całkowitej łącznie z pojazdem silnikowym: 
a) równej lub wyższej niż 12 t i niższej niż 28 t - 

770,00 zł, 
b) równej lub wyższej niż 28 t i niższej niż 33 t - 

770,00 zł, 
c) równej lub wyższej niż 33 t i niższej niż 38 t - 

1080,00 zł, 
d) równej lub wyższej niż 38 t - 1200,00 zł; 
3) o liczbie osi - trzy i więcej oraz dopuszczalnej 

masie całkowitej łącznie z pojazdem silnikowym: 
a) równej lub wyższej niż 12 t i niższej niż 38 t - 

1000,00 zł, 
b) równej lub wyższej niż 38 t - 1000,00 zł. 
9. Od przyczep lub naczep, z innym systemem 

zawieszenia osi jezdnych, z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego: 

1) o liczbie osi - jedna oraz dopuszczalnej masie 
całkowitej łącznie z pojazdem silnikowym: 

a) równej lub wyższej niż 12 t i niższej niż 18 t - 
410,00 zł, 

b) równej lub wyższej niż 18 t i niższej niż 25 t - 
620,00 zł, 

c) równej lub wyższej niż 25 t - 620,00 zł; 
2) o liczbie osi - dwie oraz dopuszczalnej masie 

całkowitej łącznie z pojazdem silnikowym: 
a) równej lub wyższej niż 12 t i niższej niż 28 t - 

1240,00 zł, 
b) równej lub wyższej niż 28 t i niższej niż 33 t - 

1240,00 zł, 
c) równej lub wyższej niż 33 t i niższej niż 38 t - 

1440,00 zł, 
d) równej lub wyższej niż 38 t - 1720,00 zł; 
3) o liczbie osi - trzy i więcej oraz dopuszczalnej 

masie całkowitej łącznie z pojazdem silnikowym: 
a) równej lub wyższej niż 12 t i niższej niż 38 t - 

1200,00 zł, 
b) równej lub wyższej niż 38 t - 1300,00 zł. 
10. Od autobusów , w zależności od miejsc do 

siedzenia: 
1) mniej niż 30 miejsc - 1440,00 zł, 
2) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1750,00 zł. 

§2. Traci moc uchwała Nr XLIII/427/10 Rady 
Miejskiej w Kleczewie z dnia 12 pazdziernika 2010 
r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek 
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podatku od środków transportowych na rok podat-
kowy 2011. 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzo-
wi Gminy i Miasta Kleczew. 

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego, z mocą od dnia 1 
stycznia 2011 roku. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kleczewie
(-) mgr Maciej Trzewiczyński

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8 i art. 40 ust.1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, 
poz.1591, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 
62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, 
Nr 214, poz.1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717, 
Nr 162, poz.1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102, 
poz.1055, Nr 116, poz.1203, Dz.U. z 2005 r. Nr 
172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, Dz.U. z 2006 
r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, Dz. U. z 
2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, 
poz.1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 
223, poz.1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 
157, poz.1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 
28, poz.146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675), 
art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogła-
szaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 
17, poz.95), art.5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 
r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity 
Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.613, zm. Dz. U. z 2010 
r. Nr 96, poz.620, Nr 225, poz.1461), Rada Gminy 
Kazimierz Biskupi uchwala, co następuje: 

§1. W Uchwale Nr XLI/341/2009 Rady Gminy Ka-
zimierz Biskupi z dnia 26 października 2009 roku 
w sprawie określenia wysokości stawek podat-
ku od nieruchomości §1 pkt 1 ppkt d) otrzymuje 
brzmienie: „związanych z prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające 
tych świadczeń – 4,16 zł od 1 m2 powierzchni użyt-
kowej”

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Kazimierz Biskupi.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 
stycznia 2011 r.

Przewodniczący
Rady Gminy

(-) Józef Młodożeniec 
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zmieniająca Uchwałę Nr XLI/341/2009 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 26 października 2009 roku w 
sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
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Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8 i art. 40 ust.1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, 
poz.1591, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 
62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, 
Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 
poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 
102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Dz. U. z 2005 
r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, Dz.U. z 
2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, Dz.U. z 
2007 r. Nr 48, poz.327, Nr138, poz.974, Nr 173, 
poz.1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 
223, poz.1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz.420, 
Nr 157, poz.1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.142, 
Nr 28, poz.146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675), 
art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogła-
szaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 
17, poz.95), art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst 
jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.613, zm. Dz.U. 
z 2010 r. Nr 96, poz.620), art. 6a ust.11 ustawy 
z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz.969, 
zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 191, poz.1412, Nr 245, 
poz.1775, Nr 249, poz.1825, Dz. U. z 2007 r. Nr 
109, poz.747, Dz. U. z 2008 r. Nr 116, poz.730, Nr 
237, poz.1655, Dz.U z 2009 r. Nr 56, poz.458, Dz. 
U. z 2010 r. Nr 96, poz.620), art. 6 ust.9 ustawy 
z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym 
(Dz.U. Nr 200, poz.1682, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 
216, poz.1826, z 2005 r. Nr 143, poz.1199, Nr 
164, poz.1365, Nr 179, poz.1484, Dz. U. z 2006 
r. Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1825, Dz. U. z 
2008 r. Nr 116, poz. 730, Dz.U z 2009 r. Nr 56, 
poz.458, Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz.620, Nr 225, 
poz.1461), Rada Gminy Kazimierz Biskupi uchwala, 
co następuje: 

§1. 1. Określa się wzory formularzy deklaracji: 
1) na podatek od nieruchomości ( DN – 1) -załącz-

nik nr 1 do uchwały, 
2) na podatek rolny ( DR – 1 ) -załącznik nr 2 do 

uchwały, 
3) na podatek leśny ( DL – 1 ) -załącznik nr 3 do 

uchwały. 

2. Określa się wzory formularzy informacji:
1) w sprawie podatku od nieruchomości ( IN – 1 ) 

-załącznik nr 4 do uchwały, 
2) w sprawie podatku rolnego ( IR – 1 ) -załącznik 

nr 5 do uchwały, 
3) w sprawie podatku leśnego ( IL – 1 ) - załącznik 

nr 6 do uchwały. 
3. Określa się wzory załącznika do deklaracji i in-

formacji: 
1) na podatek od nieruchomości ( ZN – 1 ) -załącz-

nik nr 7 do uchwały, 
2) na podatek rolny ( ZR – 1 ) -załącznik nr 8 do 

uchwały, 
3) na podatek leśny ( ZL – 1 ) -załącznik nr 9 do 

uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Kazimierz Biskupi.

§3. Traci moc uchwała Nr XXV/221/2004 Rady 
Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 25 listopada 2004 
roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy dekla-
racji i informacji w zakresie podatku od nieruchomo-
ści, rolnego i leśnego oraz załączników do deklaracji 
i informacji w sprawie podatku rolnego oraz uchwała 
Nr XXXVI/457/2005 Rady Gminy Kazimierz Biskupi 
z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie zmiany 
wzorów formularzy deklaracji ustalonych uchwałą 
Nr XXV/221/2004 Rady Gminy Kazimierz Biskupi 
z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia 
wzorów formularzy deklaracji i informacji w zakresie 
podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz 
załączników do deklaracji i informacji w sprawie po-
datku rolnego.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą 
od 01 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący
Rady Gminy

(-) Józef Młodożeniec 
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmia-
nami/ oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 
1984 r. o podatku rolnym /Dz. U. z 2006 r. Nr 136, 
poz. 969 z późniejszymi zmianami/.uchwala się, co 
następuje: 

§1. Obniża się średnią cenę skupu żyta przyjmo-
waną jako podstawę do obliczenia podatku rolnego 
na 2011 r. określoną w komunikacie Prezesa GUS 
z 19.10.2010 r. (M.P. Nr 76 poz. 960) w sprawie 
średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech 
kwartałów 2010 r. z kwoty 37,64 zł do kwoty 
35,00 zł za 1 dt. 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Żelazków 

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do 
podatków obowiązujących w 2011 r. 

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków

(-) Dariusz Wawrzyniak 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, art.40 ust 1 
i 2, 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 
r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmiana-
mi ), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku 
o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity 
Dz.U. z 2010 roku , Nr 95, poz 613 z późniejszymi 
zmianami ). uchwala się, co następuje :

§1. Stawki podatku od środków transportowych 
na terenie gminy wynoszą:

1) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 550 zł 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 750 zł 
c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 860 zł 
2) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 

masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – w 
zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całko-
witej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podat-
kowe określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

3) Od ciągnika siodłowego i balastowego przysto-
sowanego do używania łącznie z naczepą lub przy-
czepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu po-
jazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) od 3,5 tony do 9 ton włącznie - 1.450 zł

b) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 1.500 zł
4) Od ciągnika siodłowego i balastowego przy-

stosowanego do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton – stanowi 
załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały .

5) Od przyczepy i naczepy, które łącznie z po-
jazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyłączeniem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą pro-
wadzoną przez podatnika podatku rolnego :

a) od 7 ton do 10 ton włącznie - 910 zł
b) powyżej 10 ton, a poniżej 12 ton - 1.250 zł
6) Od przyczepy lub naczepy , które łącznie z po-

jazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą pro-
wadzoną przez podatnika podatku rolnego – staw-
ki podatkowe określa załącznik Nr 3 do niniejszej 
uchwały.

7) Od autobusu w zależności od liczby miejsc do 
siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 900 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.600 zł

§2. Traci moc uchwała Nr XXXIX/202/09 Rady 
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Gminy Żelazków z dnia 13 listopada 2009 r. w spra-
wie wysokości rocznych stawek podatku od środ-
ków transportowych.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków

(-) Dariusz Wawrzyniak 

Dziennik	  Urzędowy	  
Województwa	  Wielkopolskiego	  Nr	  10	   –	  104	  –	   Poz.	  288	  
	  

§3.	   Uchwała	  wchodzi	  w	  życie	   po	   upływie	   14	   dni	   od	   daty	  
ogłoszenia	   w	  Dzienniku	   Urzędowym	   Województwa	  
Wielkopolskiego	   z	  mocą	   obowiązującą	   od	   dnia	   1	  stycznia	  
2011	  r.	  
	  

Przewodniczący	  
Rady	  Gminy	  Żelazków	  

(-‐)	  Dariusz	  Wawrzyniak

	  
	  

Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr II/7/10 
Rady Gminy Żelazków 

z dnia 6 grudnia 2010 r. 
 

STAWKI PODATKOWE DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W §1 ust. 2 UCHWAŁY 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita ( w tonach ) 

Stawka podatku ( w złotych ) 

Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna ( osie jezdne )z zawieszeniem pneumatycznym 
lub z zawieszeniem uznanym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi jezdnych 

  Stwaka podatkowa w zł Stwaka podatkowa w zł  
1 2 3 4 

Dwie osie  
12 13 1200 1300 
13 14 1250 1350 
14 15 1300 1400 
15  1350 1450 

Trzy osie  
12 17 1400 1500 
17 19 1450 1550 
19 21 1500 1600 
21 23 1550 1650 
23 25 1600 1700 
25  1650 1750 

Cztery osie i więcej  
12 25 1760 1870 
25 27 1765 1870 
27 29 1870 1980 
29 31 1875 2500 
31  1980 2500 

Dziennik	  Urzędowy	  
Województwa	  Wielkopolskiego	  Nr	  10	   –	  105	  –	   Poz.	  288	  
	  

 
Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr II/7/10 
Rady Gminy Żelazków 

z dnia 6 grudnia 2010 r. 
 

STAWKI PODATKOWE DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w §1 ust. 4 UCHWAŁY 
 

Masa całkowita zespołu pojazdów : ciągnik 
siodłowy +naczepa,ciągnik balastowy + 

przyczepa (w tonach) 
Stawka podatku ( w złotych ) 

Nie mniej niż Mniej niż 
Oś jezdna (osie jezdne ) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym 
za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
  Stawka podatkowa w zł Stawka podatkowa 

w zł  
1 2 3 4 

Dwie osie 
12 18 1500 1600 
18 25 1550 1650 
25 31 1600 1700 
31  1870 1960 

Trzy osie 
12 40 1800 1900 
40  2200 2580 

 
Załącznik nr 3 

do uchwały nr II/7/10 
Rady Gminy Żelazków 

z dnia 6 grudnia 2010 r. 
 

STAWKI PODATKOWE DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w §1 ust. 6 UCHWAŁY 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów :Naczepa /przyczepa + 

pojazd silnikowy 
Stawka podatku w (złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 
Oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatcznym lub z zawieszeniem uznanym za 
równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 

  Stawka podatkowa w zł Stawka podatkowa 
w zł 

1 2 3 4 
Jedna oś 

12 18 1200 1250 
18 25 1250 1300 
25  1300 1350 

Dwie osie 
12 28 1350 1400 
28 33 1400 1500 
33 38 1400 1500 
38  1800 1900 

Trzy osie 
12 38 1450 1500 
38  1800 1900 
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 Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 10 – 1064 – Poz. 288, 289

Dziennik	  Urzędowy	  
Województwa	  Wielkopolskiego	  Nr	  10	   –	  105	  –	   Poz.	  288	  
	  

 
Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr II/7/10 
Rady Gminy Żelazków 

z dnia 6 grudnia 2010 r. 
 

STAWKI PODATKOWE DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w §1 ust. 4 UCHWAŁY 
 

Masa całkowita zespołu pojazdów : ciągnik 
siodłowy +naczepa,ciągnik balastowy + 

przyczepa (w tonach) 
Stawka podatku ( w złotych ) 

Nie mniej niż Mniej niż 
Oś jezdna (osie jezdne ) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym 
za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
  Stawka podatkowa w zł Stawka podatkowa 

w zł  
1 2 3 4 

Dwie osie 
12 18 1500 1600 
18 25 1550 1650 
25 31 1600 1700 
31  1870 1960 

Trzy osie 
12 40 1800 1900 
40  2200 2580 

 
Załącznik nr 3 

do uchwały nr II/7/10 
Rady Gminy Żelazków 

z dnia 6 grudnia 2010 r. 
 

STAWKI PODATKOWE DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w §1 ust. 6 UCHWAŁY 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów :Naczepa /przyczepa + 

pojazd silnikowy 
Stawka podatku w (złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 
Oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatcznym lub z zawieszeniem uznanym za 
równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 

  Stawka podatkowa w zł Stawka podatkowa 
w zł 

1 2 3 4 
Jedna oś 

12 18 1200 1250 
18 25 1250 1300 
25  1300 1350 

Dwie osie 
12 28 1350 1400 
28 33 1400 1500 
33 38 1400 1500 
38  1800 1900 

Trzy osie 
12 38 1450 1500 
38  1800 1900 
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Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedno-
lity Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 
art.5 ust.1, art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 ze zm.) , 
uchwala się co nastepuje :

§1. Ustala się roczne stawki podatku od nierucho-
mości obowiązujące na terenie Gminy Żelazków w 
wysokości:

1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowa-
nia w ewidencji gruntów i budynków - 0,72 zł. od 
1m² pow. 

b) pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne re-
tencyjne lub elektrowni wodnych - 4,15 zł. od 1 ha 
pow. 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publiczne-
go przez organizacje pożytku publicznego - 0,27 zł. 
od 1 m² pow. 

2. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,50 zł. od 1 m² pow.użyt. 
b) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej -18,00 zł. od 1 m² pow.użyt. 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym - 9,50 zł. od 1 m² pow.użyt. 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 
- 3,75 zł. od 1 m² pow.użyt. 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publiczne-
go przez organizacje pożytku publicznego - 3,70 zł. 
od 1 m² pow.użyt. 

3. od budowli:
2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 

ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych 

§2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
a) nieruchomości lub ich części wykorzystywane 

przez jednostki organizacyjne powołane do ochrony 
przeciwpożarowej, z wyjątkiem zajętych na prowa-
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UCHWAŁA NR II/8/10 RADY GMINY ŻELAZKÓW

 z dnia 6 grudnia 2010 r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r. oraz zwolnień z tego podatku



 Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 10 – 1065 – Poz. 289, 290

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 , z 
2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 
poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 
2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. 
Nr 102 poz. 1055 , Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 
1759 , z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 
1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, 
z 2007r Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 , Nr 173 
poz. 1218 , z 2008r. Nr 180 poz. 1111 , Nr 223 
poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 
1241, z 2010r, Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 
poz. 230, Nr 106 poz. 675) , art. 5 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokal-
nych ( Dz.U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 , Nr 96 poz. 
620, Nr 225 poz. 1461 i Nr 226 poz. 1475) ) w 
związku z pkt 1 i 2 Obwieszczenia Ministra Finan-
sów z 30 lipca 2010r. w sprawie górnych granic 
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 
2011r. ( M.P. z 2010r. Nr 55 poz. 755) Rada Gminy 
Strzałkowo uchwala, co następuje : 

§1. W uchwale Nr XLVII/287/10 Rady Gminy 
Strzałkowo z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie 
wysokości stawek podatku od nieruchomości w §1 
wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 2 ppkt 6 otrzymuje brzmienie: 
 „6) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdro-
wotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych 
świadczeń - 4,12 zł od 1m² powierzchni użytkowej”,

2) pkt 2 ppkt 7 otrzymuje brzmienie: 
 „7) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdro-
wotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych 
świadczeń ogrzewanych z kotłowni ekologicznych 
- 3,74 zł od 1m² powierzchni użytkowej”.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Strzałkowo.

§3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wcho-
dzi w życie z dniem 1 stycznia 2011r.

 Przewodniczący Rady Gminy Strzałkowo 
(-) Włodzimierz Musielak

dzenie działalności gospodarczej.
b) nieruchomości lub ich części wykorzystywane 

przez jednostki organizacyjne powołane do prze-
strzegania prawa i porządku publicznego, z wyjąt-
kiem zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej.

c) nieruchomości lub ich części wykorzystywane 
na cele kulturalno-oświatowe, z wyjątkiem zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej.

d) nieruchomości lub ich części wykorzystywane 
na działalność rekreacyjno - sportową, z wyjątkiem 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

e) nieruchomości lub ich części wykorzystywane 
na cele związane ze świadczeniem pomocy społecz-
nej, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej.

f) nieruchomości lub ich części służące do odpro-
wadzania i oczyszczenia ścieków.

g) nieruchomości lub ich części służące do wytwa-
rzania i przesyłania wody. 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Żelazków. 

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do 
podatków obowiązujących w 2011 r. 

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków

(-) Dariusz Wawrzyniak 
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UCHWAŁA NR II/10/10 RADY GMINY STRZAŁKOWO

 z dnia 9 grudnia 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości



 Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 10 – 1066 – Poz. 291

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 , z 
2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 
poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 
2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. 
Nr 102 poz. 1055 , Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 
1759 , z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 
1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, 
z 2007r Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 , Nr 173 
poz. 1218 , z 2008r. Nr 180 poz. 1111 , Nr 223 
poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 
1241, z 2010r, Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 
poz. 230, Nr 106 poz. 675) , art. 6 ust. 13 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych ( Dz.U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 , Nr 96 
poz. 620 , Nr 225 poz. 1461 i Nr 226 poz. 1475)  
Rada Gminy Strzałkowo uchwala, co następuje: 

§1. W uchwale Nr XIII/86/03 Rady Gminy Strzał-
kowo z dnia 23 października 2003r. w sprawie 
ustalenia wzoru formularzy dla celów podatkowych 
(Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 
Nr 197 poz. 3760, z 2006r. Nr 187 poz. 4398) za-
łączniki Nr 1 i 2 do uchwały otrzymują nowe brzmie-
nie określone odpowiednio w załącznikach Nr 1 i 2 
do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Strzałkowo.

§3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wcho-
dzi w życie z dniem 1 stycznia 2011r.

Przewodniczący Rady Gminy Strzałkowo 
(-) Włodzimierz Musielak
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UCHWAŁA NR II/11/10 RADY GMINY STRZAŁKOWO

 z dnia 9 grudnia 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru formularzy dla celów podatkowych



 Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 10 – 1067 – Poz. 291Dziennik	  Urzędowy	  

Województwa	  Wielkopolskiego	  Nr	  10	   –	  108	  –	   Poz.	  291	  
	  

	  
	  
	  



 Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 10 – 1068 – Poz. 291Dziennik	  Urzędowy	  
Województwa	  Wielkopolskiego	  Nr	  10	   –	  109	  –	   Poz.	  291	  
	  

	  
	  
	  



 Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 10 – 1069 – Poz. 291Dziennik	  Urzędowy	  

Województwa	  Wielkopolskiego	  Nr	  10	   –	  110	  –	   Poz.	  291	  
	  

	  
	  
	  



 Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 10 – 1070 – Poz. 291Dziennik	  Urzędowy	  
Województwa	  Wielkopolskiego	  Nr	  10	   –	  111	  –	   Poz.	  291	  
	  

	  
	  
	  
291



 Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 10 – 1071 – Poz. 292, 293

Na podstawie art.7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.613), 
art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 
r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) uchwala się 
co następuje: 

§1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) nieruchomości lub ich części zajęte na działal-

ność przeciwpożarową, zajęte na prowadzenie dzia-
łalności kulturalnej oraz zajęte na prowadzenie dzia-
łalności rehabilitacyjnej i terapii zajęciowej na rzecz 
osób niepełnosprawnych, zajęte na ośrodki pomocy 
społecznej, z wyjątkiem wykorzystywanych do pro-
wadzenia działalności gospodarczej.

2) budowle służące do odprowadzania i oczysz-
czania ścieków, rurociągi i przewody sieci rozdziel-
czej wody.

3) wysypiska śmieci.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Gizałki.

§3. Traci moc uchwała Nr III/12/2006 Rady Gminy 
Gizałki z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wpro-
wadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wymiaru 
podatku od 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy 
(-) Roman Rojewski

Na podstawie art.5 ust.1 i 4 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokal-
nych ( tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. , Nr 95 , poz. 
613 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust.2 pkt 
8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, 
poz.1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy 
Brzeziny uchwala co następuje: 

§1. W uchwale Nr 236/XXXIV/10 Rady Gminy 
Brzeziny z dnia 07 października 2010 r. §1 ust.2 
lit.d otrzymuje brzmienie: „związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej w zakresie udziela-
nia świadczeń zdrowotnych , zajętych przez pod-
mioty udzielające tych świadczeń – 4,20 zł od 1m² 
powierzchni użytkowej.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący 
Rady Gminy Brzeziny 

(-) Karol Bakacz
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UCHWAŁA NR III/8/2010 RADY GMINY GIZAŁKI

 z dnia 14 grudnia 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości

293

UCHWAŁA NR 10/III/10 RADY GMINY BRZEZINY

 z dnia 17 grudnia 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 236/XXXIV/10 Rady Gminy Brzeziny z dnia 07 października 2010 r. w 
sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości



 Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 10 – 1072 – Poz. 294

Na podstawie art. 6 a ust.11 ustawy z dnia 15 
listopada 1984 roku o podatku rolnym ( tekst jedno-
lity Dz.U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 z późniejszymi 
zmianami), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst 
jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z później-
szymi zmianami) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 
października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. Nr 
200 poz. 1682 z późniejszymi zmianami) Rada Gmi-
ny Brzeziny uchwala co następuje: 

§1. W §1 uchwały Nr 106/XVI/04 Rady Gminy 
Brzeziny z dnia 12 listopada 2004 roku zmienionej 
uchwałą Nr 182/XXVIII/06 Rady Gminy Brzeziny z 
dnia 17 lutego 2006 r. (opublikowanej w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 
54, poz. 1457), uchwałą nr 16/III/06 Rady Gminy 
Brzeziny z dnia 15 grudnia 2006 r. (opublikowa-
nej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wiel-

kopolskiego Nr 214, poz. 5414) oraz uchwałą nr 
75/XII/07 Rady Gminy Brzeziny z dnia 07 grudnia 
2007 r.(opublikowanej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego Nr 212, poz. 5105) 
w sprawie określenia wzorów deklaracji na poda-
tek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny 
zmienia się treść załączników Nr 1 i 2 stanowiących 
załączniki do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Brzeziny.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Brzeziny 
(-) Karol Bakacz
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UCHWAŁA NR 11/III/10 RADY GMINY BRZEZINY

 z dnia 17 grudnia 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 106/XVI/04 Rady Gminy Brzeziny z dnia 12 listopada 2004 roku w spra-
wie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny



 Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 10 – 1073 – Poz. 294Dziennik	  Urzędowy	  

Województwa	  Wielkopolskiego	  Nr	  10	   –	  114	  –	   Poz.	  294	  
	  

	  
	  

	  



 Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 10 – 1074 – Poz. 294Dziennik	  Urzędowy	  
Województwa	  Wielkopolskiego	  Nr	  10	   –	  115	  –	   Poz.	  294	  
	  

	  
	  

	  



 Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 10 – 1075 – Poz. 294Dziennik	  Urzędowy	  

Województwa	  Wielkopolskiego	  Nr	  10	   –	  116	  –	   Poz.	  294	  
	  

	  

	  
	  



 Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 10 – 1076 – Poz. 294Dziennik	  Urzędowy	  
Województwa	  Wielkopolskiego	  Nr	  10	   –	  117	  –	   Poz.	  294	  
	  

	  
	  

	  



 Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 10 – 1077 – Poz. 294Dziennik	  Urzędowy	  

Województwa	  Wielkopolskiego	  Nr	  10	   –	  118	  –	   Poz.	  294	  
	  

	  
	  

	  



 Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 10 – 1078 – Poz. 294Dziennik	  Urzędowy	  
Województwa	  Wielkopolskiego	  Nr	  10	   –	  119	  –	   Poz.	  294	  
	  

	  
	  

	  



 Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 10 – 1079 – Poz. 294Dziennik	  Urzędowy	  

Województwa	  Wielkopolskiego	  Nr	  10	   –	  120	  –	   Poz.	  294	  
	  

	  
	  

	  



 Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 10 – 1080 – Poz. 295, 296

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, 
poz. 969 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymia-
ru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Pre-
zesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 
października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu 
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. 
(M.P. Nr 76, poz. 960) z kwoty 37,64 zł za 1dt do 
kwoty 34,10 zł za 1dt.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydento-
wi Miasta Kalisza.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do 
należnego podatku rolnego w roku 2011.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza
(-) Grzegorz Sapiński

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 12 stycz-
nia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) uchwala się, 
co następuje:

§1. W uchwale Nr XLII/599/2009 Rady Miejskiej 
Kalisza z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie okre-
ślenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
(Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2010 r.  Nr 17, poz. 523) w 
§1 w pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdro-
wotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych 

świadczeń – od 1 m2 powierzchni użytkowej 3,75 
zł ”.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydento-
wi Miasta Kalisza.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do na-
leżnego podatku od nieruchomości od dnia 1 stycz-
nia 2011 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza
(-) Grzegorz Sapiński
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UCHWAŁA NR III/24/2010 RADY MIEJSKIEJ KALISZA

 z dnia 20 grudnia 2010 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2011
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UCHWAŁA NR III/25/2010 RADY MIEJSKIEJ KALISZA

 z dnia 20 grudnia 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości



 Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 10 – 1081 – Poz. 297

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6a ust.11 ustawy 
z dnia  15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. 
U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz art. 
6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o 
podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. 
zm.) uchwala się, co następuje:

§1. W uchwale Nr XLII/601/2009 Rady Miejskiej 
Kalisza z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie okre-
ślenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w 
zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolne-
go i podatku leśnego (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2010 
r. Nr 17, poz. 525) załącznik nr 1, stanowiący wzór 
formularza informacji o nieruchomościach i obiek-

tach budowlanych oraz załącznik nr 2, stanowiący 
wzór formularza deklaracji na podatek od nierucho-
mości wymienionej uchwały, otrzymują brzmienie 
określone odpowiednio w załączniku nr 1 i nr 2 do 
niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydento-
wi Miasta Kalisza.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie 
do należnego podatku od nieruchomości od dnia 1 
stycznia 2011 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza
(-) Grzegorz Sapiński
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UCHWAŁA NR III/26/2010 RADY MIEJSKIEJ KALISZA

 z dnia 20 grudnia 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w zakresie podatku 
od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego



 Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 10 – 1082 – Poz. 297Dziennik	  Urzędowy	  
Województwa	  Wielkopolskiego	  Nr	  10	   –	  123	  –	   Poz.	  297	  
	  

	  

	  
	  



 Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 10 – 1083 – Poz. 297Dziennik	  Urzędowy	  

Województwa	  Wielkopolskiego	  Nr	  10	   –	  124	  –	   Poz.	  297	  
	  

	  
	  

	  



 Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 10 – 1084 – Poz. 297Dziennik	  Urzędowy	  
Województwa	  Wielkopolskiego	  Nr	  10	   –	  125	  –	   Poz.	  297	  
	  

	  
	  

	  



 Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 10 – 1085 – Poz. 297Dziennik	  Urzędowy	  

Województwa	  Wielkopolskiego	  Nr	  10	   –	  126	  –	   Poz.	  297	  
	  

	  
	  

	  



 Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 10 – 1086 – Poz. 297Dziennik	  Urzędowy	  
Województwa	  Wielkopolskiego	  Nr	  10	   –	  127	  –	   Poz.	  297	  
	  

	  
	  

	  



 Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 10 – 1087 – Poz. 297Dziennik	  Urzędowy	  

Województwa	  Wielkopolskiego	  Nr	  10	   –	  128	  –	   Poz.	  297	  
	  

	  
	  

	  



Na podstawie art. 6 pkt 15 oraz art. 60 ust. 2 pkt 
2 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecz-
nej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009r., Nr 175, poz. 
1362, ze zm.) Starosta Powiatu Międzychodzkiego 
ustala średni miesięczny koszt utrzymania miesz-
kańca w roku 2011.

1) W Domu Pomocy Społecznej Piłka—Zamyślin 
dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektual-
nie na kwotę: 2 674,13 zł (słownie: dwa tysiące 
sześćset siedemdziesiąt cztery złote 13/100),

2) W Domu Pomocy Społecznej Zamyślin dla osób 
w podeszłym wieku na kwotę: 2 674,13 zł (słow-

nie: dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery zło-
te 13/100),

3) W Domu Pomocy Społecznej w Łężeczkach dla 
osób w podeszłym wieku na kwotę: 3 141,64 zł 
(słownie: trzy tysiące sto czterdzieści jeden złotych 
64/100).

Starosta
(-) mgr inż. Julian Mazurek 

Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 
maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficz-
ne (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., nr 193, poz. 
1287) Starosta Ostrowski ogłasza, że w związku 
z opracowaniem ewidencyjnej mapy numerycznej 
oraz modernizacją ewidencji gruntów dla obrębu 
Sobótka gmina Ostrów Wielkopolski projekt operatu 
opisowo-kartograficznego staje się z dniem 27 paź-
dziernika 2010 roku operatem ewidencji gruntów i 
budynków. 

W lokalu Starostwa Powiatowego w Ostrowie 
Wielkopolskim przy Alei Powstańców Wielkopol-
skich 16 – pokój nr 16, w terminie od dnia 6 do 26 
października 2010 r., w godzinach od 800 do 1600, 
został wyłożony do wglądu zainteresowanych osób, 
jednostek organizacyjnych, osób prawnych i jedno-
stek organizacyjnych nieposiadających osobowości 
prawnej, projekt opracowania ewidencyjnej mapy 
numerycznej oraz modernizacji ewidencji gruntów 
dla obrębu Sobótka gmina Ostrów Wielkopolski.

Po upływie terminu wyłożenia projekt operatu opi-
sowo – kartograficznego staje się operatem ewiden-
cji gruntów i budynków dla obszaru gminy Ostrów 
Wielkopolski w obrębie Sobótka. 

Zgodnie z art. 24a ust. 9 ustawy z dnia 17 maja 
1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2010 r., nr 193, poz. 1287) każ-
dy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujaw-
nione w operacie opisowo – kartograficznym, może 
w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego powyż-
szej informacji, zgłaszać zarzuty do tych danych. 
O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta 
Ostrowski orzeka w drodze decyzji. Do czasu osta-
tecznego zakończenia postępowania w stosunku 
do gruntów i budynków, których dotyczą zarzuty – 
dane ujawnione w operacie opisowo – kartograficz-
nym nie są wiążące. Zarzuty zgłoszone po terminie 
traktuje się jako wnioski o zmianę danych objętych 
ewidencją gruntów i budynków. 

   Starosta Ostrowski
(-) Włodzimierz Jędrzejak 

298

OGŁOSZENIE STAROSTY MIĘDZYCHODZKIEGO
 

z dnia 16 grudnia 2010 r.

w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w roku 2011 mieszkańca w Domu Po-
mocy Społecznej Piłka—Zamyślin, w Domu Pomocy Społecznej Zamyślin i w Domu Pomocy Społecznej w 

Łężeczkach, które znajdują się na terenie powiatu międzychodzkiego

299

UCHWAŁA STAROSTY OSTROWSKIEGO

w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków dla obszaru gminy Ostrów Wielkopolski 
w obrębie Sobótka

 Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 10 – 1088 – Poz. 298, 299
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