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Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 13 pa�dziernika
1995 r. Prawo ³owieckie (Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 372, Nr
113, poz. 984, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2004 r. Nr 92, poz.
880, Nr 172, poz. 1802, Nr 173, poz. 1808), zarz¹dza siê co
nastêpuje:

§1. W rozporz¹dzeniu Nr 32/2004 Wojewody Wielkopol-
skiego z dnia 19 marca 2004 r. (Dz.U. Województwa Wielko-
polskiego z 2004 r. Nr 42, poz. 1022), w za³¹czniku do
rozporz¹dzenia wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê; w czê�ci
Powiat Ko�ciañski opis obwodu ³owieckiego nr 331 otrzymuje
brzmienie:

�Obwód ³owiecki Nr 331 �Piechanin� (Nr 134 w woje-
wództwie poznañskim). Powierzchnia - 3.160 ha. Torem

2944

ROZPORZ¥DZENIE Nr 50/40 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 14 wrze�nia 2004 r.

zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie podzia³u województwa wielkopolskiego na obwody ³owieckie

kol. Poznañ - Ko�cian od rzeki (poni¿ej m. Pecna oko³o
1.000 m) do m. Oborzyska Stare, st¹d drog¹ do drogi
Ko�cian - Poznañ i drog¹ t¹ przez m. Jarogniewice do
m. G³uchowo. St¹d drog¹ przez Bieczyny i dalej w kier. m.
Pecna do rzeczki, rzeczk¹ t¹ do toru kolejowego Poznañ -
Ko�cian.�

§2. Wykonanie rozporz¹dzenia powierza siê Dyrektorowi
Wydzia³u �rodowiska i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzêdu
Wojewódzkiego.

§3. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wiel-
kopolskiego.

Wojewoda Wielkopolski
(�) Andrzej Nowakowski

Poz. 2944
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Na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony �rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, Nr
115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271, Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392,
Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693,
Nr 190, poz. 1865, Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 19, poz. 177,
Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz.
959, Nr 121, poz. 1263) zarz¹dza siê co nastêpuje:

§1. Tworzy siê obszar ograniczonego u¿ytkowania dla
lotniska wojskowego w Powidzu.

§2. Ilekroæ w rozporz¹dzeniu jest mowa o:

1) ekspozycyjnym poziomie ha³asu - rozumie siê przez to,
wyra¿ony w decybelach, poziom d�wiêku A pojedynczego
zdarzenia akustycznego, jakim jest jedna operacja startu,
l¹dowania i przelotu statku powietrznego,

2) miarodajnym poziomie ha³asu - rozumie siê przez to
poziom ha³asu pochodz¹cego od startów, l¹dowañ i prze-
lotów statków powietrznych, okre�lony na podstawie
Polskich Norm dotycz¹cych izolacyjno�ci akustycznej prze-
gród budowlanych,

3) porze dziennej - rozumie siê przez to przedzia³ czasu od
godziny 6:00 do godziny 22:00,

4) porze nocnej - rozumie siê przez to przedzia³ czasu od
godziny 22:00 do godziny 6:00,

5) budynkach wymagaj¹cych ochrony akustycznej - rozumie
siê przez to budynki mieszkalne, szpitale, domy opieki
i budynki zwi¹zane ze sta³ym lub wielogodzinnym poby-
tem dzieci i m³odzie¿y, takie jak szko³y, przedszkola, inter-
naty, domy dziecka itp.,

6) w³a�ciwym klimacie akustycznym w budynkach - rozumie
siê przez to poziom d�wiêku w budynkach, o których
mowa w pkt 5, zgodny z obowi¹zuj¹cymi Polskimi Norma-
mi w dziedzinie akustyki budowlanej,

7) wska�niku izolacyjno�ci akustycznej przegród budowla-
nych - rozumie siê przez to izolacyjno�æ akustyczn¹ okre-
�lon¹ zgodnie z Polskimi Normami dotycz¹cymi izolacyj-
no�ci akustycznej przegród budowlanych, z uwzglêdnie-
niem poziomu ha³asu powodowanego przez starty, l¹do-
wania i przeloty statków powietrznych i przy zapewnieniu
wymaganej wymiany powietrza w pomieszczeniu oraz -
w przypadku wymiany okien istniej¹cych - zachowaniu ich
dotychczasowej izolacyjno�ci cieplnej.

§3. Obszar ograniczonego u¿ytkowania, o którym mowa
w §1, stanowi teren ograniczony lini¹, na której ekspozycyjny
poziom ha³asu jest równy 83 dB, zwan¹ dalej �granic¹ obsza-
ru ograniczonego u¿ytkowania�.

2945

ROZPORZ¥DZENIE Nr 51/04 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 17 wrze�nia 2004 r.

sprawie obszaru ograniczonego u¿ytkowania dla lotniska wojskowego w Powidzu

§4. Obszar ograniczonego u¿ytkowania dzieli siê na dwie
strefy:

1) strefê A, której granice wyznaczaj¹: granica obszaru ogra-
niczonego u¿ytkowania i linia, na której miarodajny po-
ziom ha³asu w porze nocnej jest równy 55 dB, zwana dalej
�granic¹ strefy B� oraz granica terenu lotniska,

2) strefê B, której granice wyznaczaj¹: granica strefy B oraz
granica terenu lotniska.

§5. 1. Granicê obszaru ograniczonego u¿ytkowania oraz
granicê strefy B, przedstawiono w za³¹czniku graficznym nr 1
do rozporz¹dzenia, stanowi¹cym jego integraln¹ czê�æ.

2. Granicê strefy B na mapach ewidencji gruntów i bu-
dynków przedstawiono w za³¹cznikach graficznych nr 2a, 2b
i 2c do rozporz¹dzenia, stanowi¹cych jego integraln¹ czê�æ.

3. Opis przebiegu granicy obszaru ograniczonego u¿ytko-
wania przedstawiono w za³¹czniku nr 3 do rozporz¹dzenia,
stanowi¹cym jego integraln¹ czê�æ.

§6. Na terenie obszaru ograniczonego u¿ytkowania wpro-
wadza siê nastêpuj¹ce ograniczenia w zakresie przeznaczenia
terenów, wymagañ technicznych dotycz¹cych budynków oraz
sposobu korzystania z terenów:

1) w strefie A:

a) w miejscowych planach zagospodarowania przestrzen-
nego wy³¹cza siê przeznaczanie terenów:

- pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ i wie-
lorodzinn¹,

- pod zabudowê zagrodow¹,

- na rekreacjê i wypoczynek, w tym pod ogródki
dzia³kowe i zabudowê letniskow¹,

- na us³ugi zwi¹zane z budow¹ szpitali, domów opie-
ki i budynków zwi¹zanych ze sta³ym lub wielogo-
dzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y, takich jak
szko³y, przedszkola, internaty, domy dziecka itp.,

b) zaleca siê przeznaczanie terenów w miejscowych pla-
nach zagospodarowania przestrzennego na cele nie
wymagaj¹ce ochrony akustycznej,

c) w nowopowstaj¹cych i istniej¹cych budynkach z po-
mieszczeniami wymagaj¹cymi ochrony akustycznej
winien byæ zapewniony w³a�ciwy klimat akustyczny
poprzez stosowanie przegród budowlanych o odpo-
wiednim wska�niku izolacyjno�ci akustycznej ustalo-
nym w zale¿no�ci od wielko�ci miarodajnego poziomu
ha³asu,

Poz. 2945
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2) w strefie B:

a) nale¿y dokonaæ zmiany funkcji istniej¹cych budynków
na nie podlegaj¹ce ochronie akustycznej,

b) nie nale¿y lokalizowaæ budynków wymagaj¹cych ochro-
ny akustycznej, jak równie¿ w istniej¹cych budynkach
dokonywaæ zmian sposobu u¿ytkowania na cele, które
wymagaj¹ ochrony akustycznej,

c) w miejscowych planach zagospodarowania przestrzen-
nego wy³¹cza siê przeznaczanie terenów:

- pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ i wie-
lorodzinn¹,

- pod zabudowê zagrodow¹,

- na rekreacjê i wypoczynek, w tym pod ogródki
dzia³kowe i zabudowê letniskow¹,

- na us³ugi zwi¹zane z budow¹ szpitali, domów opie-
ki i budynków zwi¹zanych ze sta³ym lub wielogo-
dzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y, takich jak
szko³y, przedszkola, internaty, domy dziecka itp.,

d) zaleca siê przeznaczanie terenów w miejscowych pla-
nach zagospodarowania przestrzennego na cele nie
wymagaj¹ce ochrony akustycznej.

§7. Je�li granica obszaru ograniczonego u¿ytkowania lub
granica strefy A przebiega w ten sposób, ¿e poza obszarem
ograniczonego u¿ytkowania lub stref¹ znajduje siê taka czê�æ
dzia³ki, na powierzchni której nie jest mo¿liwe zlokalizowanie
budynku podlegaj¹cego ochronie akustycznej, wówczas tê
czê�æ dzia³ki w³¹cza siê odpowiednio do obszaru ograniczo-
nego u¿ytkowania lub do strefy, w której obowi¹zuj¹ ostrzej-
sze ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu, wymagañ
technicznych dotycz¹cych budynków oraz sposobu korzysta-
nia z terenu.

§8. Wykonanie rozporz¹dzenia powierza siê Dyrektorowi
Wydzia³u �rodowiska i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzêdu
Wojewódzkiego oraz w³a�ciwym jednostkom samorz¹du te-
rytorialnego.

§9. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wiel-
kopolskiego.

Wojewoda Wielkopolski
(�) Andrzej Nowakowski

Poz. 2945
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Za³¹cznik nr 3
do Rozporz¹dzenia Nr 51/04
Wojewody Wielkopolskiego

z dnia 17 wrze�nia 2004 r.

OPIS PRZEBIEGU GRANICY OBSZARU OGRANICZONEGO U¯YTKOWANIA
(WSPÓ£RZÊDNE WG PAÑSTWOWEGO UK£ADU WSPÓ£RZÊDNYCH 1965)
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó�niejszymi zmianami), art. 26
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu prze-
strzennym (tekst jednolity Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139
z pó�niejszymi zmianami) i art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717) oraz uchwa³y Rady Miejskiej
w Jarocinie Nr L/503/2002 z dnia 22 marca 2002 roku
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmian miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy
Jarocin i uchwa³y Rady Miejskiej w Jarocinie Nr LV/527/2002
z dnia 20 czerwca 2002 roku zmieniaj¹cej uchwa³ê w sprawie
przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmian miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Jaro-
cin, Rada Miejska w Jarocinie uchwala, co nastêpuje:

ROZDZIA£ I

Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego wsi Witaszyce, gmina Jarocin, dla dzia³ek nr
723/14, nr 723/15, nr 723/16, nr 723/17, nr 723/18, nr 723/19,
nr 723/20, nr 723/21, nr 723/22, nr 723/23, nr 723/24, nr 723/
25, nr 723/26, nr 723/27, nr 723/28, nr 723/29 i nr 723/34, zwany
dalej Planem.

2. Plan obejmuje teren wskazany na mapie w skali 1:2.000,
zawarty wewn¹trz granicy obszaru opracowania.

3. Mapa w skali 1:2.000 wymieniona w ust. 2 stanowi
Rysunek Planu, a zarazem za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y
i jest jej integraln¹ czê�ci¹.

§2. 1. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:

1) atrapie dachowej - nale¿y przez to rozumieæ element
os³onowy,

2946

UCHWA£A Nr XIV/221/2003 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE

z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Witaszyce, gmina Jarocin,
dla dzia³ek nr 723/14, nr 723/15, nr 723/16, nr 723/17, nr 723/18, nr 723/19, nr 723/20, nr 723/21,
nr 723/22, nr 723/23, nr 723/24, nr 723/25, nr 723/26, nr 723/27, nr 723/28, nr 723/29 i nr 723/34

2) a¿urowo�ci ca³kowitej - nale¿y przez to rozumieæ procen-
towy wska�nik, wyliczony na podstawie stosunku po-
wierzchni ogrodzenia nie przys³oniêtych przez jego trwa³e
elementy, w tym w szczególno�ci s³upy, ramy przêse³,
wype³nienia przêse³, do ca³kowitej powierzchni ogrodze-
nia liczonej po obwodzie ogrodzenia od rzêdnej gruntu do
rzêdnej najwy¿szej czê�ci wype³nienia przês³a ogrodzenia,

3) dominuj¹cej kolorystyce elewacji - nale¿y przez to rozu-
mieæ wykoñczenie barwne powierzchni elementów bu-
dowlanych stanowi¹ce nie mniej ni¿ 30% ca³kowitej po-
wierzchni elewacji budynku, nie licz¹c otworów okiennych
i drzwiowych oraz powierzchni po³aci dachu,

4) kafrze - nale¿y przez to rozumieæ element zmieniaj¹cy
po³aæ dachu i wystaj¹cy ponad zasadnicz¹ jego powierzch-
niê, mieszcz¹cy okno lub na�wietlê poddasza, nakryty
jedno - lub dwuspadowym fragmentem dachu,

5) kodzie terenu - nale¿y przez to rozumieæ oznaczenie lite-
rowo - liczbowe, zawieraj¹ce literowe oznaczenie umowne
okre�laj¹ce miejscowo�æ, nastêpnie poprzedzon¹ my�lni-
kiem liczbê porz¹dkow¹ wyra¿on¹ w cyfrach arabskich
oraz oznaczenie literowe du¿ymi literami alfabetu ³aciñ-
skiego wskazuj¹ce przeznaczenie terenu przy czym dla
terenów kornunikacji i transportu drogowego dopuszcza
siê stosowanie indeksu dolnego okre�laj¹cego klasê dro-
gi,

6) kolorystyce RAL lub kolorystyce NCS - nale¿y przez to
rozumieæ powszechne w budownictwie standardy okre-
�lania barw dla zró¿nicowanych grup materia³owych, przy
czym standard RAL odnosi siê w szczególno�ci do pow³ok,
farb i lakierów z tworzyw sztucznych, standard NCS odno-
si siê w szczególno�ci do pow³ok, farb i lakierów z kom-
ponentów mineralnych,

7) naczó³ku - nale¿y przez to rozumieæ fragment po³aci dachu
powsta³y na zakoñczeniu kalenicy, poprzez jej skrócenie
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i wykszta³cenie w sposób zachowuj¹cy kierunek spadku
dachu prostopad³y do po³aci zasadniczych,

8) naturalnym kolorze materia³u - nale¿y przez to rozumieæ
kolor, charakterystyczny dla materia³u, takiego jak na
przyk³ad ceg³a klinkierowa, beton architektoniczny, nie
wymagaj¹cego powlekania b¹d� os³aniania warstw¹
barwn¹, zmieniaj¹c¹ naturalny kolor materia³u, w szcze-
gólno�ci pow³okami malarskimi, tynkarskimi, z tworzyw
sztucznych i innych, stanowi¹cy kolor elewacji,

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozu-
mieæ umown¹ liniê wyznaczaj¹c¹ minimaln¹ odleg³o�æ,
w jakiej sytuowane winny byæ budynki od terenów
o innych funkcjach,

10) obszarze opracowania - nale¿y przez to rozumieæ wszyst-
kie nieruchomo�ci lub ich czê�ci, dla których przyst¹piono
do sporz¹dzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zgodnie z uchwa³¹ Rady Miejskiej w Jaro-
cinie nr LV/527/2002 z dnia 20 czerwca 2002 roku zmienia-
j¹cej uchwa³ê w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia
zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego na obszarze gminy Jarocin, obszar 1A, zawarte
wewn¹trz granicy obszaru opracowania wskazanej na
Rysunku Planu,

11) strefie ochrony archeologicznej - nale¿y przez to rozumieæ
obszar, na którym ka¿dej inwestycji polegaj¹cej na budo-
wie obiektu budowlanego winno towarzyszyæ stosowne
powiadomienie s³u¿b archeologicznych, ze wzglêdu na
mo¿liwo�æ wystêpowania cennych archeologicznych re-
liktów kulturowych,

12) sztukaterii architektonicznej - nale¿y przez to rozumieæ
element zdobienia elewacji, wykonywany w szczególno�ci
w obramieniach otworów okiennych, drzwiowych, bram-
nych, a tak¿e w postaci tralek balustrad zewnêtrznych,
nawi¹zuj¹cy stylistyk¹ do architektury klasycznej i klasy-
cyzuj¹cej,

13) terenie - nale¿y przez to rozumieæ wydzielon¹ nierucho-
mo�æ, czê�æ nieruchomo�ci b¹d� grupê nieruchomo�ci
i ich czê�ci, dla których ustalono wspóln¹ funkcjê lub
wspólne zasady zagospodarowania,

14) uci¹¿liwo�ci - nale¿y przez to rozumieæ cechê jako�ciow¹
�rodowiska przestrzennego wyra¿aj¹c¹ siê przekrocze-
niem warto�ci normatywnych zwi¹zanych w szczególno-
�ci z ochron¹ akustyczn¹, ochron¹ powietrza atmosferycz-
nego i innymi, okre�lonymi w odrêbnych przepisach
w odniesieniu do elementów sk³adowych �rodowiska,

15) uzupe³niaj¹cej kolorystyce elewacji - nale¿y przez to rozu-
mieæ wykoñczenie barwne powierzchni elementów bu-
dowlanych, w szczególno�ci detali architektonicznych,
o�cie¿y, wype³nienia wnêk i innych, stanowi¹ce mniej ni¿
30% ca³kowitej powierzchni elewacji budynku, nie licz¹c
otworów okiennych i drzwiowych oraz powierzchni po³aci
dachu,

2. Na obszarze opracowania obowi¹zuje przeznaczenie
terenów zgodnie z oznaczeniami wskazanymi na Rysunku
Planu, gdzie ilekroæ w kodzie terenu zawarto oznaczenie
literowe:

1) UT - nale¿y przez to rozumieæ teren us³ug turystyki
i rekreacji,

2) UTZ - nale¿y przez to rozumieæ teren us³ug turystyki
i rekreacji w zieleni,

3) RL - nale¿y przez to rozumieæ teren lasów,

4) ZR - nale¿y przez to rozumieæ teren zieleni s³u¿¹cej rekre-
acji,

5) IR - nale¿y przez to rozumieæ teren rekultywacji obszarów
zdegradowanych.

3. Na obszarze opracowania obowi¹zuje dostosowanie
zagospodarowania terenów do wskazañ okre�lonych przez
obowi¹zuj¹ce oznaczenia zawarte na Rysunku Planu, którymi
s¹:

1) granica obszaru opracowania,

2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie zagospo-
darowania,

3) projektowane linie podzia³u wewnêtrznego,

4) linie dopuszczanego podzia³u wewnêtrznego,

5) nieprzekraczalne linie zabudowy,

6) liczbowo okre�lone odleg³o�ci wzajemne linii rozgranicza-
j¹cych, linii zabudowy oraz innych symboli graficznych,
wyznaczaj¹ce odleg³o�ci obowi¹zuj¹ce lub minimalne od-
powiednio do oznaczeñ zawartych na Rysunku Planu.

§3. 1. Na obszarze opracowania ustala siê zasady zago-
spodarowania dotycz¹ce przeznaczenia terenów polegaj¹ce
na zakazie:

1) wprowadzania funkcji innych, ni¿ okre�lone niniejsz¹
uchwa³¹,

2) wprowadzania funkcji generuj¹cej uci¹¿liwo�ci, mierzonej
na granicy terenu o innym przeznaczeniu,

2. Na obszarze opracowania ustala siê zasady zagospo-
darowania dotycz¹ce przeznaczenia terenów polegaj¹ce na
zakazie wprowadzania funkcji i przedsiêwziêæ mog¹cych zna-
cz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko.

3. Obszar opracowania jest po³o¿ony w ca³o�ci w strefie
ochrony archeologicznej.

4. Na obszarze opracowania obowi¹zuje.

1) nakaz uzgodnienia wszelkich prac ziemnych i budowla-
nych ze s³u¿bami nadzoru archeologicznego w celu uzy-
skania zezwolenia na budowê w strefie ochrony archeolo-
gicznej,

2) uprawnienie s³u¿b nadzoru archeologicznego do zapisania
w rzeczonym zezwoleniu i tym samym ustalenia obowi¹z-
ku sta³ego nadzoru archeologicznego.

§4. 1. Na obszarze opracowania ustala siê zasady obs³ugi
w zakresie infrastruktury technicznej polegaj¹ce na dopusz-
czeniu:

1) do zasilania w ciep³o z lokalnych kot³owni olejowych na
olej opa³owy lekki lub gazowych,

Poz. 2946



— 13451 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 143

2) do zaopatrzenia w wodê z istniej¹cej i projektowanej
gminnej sieci wodoci¹gowej,

3) wykonania indywidualnych ujêæ wody na zasadach okre-
�lonych w ustawie z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne
(Dz.U. Nr 115, poz. 1229, z pó�niejszymi zmianami) oraz
Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim po-
winny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75, poz. 690), a tak¿e innych w³a�ciwych przepisów, jedy-
nie w przypadku braku mo¿liwo�ci pod³¹czenia do sieci
wodoci¹gowej,

4) do odprowadzania �cieków z terenów zabudowy do gmin-
nej sieci kanalizacyjnej lub w razie jej braku do lokalnej
indywidualnej oczyszczalni �cieków lub zbiorników szczel-
nych pod warunkiem zachowania zasad okre�lonych od-
rêbnymi przepisami,

5) do stosowania w przypadkach okre�lonych w pkt 4 zbior-
ników szczelnych posiadaj¹cych stosowne atesty i certy-
fikaty, prefabrykowanych i wykonanych z tworzyw sztucz-
nych lub stali,

6) do odprowadzania wód opadowych z terenów zabudowy
us³ug turystycznych i us³ug turystycznych w zielem do
gminnej kanalizacji deszczowej, z obowi¹zkiem budowy
osadników piasku i odolejaczy, a w razie jej braku po-
wierzchniowo,

7) do zasilania w energiê elektryczn¹ ze stacji transformato-
rowej zlokalizowanej na terenie objêtym Planem na tere-
nie We-1UT, zgodnie ze wskazaniami gestora sieci infra-
struktury elektro energetycznej,

8) do sytuowania nowo lokalizowanego przy³¹cza infrastruk-
tury technicznej w sposób zapewniaj¹cy usytuowanie
urz¹dzeñ techniczno-pomiarowych przy³¹cza na granicy
przedmiotowej nieruchomo�ci z terenem ogólnodostêp-
nym,

9) do gospodarowania odpadami sta³ymi zgodnie z ustalo-
nymi odrêbn¹ uchwa³¹ zasadami utrzymania porz¹dku
i czysto�ci na obszarze gminy Jarocin oraz do sytuowania
nowo lokalizowanego miejsca gromadzenia odpadów sta-
³ych w sposób umo¿liwiaj¹cy swobodny dostêp s³u¿b
z terenu ogólnodostêpnego.

2. Na obszarze opracowania ustala siê zasady obs³ugi
w zakresie infrastruktury technicznej polegaj¹ce na zakazie:

1) stosowania zbiorników szczelnych wykonywanych na
budowie,

2) zasilania indywidualnych kot³owni ze zbiorników na gaz
ciek³y.

§5. 1. Na obszarze opracowania ustala siê warunki, zasa-
dy i standardy kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowa-
nia terenu dla terenów zabudowy us³ugowej oraz zabudowy
us³ugowej w zieleni polegaj¹ce na:

1) dopuszczeniu podpiwniczenia budynków, o ile pozwalaj¹
na to warunki gruntowo-wodne,

2) dopuszczeniu wznoszenia budynków gara¿owych przybu-
dowanych lub wolnostoj¹cych o wysoko�ci jednej kondy-

gnacji, z dopuszczeniem nadbudowania gara¿y maksy-
malnie jedn¹ dodatkow¹ kondygnacj¹ u¿ytkow¹,

3) dopuszczeniu sytuowania poziomów posadzki parterów
i przyziemi budynków w stanie wykoñczonym nie wy¿ej
ni¿ 0,80 m powy¿ej �rednio liczonej rzêdnej terenu pod
obrysem budynku, jednak z zastrze¿eniem pkt 4 niniejsze-
go ustêpu,

4) dopuszczeniu sytuowania poziomów posadzki budynków
gara¿owych w stanie wykoñczonym na nie wy¿szy, ni¿
poziom posadzki parteru budynku o innej funkcji, przy
którym sytuowany jest budynek gara¿owy, lecz nie ni¿ej
ni¿ 0,50 m poni¿ej najni¿szej rzêdnej terenu pod obrysem
budynku gara¿owego,

5) zakazie stosowania dachów stromych bez kalenicy
i z uskokami,

6) zakazie stosowania atrap zas³aniaj¹cych po³aæ dachu, nie
bêd¹cych attyk¹, a tak¿e attyki wysuniêtej przed lico
�ciany,

7) zakazie stosowania schodkowej attyki kryj¹cej po³aæ da-
chu,

8) zakazie stosowania zewnêtrznej sztukaterii architektonicz-
nej,

9) zakazie stosowania wie¿, wie¿yczek, kopu³,

10) zakazie stosowania krenela¿u,

11) zakazie budowy ogrodzenia z prefabrykatów ¿elbetowych
i betonowych.

2. Na obszarze opracowania ustala siê warunki, zasady
i standardy kszta³towania zagospodarowania terenu polega-
j¹ce na:

1) zakazie budowy, instalowania b¹d� monta¿u konstrukcji,
afiszów, tablic, instalacji s³u¿¹cych reklamie, wolnostoj¹-
cych i mocowanych na ogrodzeniu, z wy³¹czeniem sytu-
acji okre�lonej w pkt 2,

2) dopuszczeniu na terenach zabudowy us³ugowej We-1UT
i We-1UTZ budowy, instalowania b¹d� monta¿u konstruk-
cji, afiszów, tablic, instalacji s³u¿¹cych reklamie, o wielko-
�ci nie przekraczaj¹cej 8 m2 dla pojedynczego elementu
i 4,8 m2 dla elementu z³o¿onego z wiêcej ni¿ jednej czê�ci
b¹d� zespo³u elementów,

3. Na obszarze opracowania ustala siê warunki, zasady
i standardy kszta³towania zabudowy polegaj¹ce na dopusz-
czeniu do stosowania w budynkach wzniesionych na tych
terenach, a tak¿e, w wyniku zmian wprowadzonych termore-
nowacj¹ lub innymi dzia³aniami budowlanymi i remontowy-
mi, w budynkach istniej¹cych na tych terenach, nastêpuj¹-
cych dominuj¹cych kolorów elewacji, z zastrze¿eniem ust 5
i ust 6:

1) wed³ug kolorystyki RAL biele i pochodne oznaczone nu-
merami 1013, 1015, 9001, 9002, 9003, 9010, 9018,

2) wed³ug kolorystyki RAL ¿ó³cie i pochodne oznaczone
numerami 1003, 1004, 1005, 1012, 1014, 1017, 1018, 1021,
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3) wed³ug kolorystyki RAL br¹zy i pochodne oznaczone nu-
merami 1000, 1001, 1002, 1011, 1019, 1024, 8000, 8001,
8002, 8012, 8014, 8015, 8024,

4) wed³ug kolorystyki RAL czerwienie i pochodne oznaczone
numerami 3001, 3003, 3004, 3005, 3009, 3011, 3016,

5) wed³ug kolorystyki RAL b³êkity i pochodne oznaczone
numerami 5007, 5008, 5009, 5014, 5023, 5024,

6) wed³ug kolorystyki RAL popiele i pochodne oznaczone
numerami 7000, 7001, 7002, 7003, 7005, 7006, 7007, 7023,
7030, 7032, 7033, 7034, 7035, 7036, 7038, 7039, 7044,

7) wed³ug kolorystyki RAL kolory inne oznaczone numerami
9006, 9007,

8) wed³ug kolorystyki NCS biele, popiele i pochodne ozna-
czone numerami w serii S xxOO-N, S xx02-Y, S xx05-
Y20R, S xx05-Y50R, S xx05-G80Y, S xx05-G50Y, gdzie xx
oznacza cyfry arabskie odpowiadaj¹ce odcieniom tonal-
nym w przedziale od 00 do 60,

9) wed³ug kolorystyki NCS ¿ó³cie i pochodne oznaczone
numerami w serii S 05xx-YyyR, gdzie xx oznacza cyfry
arabskie odpowiadaj¹ce grupie barw w przedziale od 05
do 50, a yy oznacza cyfry arabskie odpowiadaj¹ce odcie-
niom tonalnym w przedziale od 00 do 30,

10) wed³ug kolorystyki NCS be¿e i pochodne oznaczone nu-
merami w serii S 10xx-YyyR, gdzie xx oznacza cyfry
arabskie odpowiadaj¹ce grupie barw w przedziale od 05
do 20, a yy oznacza cyfry arabskie odpowiadaj¹ce odcie-
niom tonalnym w przedziale od 00 do 40,

11) wed³ug kolorystyki NCS br¹zy i pochodne oznaczone
numerami w serii S 20xx-YyyR, gdzie xx oznacza cyfry
arabskie odpowiadaj¹ce grupie barw w przedziale od 05
do 20, a yy oznacza cyfry arabskie odpowiadaj¹ce odcie-
niom tonalnym w przedziale od 00 do 50, dalej oznaczone
numerami w serii S 30xx-YyyR, gdzie xx oznacza cyfry
arabskie odpowiadaj¹ce grupie barw w przedziale od 10
do 20, a yy oznacza cyfry arabskie odpowiadaj¹ce odcie-
niom tonalnym w przedziale od 00 do 70, dalej oznaczone
numerami w serii S 4010-YyyR, gdzie yy oznacza cyfry
arabskie odpowiadaj¹ce odcieniom tonalnym w przedzia-
le od 10 do 50,

12) wed³ug kolorystyki NCS czerwienie i pochodne oznaczone
numerami w serii S 30xx-RyyB, gdzie xx oznacza cyfry
arabskie odpowiadaj¹ce grupie barw w przedziale od 10
do 20, a yy oznacza cyfry arabskie odpowiadaj¹ce odcie-
niom tonalnym w przedziale od 00 do 20, dalej oznaczona
numerem S 3030-R, dalej oznaczone numerami w serii S
30xx-RyyB, gdzie xx oznacza cyfry arabskie odpowiadaj¹-
ce grupie barw w przedziale od 50 do 60, a yy oznacza
cyfry arabskie odpowiadaj¹ce odcieniom tonalnym
w przedziale od 00 do 10, dalej oznaczona numerem S
2570-R, dalej oznaczone numerami w serii S 40xx-RyyB,
gdzie xx oznacza cyfry arabskie odpowiadaj¹ce grupie
barw w przedziale od 20 do 50, a yy oznacza cyfry arabskie
odpowiadaj¹ce odcieniom tonalnym w przedziale od 00
do 20, dalej oznaczona numerem S 3560-R, dalej oznaczo-
ne numerami w serii S 50xx-RyyB, gdzie xx oznacza cyfry
arabskie odpowiadaj¹ce grupie barw w przedziale od 30

do 40, a yy oznacza cyfry arabskie odpowiadaj¹ce odcie-
niom tonalnym w przedziale od 00 do 30.

4. Na obszarze opracowania ustala siê warunki, zasady
i standardy kszta³towania zabudowy polegaj¹ce na zakazie
stosowania w budynkach wzniesionych na tych terenach,
a tak¿e, w wyniku zmian wprowadzonych termorenowacj¹ lub
innymi dzia³aniami budowlanymi i remontowymi, w budyn-
kach istniej¹cych na tych terenach, nastêpuj¹cych uzupe³nia-
j¹cych kolorów elewacji, z zastrze¿eniem ust 5 i ust. 6:

1) wed³ug kolorystyki RAL ¿ó³ci i pochodnych oznaczonych
numerami 1026, 2005, 2007,

2) wed³ug kolorystyki RAL czerwieni i pochodnych oznaczo-
nych numerami 3014, 3015, 3017, 3018, 3024, 3026, 4003,
4010,

3) wed³ug kolorystyki RAL fioletów i pochodnych oznaczo-
nych numerami 4001, 4003, 4005, 4006, 4008,

4) wed³ug kolorystyki NCS czerwiem, fioletów i pochodnych
oznaczonych numerami w serii S 05xx-RyyB, gdzie xx
oznacza cyfry arabskie odpowiadaj¹ce grupie barw
w przedziale od 00 do 90, a yy oznacza cyfry arabskie
odpowiadaj¹ce odcieniom tonalnym w przedziale od 00
do 90, dalej oznaczonych numerami w serii S 10xx-RyyB,
gdzie xx oznacza cyfry arabskie odpowiadaj¹ce grupie
barw w przedziale od 05 do 60 a yy oznacza cyfry arabskie
odpowiadaj¹ce odcieniom tonalnym w przedziale od 30
do 90, dalej oznaczonych numerami w serii S 20xx-RyyB.
gdzie xx oznacza cyfry arabskie odpowiadaj¹ce grupie
barw w przedziale od 05 do 65, a yy oznacza cyfry arabskie
odpowiadaj¹ce odcieniom tonalnym w przedziale od 30
do 60, dalej oznaczonych numerami w serii S 30xx-RyyB,
gdzie xx oznacza cyfry arabskie odpowiadaj¹ce grupie
barw w przedziale od 10 do 55, a yy oznacza cyfry arabskie
odpowiadaj¹ce odcieniom tonalnym w przedziale od 30
do 60, dalej oznaczonych numerami w serii S 40xx-RyyB,
gdzie xx oznacza cyfry arabskie odpowiadaj¹ce grupie
barw w przedziale od 30 do 50, a yy oznacza cyfry arabskie
odpowiadaj¹ce odcieniom tonalnym w przedziale od 30
do 60, dalej oznaczonych numerami w serii S 50xx-RyyB,
gdzie xx oznacza cyfry arabskie odpowiadaj¹ce grupie
barw w przedziale od 20 do 40, a yy oznacza cyfry arabskie
odpowiadaj¹ce odcieniom tonalnym w przedziale od 30
do 60

5. Na obszarze opracowania ustala siê warunki, zasady
i standardy kszta³towania zabudowy polegaj¹ce na dopusz-
czeniu do stosowania w budynkach wzniesionych na tych
terenach, a tak¿e, w wyniku zmian wprowadzonych dzia³ania-
mi budowlanymi i remontowymi, w budynkach istniej¹cych
na tych terenach, jednego z nastêpuj¹cych kolorów po³aci
dachowych, z zastrze¿eniem ust 5, ust 6 i ust 7.

1) wed³ug kolorystyki RAL popieli i pochodnych oznaczo-
nych numerami 7000, 7001, 7004, 7005, 7010, 7011, 7012,
7015, 7016, 7022, 7023, 7024, 7031, 7039,

2) wed³ug kolorystyki RAL czerwieni i pochodnych oznaczo-
nych numerami 2012, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005,
3007, 3009, 3011, 3013, 3016,
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6. Zezwala siê na stosowanie bez ograniczeñ naturalnych
kolorów materia³ów budowlanych, o ile ich barwa nie bêdzie
zmieniana pow³okami malarskimi, tynkarskimi b¹d� innymi,
zakrywaj¹cymi naturalny kolor materia³u, a materia³ ten jest
dozwolony do stosowania w przepisach niniejszej uchwa³y.

7. Dla koloru nie wystêpuj¹cego w standardach kolory-
styki RAL i NCS obowi¹zuje dopasowanie do najbli¿szego
odpowiednika i zastosowanie do tego koloru odpowiadaj¹-
cych zapisów niniejszej uchwa³y

8. Obowi¹zuje stosowanie ujednoliconego koloru dla
wszystkich elementów pokrycia i po³aci dachu, z wy³¹czeniem
detali i obróbek blacharskich, a tak¿e elementów nie bêd¹-
cych czê�ciami po³aci dachowej, w szczególno�ci attyk, komi-
nów, okien po³aciowych i innych.

§6. 1. Na obszarze opracowania dla podzia³u terenów na
dzia³ki budowlane ustala siê zasady i warunki, polegaj¹ce na
obowi¹zku wyznaczania dzia³ek zgodnie z Rysunkiem Planu,
zgodnie z uk³adem projektowanych linii podzia³u wewnêtrz-
nego

2. Na obszarze opracowania zakazuje siê wydzielania
geodezyjnego dzia³ek nie maj¹cych bezpo�redniego dostêpu
do dróg publicznych lub innych dróg ogólnodostêpnych,

3. Zmiana numerów ewidencyjnych dzia³ek po³o¿onych
w granicach obszaru opracowania, b¹d� przeprowadzenie
podzia³ów geodezyjnych przed wej�ciem w ¿ycie postano-
wieñ niniejszej uchwa³y, nie powoduje jej niewa¿no�ci.

4. Na ca³ym obszarze objêtym planem ustala siê, ze o ile
tre�æ niniejszej uchwa³y nie stanowi inaczej, miejsca parkin-
gowe bêd¹ wydzielane z terenów u¿ytkowników

1) w ilo�ci 2 miejsc parkingowych na ka¿de 100 m2 po-
wierzchni netto dla obiektów mieszkaniowych na terenach
We-1UT, o ile tereny te nie s¹ udostêpniane osobom nie
pracuj¹cym na terenie We-1UT, b¹d� nie bêd¹cym w³a�ci-
cielem lub dysponentem gruntu po³o¿onego na terenie
We-0UT,

2) w ilo�ci 4 miejsc parkingowych na ka¿de 100 m2 po-
wierzchni netto dla obiektów mieszkaniowych na terenach
We-1UT, o ile tereny te s¹ udostêpniane osobom nie
pracuj¹cym na terenie We-1UT, b¹d� nie bêd¹cym w³a�ci-
cielem lub dysponentem gruntu po³o¿onego na terenie
We-1UT.

ROZDZIA£ II

Przepisy szczegó³owe

§7. Tereny oznaczone na Rysunku Planu We-1UT,
We-1UTZ, We-1RL, We-1ZR i We-1IR stanowi¹ kompleks
urbanistyczny, objêty ochron¹ polegaj¹c¹ na wprowadzeniu
ujednoliconego programu funkcjonalnego obejmuj¹cego wy-
mienione tereny, na których dopuszcza siê funkcje polegaj¹ce
na:

1) utrzymywaniu i gospodarowaniu sk³adnikami biotyczny-
mi �rodowiska na terenach We-1UT, We-1UTZ, We-1RL,
We-1ZR i We-1IR,

2) prowadzeniu dzia³alno�ci rekultywacyjnej na terenie
We-1IR,

3) prowadzeniu us³ug turystyczno - rekreacyjnych, w szcze-
gólno�ci pensjonatu lub hotelu,

4) prowadzeniu, towarzysz¹cej podstawowej funkcji rekre-
acyjnej, funkcji pomocniczej w postaci gastronomii,

5) prowadzeniu agroturystyki.

§8. 1. Dla terenu us³ug turystyki i rekreacji oznaczonego
We-1UT ustala siê warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu polegaj¹ce na:

1) dopuszczeniu budowy dróg, �cie¿ek i chodników,

2) dopuszczeniu prowadzenie ci¹gów infrastruktury,

3) dopuszczeniu zabudowy o wysoko�ci do 2 kondygnacji dla
budynków o dachach p³askich,

4) dopuszczeniu zabudowy o wysoko�ci do 3 kondygnacji
w tym poddasze u¿ytkowe, dla budynków o dachach
stromych,

5) ustaleniu nieprzekraczalnej wysoko�ci zabudowy dla bu-
dynków o dachach p³askich na 8,00 m od ustalonego
poziomu posadzki parteru,

6) ustaleniu nieprzekraczalnej wysoko�ci zabudowy dla bu-
dynków o dachach stromych na 10,00 m od ustalonego
poziomu posadzki parteru,

7) nakazie stosowania dachów p³askich lub stromych o na-
chyleniu po³aci 40° - 46°,

8) nakazie stosowania ujednoliconego spadku po³aci dachu
dla wszystkich budynków krytych dachem stromym,

9) nakazie stosowania ujednoliconych spadków dla wszyst-
kich elementów po³aci dachu stromego,

10) zakazie stosowania elementów zmieniaj¹cych powierzch-
niê po³aci dachu stromego (z wy³¹czeniem kominów),
w tym kafirów, o ³¹cznej szeroko�ci tych elementów
wiêkszej ni¿ 40% d³ugo�ci po³aci, na której je umieszczono,

11) zakazie stosowania �cianek kolankowych wy¿szych ni¿ 80
cm w kondygnacji poddasza w budynkach o dachach
stromych.

2. Ustala siê maksymaln¹ powierzchniê zabudowan¹ na
30% powierzchni dzia³ki dla terenu oznaczonego We-1UT.

3. Ustala siê minimaln¹ powierzchniê biologicznie czynn¹
na 30% powierzchni dzia³ki dla terenu oznaczonego We-1UT.

§9. 1. Dla terenu us³ug turystyki i rekreacji w zieleni
oznaczonego We-1UTZ ustala siê warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu polegaj¹ce na:

1) dopuszczeniu budowy stawów i innych zbiorników b¹d�
cieków wód otwartych s³u¿¹cych funkcji rekreacyjnej
i turystycznej,

2) dopuszczeniu budowy dróg, �cie¿ek i chodników,

3) dopuszczeniu prowadzenia ci¹gów infrastruktury,

4) zakazie budowy budynków,
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5) dopuszczeniu budowy urz¹dzeñ nie bêd¹cych budynkami,
s³u¿¹cych celom okre�lonym w §7,

6) dopuszczeniu zmian ukszta³towania terenu, w tym wynie-
sieñ i obni¿eñ gruntu.

2. Ustala siê maksymaln¹ powierzchniê zajêt¹ pod bu-
dowle, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 5, na 50% powierzchni
dzia³ki dla terenu oznaczonego We-1UTZ.

3. Ustala siê minimaln¹, powierzchniê biologicznie czynn¹
na 40% powierzchni dzia³ki dla terenu oznaczonego We-1UTZ.

§10. 1. Dla terenu oznaczonego We-1RL ustala siê prze-
znaczenie na tereny lasów, o mo¿liwo�ci wstêpu do których
decyduje w³adaj¹cy gruntem.

2. Na terenie We-1RL obowi¹zuje ochrona drzewostanu
istniej¹cego, a w razie wyst¹pienia ubytków obowi¹zuje na-
sadzenie nowych drzew.

3. Ustala siê minimaln¹ powierzchniê biologicznie czynn¹
na 98% powierzchni dzia³ki dla terenu oznaczonego We-1RL.

4. Ustala siê, ze zieleñ wysoka stanowiæ bêdzie na terenie
We-1RL minimum 60% terenów przeznaczonych pod zieleñ.

§11. 1. Dla terenu oznaczonego We-1ZR ustala siê prze-
znaczenie na tereny zieleni s³u¿¹cej rekreacji.

2. Dla terenu oznaczonego We-1ZR ustala siê warunki
zabudowy i zagospodarowania terenu polegaj¹ce na zakazie
wznoszenia jakichkolwiek budowli, z zastrze¿eniem zapisów
ust. 3.

3. Na terenach We-1ZR dopuszcza siê budowê stawów
i innych zbiorników b¹d� cieków wód otwartych s³u¿¹cych
funkcji rekreacyjnej i turystycznej, pod warunkiem, ze nie
bêd¹ one wznoszone w odleg³o�ci bli¿szej ni¿ 15,0 m od
granicy terenu We-1IR.

4. Stawy i inne zbiorniki b¹d� cieki wód otwartych reali-
zowane w odleg³o�ci bli¿szej ni¿ 30,0 m od granicy terenu
We-1IR musz¹ byæ wznoszone w technologii uniemo¿liwiaj¹-
cej przenikanie wód do gruntu i zapewniaæ nale¿yt¹ szczel-
no�æ.

5. Na terenach We-1ZR dopuszcza siê czynne wykorzy-
stanie do celów okre�lonych w §7, z zastrze¿eniem ust. 2, ust.
3 i ust. 4.

6. Ustala siê minimaln¹ powierzchniê biologicznie czynn¹
na 80% powierzchni dzia³ki dla terenów oznaczonych We-1ZR.

7. Pozwolenie na budowê stawów, zbiorników i cieków
wodnych nie zwalnia od stosowania przepisów dotycz¹cych
ochrony wód, ochrony gleby oraz przepisów wynikaj¹cych

z ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz.U. Nr 115,
poz. 1229, z pó�niejszymi zmianami), a w przypadku wprowa-
dzenia nowszych uregulowañ prawnych w tym zakresie -
zgodnie z tymi uregulowaniami.

§12. 1. Tereny oznaczone We-1IR stanowi¹ tereny rekul-
tywacji obszarów zdegradowanych.

2. Na terenach We-1IR ustala siê ochronê obszaru rekul-
tywowanego na okres 50 lat od dnia wej�cia w ¿ycie niniejszej
uchwa³y.

3. Warunki rekultywacji na terenach We-1IR nale¿y usta-
liæ z w³a�ciwymi organami, zgodnie z zapisami ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony �rodowiska (Dz.U. Nr
62, poz. 627, z pó�niejszymi zmianami) a w przypadku wpro-
wadzenia nowszych uregulowañ prawnych w tym zakresie -
zgodnie z tymi uregulowaniami

ROZDZIA£ III

Przepisy koñcowe

§13. Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U.
z 1999 roku Nr 15, poz. 139, z pó�niejszymi zmianami) ustala
siê stawkê 0% s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty z tytu³u wzrostu
warto�ci nieruchomo�ci na podstawie niniejszej uchwa³y.

§14. Na obszarze opracowania zmienia siê trwale prze-
znaczenie gruntów rolnych o ³¹cznej powierzchni 3,3641 ha na
cele nierolnicze niniejsz¹ uchwa³¹, w tym:

- 1,9215 ha gruntów V klasy,

- 1,4426 ha gruntów VI klasy.

§15. Na terenie objêtym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc
ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Jarocin zatwierdzonego uchwa³¹ Rady
Miejskiej w Jarocinie Nr III/16/94 z dnia 16 sierpnia 1994 roku
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Jarocin, og³oszon¹ w Dzien-
niku Urzêdowym Województwa Kaliskiego Nr 14 z dnia 29
sierpnia 1994 roku, poz. 102.

§16. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Jarocina.

§17. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

(�) Stanis³aw Martuzalski

Poz. 2946
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Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U.
z 1999 r. Nr 15 poz. 139; zmiany Dz.U. z 1999 r. Nr 41 poz. 412,
Nr 111 poz. 1279; z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157,
Nr 120 poz. 1268; z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr
100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804; z 2002 r.
Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 1112), art. 85 ust.
2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717;
zmiana Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zmiany Dz.U. z 2002 r. Nr
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568), oraz uchwa³y Nr XLVII/471/02 Rady Miejskiej
Ko�ciana z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie przyst¹pienia
do zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Ko�ciana Rada Miejska w Ko�cianie uchwala, co
nastêpuje:

ROZDZIA£ I

Przepisy ogólne

§1. 1. Zatwierdza siê plan miejscowy zagospodarowania
przestrzennego terenu po³o¿onego w Ko�cianie przy ul. Sk³a-
dowej.

2. Przedmiotem ustaleñ planu jest:

1) przeznaczenia terenu po³o¿onego przy ul. Sk³adowej
w Ko�cianie (dzia³ki nr ewid. gruntów 3333/1, 3333/2, 3334,
3337, 3338/1, 3339/1, 3340, 3341, 3342, 3343, 3344, 3345,
3346/1, 3346/2, 3337 o ³¹cznej pow. 4,6675 ha) na tereny
dzia³alno�ci zabudowy mieszkaniowej, us³ugowo-przemy-
s³owej i upraw ogrodniczych,

2) linie rozgraniczaj¹ce ulice, place oraz drogi publiczne wraz
z urz¹dzeniami pomocniczymi,

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

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

3. Integraln¹ czê�ci¹ planu jest rysunek w skali 1:1.000,
stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y, zwany dalej ry-
sunkiem.

4. Na rysunku nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obo-
wi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:

1) granice opracowania i uchwalenia planu,
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UCHWA£A Nr XXIV/281/04 RADY MIEJSKIEJ KO�CIANA

z dnia 1 lipca 2004 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu po³o¿onego w Ko�cianie przy ul. Sk³adowej

2) przeznaczenie terenów,

3) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach i ró¿nych
zasadach zagospodarowania,

4) linie zabudowy nieprzekraczalne.

§2. Ilekroæ w uchwale wystêpuje termin:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy - nale¿y przez to rozu-
mieæ liniê, poza któr¹ realizacja wszelkich, obiektów bu-
dowlanych jest niedopuszczalna,

2) linie rozgraniczaj¹ce - nale¿y przez to rozumieæ linie roz-
dzielaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach i ró¿nych zasadach
zagospodarowania ustalonych w planie; na rysunku planu
stanowi¹ one obowi¹zuj¹ce linie podzia³ów geodezyjnych,

ROZDZIA£ II

Przepisy szczegó³owe

§3. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej (MN/U) ustala siê:

1) lokalizacjê budynków mieszkalnych jednorodzinnych -
wolnostoj¹cych, nieuci¹¿liwej dzia³alno�ci gospodarczej
oraz us³ug,

2) nie dopuszcza siê lokalizowania dzia³alno�ci wytwórczej
lub produkcyjnej powoduj¹cej zanieczyszczenia powie-
trza, ha³asu i generuj¹cej znacz¹cy ruch samochodowy,

3) dopuszcza siê lokalizacjê nieuci¹¿liwych us³ug i handlu,
nie powoduj¹cych zanieczyszczenia powietrza, ha³asu i nie
generuj¹cych znacz¹cego ruchu samochodowego,

4) wysoko�æ budynków mieszkalnych do III kondygnacji,
w tym poddasze u¿ytkowe, nie wiêcej ni¿ 12 m od pozio-
mu terenu do najwy¿szego punktu dachu,

5) wysoko�æ budynków magazynowych, sk³adowych lub
dzia³alno�ci wytwórczej do II kondygnacji, nie wiêcej ni¿
12 m od poziomu terenu do najwy¿szego punktu dachu,

6) dopuszcza siê lokalizacjê budynku gospodarczego, w tym
gara¿owego o powierzchni maksymalnej 100 m2, pod
warunkiem nie przekroczenia maksymalnej powierzchni
zabudowy dzia³ki,

7) zezwala siê na lokalizacjê budynków (w szczególno�ci
gospodarczych) na granicy dzia³ki, pod warunkiem zbloko-
wania zabudowy po obu jej stronach, przy zapewnieniu
jednakowych parametrów zabudowy takich jak: wyso-
ko�æ, rozwi¹zania dachów i rozwi¹zania materia³owe;
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warunkiem realizacji takiej zabudowy jest zgodna wola
w³a�cicieli lub u¿ytkowników wieczystych s¹siaduj¹cych
ze sob¹ dzia³ek,

8) wysoko�æ budynków gara¿owych wolnostoj¹cych do 4 m
z dachami p³askimi i do 7 m z dachami pochy³ymi dwu-
spadowymi,

9) preferowane rozwi¹zanie dachów jako pochy³ych,

10) pokrycie dachów pochy³ych dachówk¹ ceramiczn¹, ce-
mentow¹ lub materia³em dachówkopodobnym,

11) dopuszcza siê stosowanie dachów p³askich oraz kombina-
cji dachów p³askich i pochy³ych jednostronnie pod warun-
kiem zapewnienia wysokich walorów architektonicznych
projektowanych obiektów,

12) maksymalna powierzchnia zabudowy dzia³ki: 30% po-
wierzchni dzia³ki, ustala siê minimaln¹ powierzchniê zie-
leni - 30% powierzchni dzia³ki,

2. Dla terenu upraw ogrodniczych z dopuszczeniem zabu-
dowy (RO) ustala siê:

1) lokalizacjê budynków mieszkalnych jednorodzinnych -
wolnostoj¹cych oraz obiektów s³u¿¹cych produkcji ogrod-
niczej i rolniczej,

2) nie dopuszcza siê lokalizowania dzia³alno�ci hurtowej,
sk³adowej, magazynowej, wytwórczej lub produkcyjnej, za
wyj¹tkiem upraw ogrodniczych,

3) wysoko�æ budynków mieszkalnych do III kondygnacji,
w tym poddasze u¿ytkowe, nie wiêcej ni¿ 12 m od pozio-
mu terenu do najwy¿szego punktu dachu,

4) zezwala siê na lokalizacjê budynków w granicy dzia³ki, pod
warunkiem zblokowania zabudowy po obu jej stronach,
przy zapewnieniu jednakowych parametrów zabudowy
takich jak: wysoko�æ, rozwi¹zania dachów i rozwi¹zania
materia³owe; warunkiem realizacji takiej zabudowy jest
zgodna wola w³a�cicieli lub u¿ytkowników wieczystych
s¹siaduj¹cych ze sob¹ dzia³ek,

5) wysoko�æ budynków gara¿owych wolnostoj¹cych do 4 m,

6) preferowane rozwi¹zanie dachów jako pochy³ych,

7) pokrycie dachów pochy³ych dachówk¹ ceramiczn¹, ce-
mentow¹ lub materia³em dachówkopodobnym,

8) dopuszcza siê stosowanie dachów p³askich oraz kombina-
cji dachów p³askich i pochy³ych jednostronnie pod warun-
kiem zapewnienia wysokich walorów architektonicznych
projektowanych obiektów,

9) maksymalna powierzchnia zabudowy dzia³ki: 30% po-
wierzchni dzia³ki,

10) ustala siê minimaln¹ powierzchniê zieleni - 40% po-
wierzchni dzia³ki,

§4. Na obszarze objêtym opracowaniem ustala siê strefê
W ochrony archeologicznej; dzia³alno�æ inwestycyjna wyma-
ga uzgodnienia z konserwatorem zabytków.

§5. 1. Ustala siê obs³ugê komunikacyjn¹ terenu z ul.
Sk³adowej oraz dopuszcza siê wy³¹cznie zjazdy indywidualne
z ul. Gostyñskiej.

2. Na terenie objêtym planem dopuszcza siê wydzielenie
dróg wewnêtrznych.

3. Na rysunku ustalono nieprzekraczalne linie zabudowy
dla wszystkich terenów objêtych planem odpowiednio:

1) wzd³u¿ ul. Gostyñskiej - 8,0 m,

2) wzd³u¿ ul. Sk³adowej - 10,0 m.

3) wzd³u¿ granicy z terenami kolei - zgodnie z rysunkiem

§6. 1. W zakresie ochrony i kszta³towania �rodowiska
naturalnego ustala siê:

1) zakazuje siê prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej
o charakterze przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia-
³ywa na �rodowisko, okre�lonych w prawie ochrony �ro-
dowiska,

2) ze wzglêdu na strefê ochrony po�redniej ujêæ wody dla
miasta Ko�ciana oraz obszar ochrony wód g³êbinowych
(zbiornik GZWP nr 150), zakazuje siê prowadzenia dzia³al-
no�ci, w wyniku której mog³yby do gruntu przenikn¹æ
substancje szkodliwe,

3) zakazuje siê odprowadzenia nieoczyszczonych �cieków do
gruntu.

2. Zakazuje siê lokalizacji urz¹dzeñ emituj¹cych promie-
niowanie elektromagnetyczne oraz konstrukcji wy¿szych, jak
50 m nad poziomem terenu.

§7. 1. Dopuszcza siê mo¿liwo�æ przy³¹czenia do uzbroje-
nia obszaru w podstawow¹ sieæ infrastruktury technicznej
powi¹zan¹ z istniej¹cymi systemami:

1) wodoci¹g,

2) kanalizacja sanitarna,

3) kanalizacja deszczowa,

4) sieæ elektroenergetyczna - skablowana, podziemna,

5) sieæ telefoniczna - skablowana, podziemna,

6) sieæ gazowa,

7) dopuszcza siê stosowanie do celów grzewczych paliw
gazowych i p³ynnych lub ogrzewania elektrycznego,

8) gromadzenie sta³ych odpadów z ka¿dej posesji w pojem-
nikach zlokalizowanych na terenie danej posesji,

§8. Wszystkie tereny objête planem mog¹ byæ wykorzy-
stywane w sposób dotychczasowy, do czasu ich zagospoda-
rowania zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwa³y.

ROZDZIA£ III

Przepisy koñcowe

§9. Zgodnie z art. 10 ust. 3 art. 36 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów
o nowych funkcjach wyznaczonych w planie ustala siê 30%
stawkê s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty z tytu³u wzrostu warto�ci
nieruchomo�ci.
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§10. Zmienia siê przeznaczenie gruntów rolnych pocho-
dzenia mineralnego:

- klasy RIIa o pow. 0,4788 ha,

- klasy RIIIa o pow. 1,1216 ha,

na cele nierolnicze i niele�ne.

Na powy¿sze zmiany uzyskano zgodê:

- Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pismo z dnia. 15
lipca 2003 r. Nr GZ.tr.057-602-397/03.

§11. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta Ko�ciana.

§12. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wiel-
kopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Ko�ciana

(�) mgr Bronis³aw Fr¹ckowiak

Poz. 2947, 2948

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz.
220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214
poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568
z 2004 r. Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203.), art. 19
pkt 1 lit. A oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (tekst jednolity z 2002 r.
Dz.U. Nr 9 poz. 84, Nr 200 poz. 1683, z 2003 r. Nr 96 poz. 874,
Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203
poz. 1966, z 2004 r. Dz.U. Nr 92 poz. 880 i 884, Nr 96 poz. 959,
Nr 123 poz. 1291, M. P. z 2003 r. Nr 51 poz. 804) Rada Miejska
�migla uchwala co nastêpuje:

§1. W uchwale Nr XXIII/254/2000 Rady Miejskiej �migla
z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia wysoko�ci
op³aty targowej na obszarze Miasta i Gminy �migiel, paragraf
4 otrzymuje brzmienie:

�§4. 1. Op³ata targowa pobierana jest codziennie w dniu
prowadzenia sprzeda¿y.
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UCHWA£A Nr XX/168/04 RADY MIEJSKIEJ �MIGLA

z dnia 19 sierpnia 2004 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwa³y Nr XXIII/254/2000 Rady Miejskiej �migla
z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia wysoko�ci op³aty targowej na obszarze

Miasta i Gminy �migiel na okres od 1 wrze�nia do 31 grudnia 2004 r.

2. Zarz¹dza siê na terenie Miasta i Gminy �migiel pobór
op³aty targowej w drodze inkasa.

3. Wyznacza siê na inkasenta Zak³ad Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej w �miglu.

4. Okre�la siê wysoko�æ wynagrodzenia za inkaso
w wysoko�ci 98% od zebranych i wp³aconych na rachunek
bud¿etu Gminy kwot.

5. Wp³ywy z tytu³u pobranej op³aty targowej inkasent
przekazuje w ca³o�ci na rachunek bud¿etu Gminy w systemie
tygodniowym (pierwszy dzieñ roboczy po up³ywie tygodnia.�

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi �mi-
gla.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej �migla

(�) Jan Józefczak
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Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz.
220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214
poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568,
z 2004 r. Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) Rada
Miejska �migla uchwala co nastêpuje:

§1. W za³¹czniku do uchwa³y Nr XVII/199/2000 Rady Miej-
skiej �migla z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu Targowiska przy ul. Al. Bohaterów � Skarzyñskie-
go wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1. skre�la siê ust. 2 w paragrafie 1.

2. w §7, w drugim akapicie wyrazy �zwierzêtami inwentar-
skimi� zastêpuje siê wyrazem �drobiem�.
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UCHWA£A Nr XX/170/04 RADY MIEJSKIEJ �MIGLA

z dnia 19 sierpnia 2004 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwa³y Nr XVII/199/2000 Rady Miejskiej �migla z dnia 30 marca 2000 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Targowiska w �miglu przy ul. Al. Bohaterów - Skarzyñskiego

§2. Traci moc uchwa³a Nr XLI/450/2002 Rady Miejskiej
�migla z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie wprowadzenia zmian
do uchwa³y Nr XVII/199/2000 Rady Miejskiej �migla z dnia 30
marca 2000 r. w sprawie Regulaminu Targowiska w �miglu
przy ul. Al. Bohaterów.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi �mi-
gla.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej �migla

(�) Jan Józefczak

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zmiany Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr
214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz
Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) Rada
Miejska Ko�ciana uchwala, co nastêpuje:

§1. Dotychczasowy zapis w §1 oznaczony numeracj¹ 1.1)
otrzymuje brzmienie:

�2. Przedmiotem ustaleñ planu jest:

1) przeznaczenie terenu po³o¿onego przy ul. Sk³adowej
w Ko�cianie (dzia³ki nr ewid. gruntów 3333/1, 3333/2, 3334,
3337, 3338/1, 3339/1, 3340, 3341, 3342, 3343, 3344, 3345,
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UCHWA£A Nr XXV/291/04 RADY MIEJSKIEJ KO�CIANA

z dnia 25 sierpnia 2004 r.

w sprawie sprostowania b³êdu pisarskiego w uchwale Nr XXIV/281/04 z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po³o¿onego w Ko�cianie przy ul. Sk³adowej

3346/1, 3346/2, 3347 o ³¹cznej pow. 4.6675 ha) na tereny
zabudowy mieszkaniowej, us³ugowo-przemys³owej i upraw
ogrodniczych�.

§2. Na rysunku planu dotychczasowy zapis nr dzia³ki
�33341�otrzymuje brzmienie nr �3341�.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta Ko�ciana.

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wiel-
kopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Ko�ciana

(�) mgr Bronis³aw Fr¹ckowiak

Poz. 2949, 2950
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) oraz w zwi¹zku
z uchwa³¹ Nr XIII/124/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30
pa�dziernika 2003 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzania
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go w rejonie ulicy Mickiewicza w Lesznie, Rada Miejska
Leszna uchwala miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego w rejonie ulicy Mickiewicza w Lesznie, zwany
dalej planem.

§1. Niniejsza uchwa³a obowi¹zuje na obszarze, którego
granice okre�la rysunek, bêd¹cy jej integraln¹ czê�ci¹, zaty-
tu³owany �MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZE-
STRZENNEGO W REJONIE ULICY MICKIEWICZA W LESZNIE�
opracowany w skali 1:500, zwany dalej rysunkiem planu.

ROZDZIA£ I

Ustalenia ogólne

§2. Na obszarze objêtym planem ustala siê nastêpuj¹ce
przeznaczenia terenów:

1) teren zabudowy us³ugowej i zieleni urz¹dzonej, oznaczony
na rysunku planu symbolem - U/ZP,

2) teren urz¹dzeñ elektroenergetycznych, oznaczony na ry-
sunku planu symbolem � E.

3) teren dróg publicznych, oznaczony na rysunku planu
symbolem � KD.

§3. W zakresie zasad podzia³u geodezyjnego ustala siê:

1) na rysunku planu przedstawiono istniej¹ce podzia³y geo-
dezyjne,

2) na obszarze planu zezwala siê na wtórne podzia³y dzia³ek
oraz scalanie istniej¹cych dzia³ek i zagospodarowanie ich
w ca³o�ci, pod warunkiem, ¿e nie spowoduje to dysfunk-
cyjno�ci terenów s¹siednich, tzn. uniemo¿liwi ich zabudo-
wê zgodnie z ustaleniami niniejszego planu albo ograniczy
prawid³owy dostêp do nich.

ROZDZIA£ II

Ustalenia szczegó³owe

§5. Dla terenu zabudowy us³ugowej i zieleni urz¹dzonej
(U/ZP) ustala siê:
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UCHWA£A Nr XXII/225/2004 RADY MIEJSKIEJ LESZNA

z dnia 26 sierpnia 2004 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Mickiewicza w Lesznie

1) lokalizacjê us³ug o charakterze ponadlokalnym, ogólno-
miejskim i centrotwórczym w szczególno�ci us³ugi nauki,
edukacji, administracji z towarzysz¹cymi us³ugami han-
dlu, gastronomii, kultury, rozrywki, sportu, rekreacji, tury-
styki, itp.,

2) mo¿liwo�æ modernizacji i rozbudowy istniej¹cego budyn-
ku oraz ewentualnej nadbudowy o 1 piêtro,

3) mo¿liwo�æ stosowania wszelkich rodzajów dachów,
w tym kombinacji dachów p³askich i pochy³ych oraz
p³askich jednostronnie pod warunkiem zapewnienia wy-
sokich walorów architektonicznych projektowanych bu-
dynków, przy zachowaniu maksymalnej wysoko�ci dla
nowych budynków nie wy¿szej od istniej¹cego budynku
(lub podwy¿szonej zgodnie z ustaleniami pkt 2),

4) lokalizacjê zabudowy zgodnie z nieprzekraczaln¹ lini¹ za-
budowy okre�lon¹ na rysunku planu,

5) mo¿liwo�æ lokalizacji parkingów o nawierzchniach unie-
mo¿liwiaj¹cych przenikanie do gruntu zwi¹zków ropopo-
chodnych,

6) mo¿liwo�æ prowadzenia sieci i lokalizacji urz¹dzeñ infra-
struktury technicznej,

7) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy � 70% powierzchni
ca³kowitej terenu,

8) minimaln¹ powierzchniê zieleni � 10% powierzchni ca³ko-
witej terenu.

§6. Dla terenu urz¹dzeñ elektroenergetycznych (E) ustala
siê mo¿liwo�æ modernizacji i lokalizacji nowych urz¹dzeñ
infrastruktury, w szczególno�ci urz¹dzeñ elektroenergetycz-
nych.

§7. Dla terenu dróg publicznych (KD) ustala siê:

1) lokalizacjê ulicy na obszarze planu zgodnie z rysunkiem,

2) szeroko�æ projektowanej ulicy zgodn¹ z rysunkiem,
z wydzielon¹ jezdni¹ i chodnikiem jedno � lub dwustron-
nym lub w uk³adzie jednoprzestrzennym z innymi zabez-
pieczeniami ruchu pieszych,

3) tereny komunikacji stanowi¹ przestrzeñ do realizacji urz¹-
dzeñ podziemnych infrastruktury technicznej.

§8. Ustalenia w zakresie ochrony �rodowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego:

1) zagospodarowanie terenu winno uwzglêdniaæ wystêpo-
wanie istniej¹cej zieleni; postuluje siê wprowadzenie pasa
zieleni izolacyjnej od strony wschodniej i zachodniej opra-
cowania planu,
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2) gromadzenie i usuwanie odpadów powinno byæ oparte
o istniej¹cy system oczyszczania miasta,

3) realizacja nowych inwestycji bezwzglêdnie musi respekto-
waæ ustalone w planie normy intensywno�ci zabudowy
oraz nasycenia zieleni¹,

4) nale¿y bezwzglêdnie wyegzekwowaæ prawid³owe funkcjo-
nowanie systemu odprowadzania �cieków komunalnych
do kanalizacji sanitarnej, z zakazem innych form odprowa-
dzania �cieków.

§9. Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowe-
go i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej: przy prowadze-
niu prac ziemnych wymagany jest nadzór archeologiczny,
a w przypadku stwierdzenia nawarstwieñ kulturowych prze-
prowadzenie ratowniczych badañ wykopaliskowych.

§10. Obs³uga komunikacyjna terenu U/ZP odbywaæ siê
bêdzie poprzez istniej¹ce zjazdy (od ul. Mickiewicza i ul.
Cichej) lub przez nowe zjazdy, po uzgodnieniu z w³a�ciwym
zarz¹dc¹ dróg; nale¿y zapewniæ mo¿liwo�æ obs³ugi komunika-
cyjnej terenu E przez teren U/ZP lub teren KD.

§11. Ustala siê zakaz lokalizacji obiektów o charakterze
tymczasowym, niezwi¹zanym z realizacj¹ ustaleñ planu.

§12. Ustalenia w zakresie granic i sposobów zagospoda-
rowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie, usta-
lonych na podstawie odrêbnych przepisów: na terenie opra-
cowania planu nie wystêpuj¹.

§13. 1. Ustalenia w zakresie obs³ugi terenów infrastruk-
tur¹ techniczn¹:

a) wodoci¹g - zaopatrzenie w wodê nast¹pi poprzez pod³¹-
czenie do miejskiej sieci wodoci¹gowej,

b) kanalizacja sanitarna � �cieki odprowadzane bêd¹ do
kanalizacji miejskiej, odprowadzanie wszystkich �cieków
do oczyszczalni �cieków,

c) wody deszczowe odprowadzane bêd¹ do kanalizacji miej-
skiej;

d) sieæ energetyczna (skablowana, podziemna) - sposób za-
silania i uk³ad sieci wraz z transformatorami wewnêtrzny-
mi (zak³adowymi) rozwi¹zany bêdzie na etapie programo-
wania i projektowania realizacyjnego i uzgodniony z w³a-
�ciwym dysponentem sieci.

e) sieæ telefoniczna (skablowana, podziemna) � warunki tech-
niczne przy³¹czenia do sieci okre�li operator sieci na
etapie programowania i projektowania realizacyjnego.

f) sieæ gazowa � zaopatrzenie w gaz nast¹pi z istniej¹cej
i planowanej sieci gazowej - warunki techniczne przy³¹cze-
nia do sieci rozdzielczej okre�li w³a�ciwy dysponent sieci,

g) sieæ cieplna � zaopatrzenie w energiê ciepln¹ nast¹pi
z istniej¹cej i planowanej sieci cieplnej; warunki technicz-
ne przy³¹czenia okre�li w³a�ciwy dysponent sieci.

2. Ustala siê mo¿liwo�æ zasilania w energiê ciepln¹
z innych �róde³ energii.

3. Ustala siê gromadzenie odpadów bytowych w pojem-
nikach zlokalizowanych na terenie tej posesji.

4. Nale¿y zachowaæ funkcjonowanie systemu melioracyj-
nego, a w przypadku konieczno�ci jego naruszenia, zapewniæ
rozwi¹zanie zastêpcze.

5. Podstaw¹ realizacji uzbrojenia technicznego stanowiæ
bêd¹ projekty bran¿owe.

ROZDZIA£ III

Ustalenia koñcowe

§14. Zgodnie z art. 15 ust. 2 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym dla terenów o nowych funkcjach, wyznaczonych
w planie ustala siê 30% stawkê s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty
z tytu³u wzrostu warto�ci nieruchomo�ci.

§15. Trac¹ moc ustalenia zmiany planu ogólnego zago-
spodarowania przestrzennego miasta Leszna, dotycz¹cej te-
renu przy ul. Mickiewicza przyjêtego uchwa³¹ Nr XX/234/2000
Rady Miejskiej Leszna z dnia 01.06.2000 r. opublikowanej
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego Nr
53, poz. 643 z dnia 04.08.2000 r. na obszarze objêtym niniejsz¹
uchwa³¹.

§16. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Prezy-
dentowi Miasta Leszna.

§17. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Leszna
(�) Wojciech Rajewski

Poz. 2951
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Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838
ze zmianami) Rada Miejska w Sierakowie uchwala co nastê-
puje:

§1. Uchwa³a okre�la stawki op³at za zajêcie pasa drogo-
wego w celu:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym w celach nie
zwi¹zanych z budow¹, przebudow¹, remontem, utrzyma-
niem i ochron¹ dróg.

2) umieszczenia w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej nie zwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania dro-
gami lub potrzebami ruchu drogowego.

3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych
nie zwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.

4) zajêcia pasa drogowego na prawach wy³¹czno�ci w celach
innych ni¿ wymienione w pkt 1-3.

§2. 1. Za zajêcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego
w celu, o którym mowa w §1 pkt 1 i 4 ustala siê nastêpuj¹ce
stawki op³at za ka¿dy dzieñ zajêcia:

1) przy zajêciu jezdni do 20% szeroko�ci w³¹cznie 0,40 z³.

2) przy zajêciu jezdni pow. 20% do 50% szeroko�ci w³¹cznie
0,80 z³.

3) przy zajêciu jezdni pow. 50% do ca³kowitego zajêcia
2,00 z³.
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UCHWA£A Nr XVIII/145/04 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE

z dnia 26 sierpnia 2004 r.

w sprawie ustalenia stawek op³at za zajêcie pasa drogowego na drogach gminnych, na cele
nie zwi¹zane z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

2. Za prowadzenie robót na chodnikach, poboczach, pla-
cach, pasach zieleni, oraz pozosta³ych elementach pasa dro-
gowego za ka¿dy dzieñ zajêcia 1 m2        0,60 z³

§3. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at rocznych za 1 m2

powierzchni pasa drogowego drogi zajêtej przez rzut poziomy
urz¹dzeñ, o których mowa w §1 pkt 2:

1) poza obszarem zabudowanym 4,00 z³

2) w obszarze zabudowanym 8,00 z³

§4. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at za ka¿dy dzieñ
zajêcia pasa drogowego w celu o którym mowa w §1 pkt 3:

1. za 1 m2 pasa drogowego zajêtego przez rzut poziomy
obiektu handlowego lub us³ugowego:

1) poza terenem zabudowanym 0,40 z³

2) w terenie zabudowanym 0,80 z³

2. za 1 m2 powierzchni reklamy 0,80 z³

3. za 1 m2 pasa drogowego zajêtego przez rzut poziomy
innych obiektów 0,30 z³

§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gmi-
ny Sieraków.

§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

(�) Grzegorz Adamczyk

Poz. 2952
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.) oraz art. 20
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) Rada
Gminy Suchy Las uchwala, co nastêpuje:

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej i us³ug
komunikacyjnych w Chludowie, zwany dalej �planem�, obej-
muj¹cy teren dzia³ek o numerach ewidencyjnych 115, 116,
123. 108/2, 108/4, 88. 147 oraz czê�ci dzia³ek o nr ewid.: 95,
106, 110, 114, 117, 122, 124, 130, 131, 148, 149, 150, 151, 251,
252 obrêb Chludowo, stwierdzaj¹c jego zgodno�æ z ustalenia-
mi studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Suchy Las (zatwierdzonego uchwa³¹
Nr LXV/349/98 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 czerwca
1998 r., zmienionego uchwa³¹ Nr XLIV/424/2001 Rady Gminy
Suchy Las z dnia 12 lipca 2001 r.).

2. Granice planu okre�lono w czê�ci graficznej planu.

3. Za³¹cznik do uchwa³y stanowi czê�æ graficzna planu,
zwana dalej, rysunkiem planu� - za³¹cznik nr 1.

4. Pozosta³e za³¹czniki do toku formalno-prawnego planu to:

- rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu
planu - za³¹cznik nr 2.

- rozstrzygniêcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹
do zadañ w³asnych gminy oraz o zasadach ich finansowa-
nia, zgodnie z przepisami o finansach publicznych - za³¹cz-
nik nr 3.

ROZDZIA£ I

Przepisy ogólne

§2. Celem ustaleñ planu jest poszerzenie terenu przezna-
czonego pod dzia³alno�æ gospodarcz¹ z us³ugami komunika-
cyjnymi oraz nowe zasady obs³ugi komunikacyjnej.

§3. Przedmiotem ustaleñ planu s¹:

1) Teren aktywizacji gospodarczej i us³ug komunikacyjnych
oznaczony na rysunku planu symbolem P/UK,

2) Tereny komunikacji oznaczone na rysunku planu symbo-
lami 1KD, 2KD, 3KD, KS-11.

§4. Ilekroæ w dalszych przepisach uchwa³y jest mowa o:
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UCHWA£A Nr XXIX/245/2004 RADY GMINY SUCHY LAS

z dnia 26 sierpnia 2004 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
aktywizacji gospodarczej i us³ug komunikacyjnych w Chludowie

1) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ uchwa³ê Rady Gminy
Suchy Las,

2) przedsiêwziêciach mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
�rodowisko - nale¿y przez to rozumieæ przedsiêwziêcia
okre�lone w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 24
wrze�nia 2002 r. w sprawie okre�lenia rodzajów przedsiê-
wziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko
oraz szczegó³owych kryteriów zwi¹zanych z kwalifikowa-
niem przedsiêwziêæ do sporz¹dzania raportu o oddzia³y-
waniu na �rodowisko (Dz.U. Nr 179, poz. 1490),

3) przepisach szczególnych - nale¿y przez to rozumieæ prze-
pisy ustaw z aktami wykonawczymi.

§5. 1. Zakres opracowania planu obejmuje problematykê
okre�lon¹ w art. 15, ust. 2, pkt 1, 2, 3, 5, 6, 10, 12 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 ze zm.), zgodnie
z uchwa³¹ Nr XVI/148/2003 Rady Gminy Suchy Las z dnia 16
pa�dziernika 2003 r. o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia planu.

2. W ustaleniach planu nie okre�lono wymogów wynika-
j¹cych z art. 15, ust. 2, pkt 4, 7, 8, 9, 11 oraz z ust. 3 ustawy,
poniewa¿ ich zakres nie wystêpuje w przedmiocie planu.

§6. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi
ustaleniami planu:

1) granice obszaru objêtego planem,

2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,

4) symbole oznaczaj¹ce przeznaczenie terenu,

5) klasyfikacja dróg.

ROZDZIA£ II

Przepisy szczegó³owe

§7. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
P/UK ustala siê:

1. G³ówn¹ funkcj¹ terenu jest dzia³alno�æ gospodarcza
z us³ugami komunikacyjnymi, w tym stacja paliw, obiekty
obs³ugi samochodów, us³ugi ma³ej gastronomii, parking
dla samochodów osobowych i ciê¿arowych, w tym
z naczepami.

2. Istniej¹ce w granicach terenu nieruchomo�ci nale¿¹ce do
jednego w³a�ciciela przeznacza siê na cele okre�lone
w ust. 1.
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3. Pod zabudowê kubaturow¹ przeznacza siê maksymalnie
40% powierzchni terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem P/UK.

4. Projektowane budynki musz¹ byæ sytuowane zgodnie
z wyznaczonymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
i obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi.

5. Obiekty budowlane stacji paliw, w tym podziemne zbior-
niki paliwowe nale¿y lokalizowaæ w odleg³o�ci min 40,0 m
od zewnêtrznej krawêdzi jezdni drogi krajowej KS-11, oraz
w odleg³o�ci min. 5,0 m od linii rozgraniczaj¹cych drogi
dojazdowej 2KD.

6. Maksymalna wysoko�æ zabudowy - do 10 m mierzona od
urz¹dzonego poziomu terenu do najwy¿szego punktu
dachu.

7. Dopuszcza siê stosowanie dachów p³askich i pochy³ych
pod warunkiem zapewnienia wysokich walorów architek-
tonicznych projektowanych budynków.

8. Poziom posadowienia parteru budynku nie wy¿szy ni¿ 0.5
m od powierzchni terenu.

9. Ustala siê obowi¹zek realizacji parkingu o parametrach
przystosowanych do samochodów ciê¿arowych z nacze-
pami, minimalna powierzchnia parkingu - 15% powierzch-
ni terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem P/UK.

10. Place manewrowe i ich wielko�æ wynikaæ bêd¹ z potrzeb
inwestora i przepisów szczególnych.

11. Nawierzchnia wszystkich parkingów, placów manewro-
wych i dojazdów � utwardzona i wyposa¿ona w system
odprowadzania wód deszczowych, niezale¿ny od systemu
odwodnienia drogi krajowej KS-11.

12. Wody deszczowe nale¿y zagospodarowaæ we w³asnym
zakresie na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem P/UK, nie naruszaj¹c interesu osób trzecich.

13. Ustala siê ze udzia³ powierzchni biologicznie czynnej nie
mo¿e byæ mniejszy ni¿ 15% powierzchni terenu oznaczo-
nego na rysunku planu symbolem P/UK.

§8. Dla terenów komunikacji 1KD, 2KD, 3KD, KS-11 ustala
siê:

1. Obs³uga terenu aktywizacji gospodarczej i us³ug komuni-
kacyjnych, oznaczonego symbolem P/UK na rysunku pla-
nu, odbywaæ siê bêdzie poprzez osobny wjazd z kierunku
Pi³y i wyjazd prawostronny w kierunku Poznania.

2. Wjazd nale¿y wyposa¿yæ w pas wy³¹czenia, a wyjazd
w pas w³¹czenia do ruchu o parametrach zgodnych
z przepisami szczególnymi.

3. Ustala siê przebieg drogi dojazdowej 2KD o szeroko�ci
10,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych - zgodnie z rysunkiem
planu.

4. Ustala siê dla dróg dojazdowych przebiegaj¹cych w pasie
drogi krajowej KS-11 nastêpuj¹ce szeroko�ci jezdni 5m dla
drogi 1KD i 3,50m dla drogi 3KD.

5. Z uwagi na planowany dwupoziomowy wêze³ drogi kra-
jowej KS-11 z drog¹ powiatow¹ KP-32227 (ulica Dworco-

wa), obs³uga komunikacyjna terenu aktywizacji gospodar-
czej i us³ug komunikacyjnych oznaczonego na rysunku
planu symbolem P/UK, bêdzie mog³a funkcjonowaæ tym-
czasowo, do czasu realizacji przebudowy drogi krajowej
KS-11 w ramach przystosowania jej przebiegu do parame-
trów drogi ekspresowej.

6. Droga dojazdowa 1KD, planowana od drogi powiatowej
KP-32227 (ulica Dworcowa) do terenu aktywizacji gospo-
darczej bêdzie mog³a funkcjonowaæ tymczasowo do czasu
wykonania w tym miejscu drogi ³¹cznikowej bêd¹cej
elementem wêz³a dwupoziomowego �Chludowo�, wobec
czego nale¿y wykonaæ jaz materia³ów rozbieralnych.

7. Po wykonaniu wêz³a dwupoziomowego, drogê dojazdow¹
1KD nale¿y przenie�æ na teren oznaczony na rysunku
planu jako postulowany dla docelowych rozwi¹zañ komu-
nikacyjnych, nie objêty ustaleniami planu.

8. Docelowy sposób obs³ugi komunikacyjnej terenu aktywi-
zacji gospodarczej i us³ug komunikacyjnych P/UK okre�lo-
ny zostanie w projekcie technicznym drogi ekspresowej
KS-11 i dwupoziomowego wêz³a �Chludowo�. planowa-
nego na skrzy¿owaniu z ulic¹ Dworcow¹ w ci¹gu drogi
powiatowej.

9. Docelowe rozwi¹zanie wyjazdu z terenu P/UK poprzez
drogê dojazdow¹, wjazd z drogi krajowej KS-11 z kierunku
pó³nocnego na teren P/UK pozostawia siê do rozwi¹zañ
i ustaleñ wynikaj¹cych z projektu technicznego dostoso-
wania drogi krajowej do parametrów drogi ekspresowej
a tak¿e terminu jej realizacji.

§9. W zakresie obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹ ustala
siê:

1. Obowi¹zek wykonania pe³nego uzbrojenia terenu P/UK
w podstawow¹ sieæ infrastruktury technicznej:

1) wodoci¹g - wodê nale¿y doprowadziæ istniej¹cego
wodoci¹gu w ulicy Wargowskiej na zasadach okre�lo-
nych przez dysponenta sieci wodoci¹gowej;

2) kanalizacja sanitarna - docelowo pod³¹czyæ do gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej na zasadach okre�lonych
przez dysponenta sieci kanalizacyjnej, tymczasowo
dopuszcza siê gromadzenie �cieków w szczelnych zbior-
nikach bezodp³ywowych i wywóz do miejsc ich utyli-
zacji;

3) wody deszczowe - nale¿y zagospodarowaæ na terenie
oznaczonym symbolem P/UK, wody deszczowe z tere-
nów utwardzonych nale¿y poddaæ wstêpnemu pod-
czyszczeniu;

4) zasilanie elektroenergetyczne - z projektowanej stacji
transformatorowej typu konsumenckiego zlokalizowa-
nej na terenie objêtym planem, oznaczonym symbo-
lem P/UK, zgodnie z potrzebami inwestora, na podsta-
wie warunków technicznych przy³¹cza, które wyda
dysponent sieci elektroenergetycznej;

5) gazoci¹g - doprowadziæ z istniej¹cego gazoci¹gu w ul.
Wargowskiej na zasadach okre�lonych przez dyspo-
nenta sieci gazowej;

Poz. 2953



— 13469 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 143

6) sieæ telefoniczna - podziemna, skablowana.

§10. 1. Ustala siê zasady ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego:

1) niezale¿nie od planowanego przeznaczenia terenu ustala
siê obowi¹zek dostosowania realizowanych elementów
zagospodarowania parametrami, jako�ci¹ i charakterem
do pe³nionych funkcji i krajobrazu;

2) zabronione jest sytuowanie wszelkich obiektów budowla-
nych, które nie s¹ �ci�le zwi¹zane lub koliduj¹ z planowan¹
funkcj¹ terenu;

2. Ustala siê zasady ochrony �rodowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego:

1) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem P/UK
zakazuje siê lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co
oddzia³ywaæ na �rodowisko, wymagaj¹cych obligatoryj-
nie sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania na �rodowisko za
wyj¹tkiem przedsiêwziêæ okre�lonych w §7;

2) wprowadza siê zakaz odprowadzania nieczysto�ci p³yn-
nych do gruntu;

3) odpady sta³e nale¿y gromadziæ w pojemnikach zlokalizo-
wanych na terenie P/UK i wywoziæ do miejsc ich utylizacji;

4) do celów grzewczych nale¿y stosowaæ paliwa gazowe lub
p³ynne wzglêdnie promowaæ nowe, odnawialne �ród³a
energii z zakazem stosowania no�ników energii cieplnej
szczególnie szkodliwych dla �rodowiska;

5) uci¹¿liwo�ci dla �rodowiska, zwi¹zane z prowadzon¹
aktywizacj¹ gospodarcz¹ i us³ugami komunikacyjnymi,
a powodowane przez ha³as, wibracje, zak³ócenia elektro-
energetyczne i promieniowanie, nie mog¹ przekraczaæ
norm dopuszczalnych poza terenem P/UK.

3. Ustala siê wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych: wprowadzanie tablic informa-
cyjnych na terenie P/UK oraz na obiektach budowlanych
dopuszczalne jest pod warunkiem utrzymania ich w harmonii
z otoczeniem, niekolizyjno�ci z uk³adem komunikacyjnym
oraz dostosowania wielko�ci¹ do miejsca, gdzie maj¹ byæ
lokalizowane.

ROZDZIA£ III

Przepisy koñcowe

§11. Plan zachowuje wa¿no�æ, je�li:

1. Nast¹pi zmiana lub nowelizacja któregokolwiek z przepi-
sów szczególnych, chyba ze z ich tre�ci bêdzie wynika³
obowi¹zek dokonania zmiany planu.

2. Nast¹pi zmiana wymienionych w planie numerów ewi-
dencyjnych dzia³ek.

§12. Ustala siê 20% stawkê, s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazo-
wej op³aty od wzrostu warto�ci nieruchomo�ci, o której mowa
w art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym, okre�lon¹ w zwi¹zku z uchwaleniem
planu.

§13. Z dniem wej�cia w ¿ycie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodar-
czej i us³ug komunikacyjnych w Chludowie traci moc miejsco-
wy plan zagospodarowania przestrzennego w Chludowie, na
terenie dzia³ek o nr ewid.: 115, 116, 123 i czê�ci dzia³ek o nr
ewid.: 108, 114, 117, 122 i 124, zatwierdzony uchwa³¹ nr V/46/
2003 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 stycznia 2003 r.,
og³oszon¹ w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopol-
skiego Nr 30, poz. 573.

§14. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenów aktywizacji gospodarczej i us³ug komunikacyjnych
w Chludowie zawiera czê�æ tekstow¹ planu w formie niniej-
szej uchwa³y Rady Gminy oraz czê�æ graficzn¹ planu - rysunek
planu - za³¹cznik nr 1 do uchwa³y, które to podlegaj¹ publi-
kacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskie-
go.

§15. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Suchy Las.

§16. Uchwa³a wraz z za³¹cznikiem graficznym planu nr 1
wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Suchy Las

(�) mgr Gra¿yna G³owacka
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591 ze zmianami) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838
ze zmianami, Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerw-
ca 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 140 poz. 1481) Rada Gminy Suchy
Las uchwala, co nastêpuje:

§1. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at dziennych za
zajêcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwi¹zane
z budowa, przebudow¹, remontem, utrzymaniem i ochrona
dróg gminnych:

1. za prowadzenie robót w pasie drogowym za zajêcie 1 m2

powierzchni jezdni:

a) przy zajêciu jezdni do 20% szeroko�ci jezdni w³¹cznie
3.00 z³

b) przy zajêciu jezdni pow. 20% do 50% szeroko�ci w³¹cznie
5.00 z³.

c) przy zajêciu pow. 50% do ca³kowitego zajêcia jezdni
8.00 z³.

2. za prowadzenie robót na poboczach, chodnikach, placach,
zatokach postojowych i autobusowych, �cie¿kach rowero-
wych i ci¹gach pieszych za zajêcie 1 m2 3.00 z³.

3. za prowadzenie robót na pozosta³ych elementach pasa
drogowego (rowy, pasy zieleni, nawierzchnie gruntowe)
za zajêcie 1 m2 2.00 z³

przy czym zajêcie pasa drogowego przez okres krótszy ni¿
24 godziny jest traktowany jak zajêcie pasa drogowego
przez 1 dzieñ.

§2. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at rocznych za umiesz-
czenie w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
niezwi¹zanej z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzeba-
mi ruchu drogowego za zajêcie 1 m2 powierzchni pasa
drogowego drogi zajêtej przez rzut poziomy urz¹dzeñ:

1. na obiektach in¿ynierskich (np. most, przepust, k³adka itp.)
100.00 z³

2. poza obiektami in¿ynierskimi:

a) gdy inwestorem i w³a�cicielem jest gmina 10.00 z³

2954

UCHWA£A Nr XXIX/250/2004 RADY GMINY SUCHY LAS

z dnia 26 sierpnia 2004 r.

w sprawie ustalenia op³at za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych
na cele niezwi¹zane z potrzebami zarz¹dzania ruchem lub potrzebami ruchu

b) w pozosta³ych przypadkach 30.00 z³

Za niepe³ny rok kalendarzowy wysoko�æ stawek op³at jest
obliczana proporcjonalnie do liczby miesiêcy umieszczenia
w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie in¿ynierskim.
Zajêcie pasa drogowego przez krótszy okres ni¿ 1 miesi¹c jest
traktowany jak zajêcie pasa drogowego przez 1 miesi¹c.

§3. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at dziennych za
zajêcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektów bu-
dowlanych niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam:

1. za 1 m2 rzutu poziomego obiektu handlowego lub us³ugo-
wego 0.50 z³

2. za 1 m2 powierzchni reklamy z wy³¹czeniem reklam zawie-
raj¹cych informacje o gminie, powiecie, w szczególno�ci
w postaci planów, map, tablic, plansz itp. 1.00 z³

3. za 1 m2 reklamy zawieraj¹cej informacje o gminie, powie-
cie lub województwie w szczególno�ci w postaci planów,
map, tablic, plansz itp. 0.10 z³

przy czym zajêcie pasa drogowego przez krótszy czas ni¿
24 godziny jest traktowany jak zajêcie pasa drogowego
przez 1 dzieñ.

§4. Ustala siê nastêpuj¹c¹ dzienn¹ stawkê za zajêcie pasa
drogowego na prawach wy³¹czno�ci w celach innych ni¿
wymienione w §1, §2, §3. Zajêcie 1 m2 pasa drogowego np.
koperty parkingowe, punkty handlowe nie bêd¹ce obiektami
budowlanymi itp.    1.00 z³.

§5. Za zajêcie pasa drogowego. o którym mowa w §1. §2,
§3 oraz §4 o powierzchni mniejszej ni¿ 1 m2 pobiera siê op³atê
jak za 1 m2.

§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Suchy Las.

§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Suchy Las

(�) mgr Gra¿yna G³owacka
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. Nr 142
z 2001 r. poz. 1591 z pó�niejszymi zmianami) uchwala siê co
nastêpuje:

§1. W Regulaminie Rady Gminy Suchy Las, stanowi¹cym
za³¹cznik Nr 5 do Statutu Gminy Suchy Las, w §16 dopisuje
siê ust. 6 w brzmieniu:

�Zabranie g³osu w �Wolnych g³osach i wnioskach� nie
powinno trwaæ d³u¿ej ni¿ 3 minuty.�
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UCHWA£A Nr XXIX/253/2004 RADY GMINY SUCHY LAS

z dnia 26 sierpnia 2004 r.

w sprawie zmian w statucie

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Przewodnicz¹cemu
Rady Gminy Suchy Las.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni po
opublikowaniu jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Suchy Las

(�) mgr Gra¿yna G³owacka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Dz.U. z 2002 r. Nr 62 poz.
558, Dz.U. z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Dz.U. z 2002 r. Nr 153
poz. 1271, Dz.U. z 2002 r. Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr
80 poz. 717, Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1271, Dz.U. z 2003 r.
Nr 162 poz. 1568, Dz.U z 2002 r. Nr 153 poz. 1271, Dz.U.
z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 Dz.U. z 2004 r. Nr 116 poz. 1203
art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrze�nia 1991 r. o systemie
o�wiaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329, Dz.U. z 1996 r. Nr 106
poz. 496, Dz.U. z 1997 r. Nr 28 poz. 153 Dz.U. z 1997 r. Nr 141
poz. 943, Dz.U. z 1998 r. Nr 117 poz. 759, Dz.U. z 1998 r. Nr
162 poz. 1126, Dz.U. z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Dz.U. z 2000 r.
Nr 19 poz. 239, Dz.U. z 2000 r. Nr 48 poz. 550, Dz.U.
z 2000 r. Nr 104 poz. 1104, Dz.U. z 2000 r. Nr 120 poz. 1268,
Dz.U. z 2000 r. Nr 122 poz. 1320, Dz.U. z 2001 r. Nr 111 poz.
1194, Dz.U. z 2001 r. Nr 144 poz. 1615, Dz.U. z 2002 r. Nr 41
poz. 362, Dz.U. z 2000 r. Nr 113 poz. 984, Dz.U. z 2002 r. Nr
141 poz. 1185, Dz.U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1683, Dz.U.
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UCHWA£A Nr XX/108/04 RADY MIEJSKIEJ W CZERNIEJEWIE

z dnia 30 sierpnia 2004 r.

w sprawie ustalenia planu sieci Zespo³ów Szkó³ Publicznych
prowadzonych przez Gminê oraz okre�lenia granic ich obwodów

z 2003 r. Nr 6 poz. 65, Dz.U. z 2003 r. Nr 128 poz. 1176, Dz.U.
z 2003 r. Nr 137 poz. 1304, Dz.U. z 2003 r. Nr 203 poz. 1966
(Dz.U. z 2000 r. Nr 122 poz. 1320, Dz.U. z 2004 r. Nr 99 poz.
1001, Dz.U. z 2004 r. Nr 145 poz. 1532) Rada Miejska
w Czerniejewie uchwala, co nastêpuje:

§1. Ustala siê plan sieci Zespo³ów Szkó³ Publicznych oraz
granic ich obwodów na terenie Gminy Czerniejewo stanowi¹-
cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§2. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gmi-
ny.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrze�nia 2004 r.
i podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Czerniejewie

(�) Jan Szalbierz
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Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XX/108/04

Rady Miejskiej w Czerniejewie
z dnia 30 sierpieñ 2004 r.

PLAN SIECI ZESPO£ÓW SZKÓ£ PUBLICZNYCH PROWADZONYCH
PRZEZ GMINÊ ORAZ OKRE�LENIE GRANIC ICH OBWODÓW
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Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr
80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203) w zwi¹zku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593,
zm. Dz.U. Nr 99, poz. 1001) Rada Miasta i Gminy Buk uchwala
co nastêpuje:

§1. Nadaje siê O�rodkowi Pomocy Spo³ecznej w Buku
Statut, który stanowi za³¹cznik do Uchwa³y.
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z dnia 31 sierpnia 2004 r.

w sprawie nadania Statutu O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Buku

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta i Gminy Buk.

§3. Traci moc uchwa³a Nr XV/74/95 Rady Miasta i Gminy
w Buku z dnia 14 czerwca 1995 r. w sprawie Statutu O�rodka
Pomocy Spo³ecznej w Buku.

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym -Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy Buk

(�) Andrzej Jankowski

Poz. 2956, 2957
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Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XXVIII/146/04

Rady Miasta i Gminy Buk
z dnia 31 sierpnia 2004 r.

STATUT O�RODKA POMOCY SPO£ECZNEJ W BUKU

§1. O�rodek Pomocy Spo³ecznej w Buku zwany dalej
�O�rodkiem� dzia³a na podstawie:

1. Uchwa³y Nr XIV/57/90 r. w sprawie powo³ania O�rodka
Pomocy Spo³ecznej w Buku.

2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej
(Dz.U. Nr 64, poz. 593 z pó�n. zm.) oraz aktów wykonaw-
czych do tej ustawy.

3. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z pó�niejszymi zmianami).

4. Innych ustaw nak³adaj¹cych zadania na O�rodki Pomocy
Spo³ecznej, oraz zadania zlecone na podstawie upowa¿-
nieñ ustawowych przez organ Gminy.

§2. Siedziba O�rodka mie�ci siê w budynku Urzêdu Mia-
sta i Gminy w Buku ul. Ratuszowa 1, a obszarem dzia³ania jest
gmina Buk. Zakresem dzia³ania O�rodka Pomocy Spo³ecznej
w Buku jest:

1) niesienie pomocy spo³ecznej maj¹cej na celu umo¿liwie-
nie osobom i rodzinom przezwyciê¿enie trudnej sytuacji
¿yciowych których nie s¹ w stanie pokonaæ wykorzystuj¹c
w³asne �rodki, mo¿liwo�ci i uprawnienia.

2) analiza i ocena zjawisk rodz¹cych zapotrzebowanie na
�wiadczenia pomocy spo³ecznej.

3) praca socjalna rozumiana jako dzia³alno�æ zawodowa
skierowana na pomoc osobom i rodzinom w zakresie
tworzenia warunków sprzyjaj¹cych poprawie ich bytu
i usamodzielnienia siê.

§3. O�rodek jest jednostk¹ organizacyjn¹ powo³an¹ przez
Radê Miasta i Gminy Buk do realizacji zadañ zleconych gminie
oraz zadañ w³asnych gminy w zakresie pomocy spo³ecznej na
terenie Miasta i Gminy Buk.

§4. Dzia³alno�æ O�rodka finansowana jest z bud¿etu gminy
w ramach realizacji zadañ w³asnych, z bud¿etu Pañstwa
w ramach realizacji zadañ zleconych Gminie o charakterze
obowi¹zkowym, a tak¿e z innych �róde³ (organizacje spo³ecz-
ne, stowarzyszenia charytatywne, fundacje, osoby prawne
i fizyczne).

§5. W wykonywaniu zadañ okre�lonych w §2 O�rodek
wspó³dzia³a w szczególno�ci z:

1) zak³adami ochrony zdrowia,

2) organizacjami spo³ecznymi i charytatywnymi,

3) Ko�cio³em Katolickim i innymi ko�cio³ami oraz zwi¹zkami
wyznaniowymi,

4) fundacjami,

5) stowarzyszeniami i grupami samopomocy spo³ecznej,

6) pracodawcami,

7) osobami fizycznymi.

§6. W sk³ad O�rodka wchodz¹:

1) Kierownik,

2) Z-ca Kierownika - Pracownik d/s �wiadczeñ,

3) G³ówna Ksiêgowa,

4) Rejonowi Pracownicy Socjalni,

5) Opiekunki domowe - zadania us³ug opiekuñczych prowa-
dzi pracownik socjalny,

6) Kierowca,

7) �wietlice Socjoterapeutyczne - Buk, Niepruszewo i Szcw-
ce.

§7. O�rodkiem kieruje Kierownik odpowiedzialny za jego
dzia³alno�æ, który w szczególno�ci:

1) ustala potrzeby Gminy w zakresie pomocy spo³ecznej,

2) ustala plany i realizuje politykê kadrow¹ O�rodka,

3) zarz¹dza mieniem i reprezentuje O�rodek na zewn¹trz,

4) sprawuje nadzór nad przyznawaniem �wiadczeniami po-
mocy spo³ecznej i prac¹ pracowników O�rodka,

5) pe³ni funkcjê pracodawcy w stosunku do zatrudnionych
w O�rodku pracowników,

6) sk³ada coroczne sprawozdania Radzie Gminy z dzia³alno-
�ci O�rodka, oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomo-
cy spo³ecznej.

§8. O�rodek prowadzi gospodarkê finansow¹ na zasa-
dach okre�lonych w ustawie z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z pó�n.
zm.) i przepisach wykonawczych do tej ustawy.

§9. O�rodek prowadzi rachunkow¹ na zasadach okre�lo-
nych w ustawie z dnia 29 wrze�nia 1994 r. o rachunkowo�ci
(Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zmianami).

§10. 1. Szczegó³ow¹ strukturê organizacyjn¹ O�rodka
okre�la Regulamin Organizacyjny O�rodka opracowany przez
Kierownika O�rodka.

2. Regulamin organizacyjny stanowi podstawê do okre-
�lenia przez Kierownika O�rodka zakresów czynno�ci dla
poszczególnych pracowników O�rodka.

§11. Zwierzchnikiem s³u¿bowym Kierownika O�rodka Po-
mocy Spo³ecznej jest Burmistrz Miasta i Gminy Buk.

§12. Zmiany postanowieñ niniejszego statutu wymagaj¹
formy przyjêtej jak do jego zatwierdzenia.
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Na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy z 12 marca 2004 r.
o pomocy spo³ecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593, zm. Dz.U.
Nr 99 poz. 1001) w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220,
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz.
1271, 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) Rada Miasta
i Gminy Buk uchwala co nastêpuje:

§1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub
rodzinie o dochodach przekraczaj¹cych kryterium dochodowe
ustalone w art. 8 ustawy o pomocy spo³ecznej mo¿e byæ
przyznany zasi³ek okresowy, zasi³ek celowy lub pomoc rzeczo-
wa pod warunkiem zwrotu czê�ci lub ca³o�ci kwoty zasi³ku lub
wydatków na pomoc rzeczow¹.

§2. Zasi³ek okresowy zwrotny, zasi³ek celowy zwrotny lub
pomoc rzeczowa zwrotna mo¿e byæ przyznana w szczególno-
�ci na:
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z dnia 31 sierpnia 2004 r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków za �wiadczenia z pomocy spo³ecznej w zakresie zadañ w³asnych

1) pokrycie czê�ci lub ca³o�ci kosztów zakupu:

- ¿ywno�ci,

- leków i leczenia,

- obiadu, w tym równie¿ obiadu w szkole,

- opa³u,

- odzie¿y,

- niezbêdnych przedmiotów u¿ytku domowego,

2) pokrycie czê�ci ca³o�ci kosztów drobnych remontów
i napraw w mieszkaniu,

3) pokrycie czê�ci lub ca³o�ci kosztów pogrzebu.

§3. Wydatki poniesione na �wiadczenia z pomocy spo-
³ecznej z zakresu zadañ w³asnych podlegaj¹ zwrotowi w czê�ci
lub ca³o�ci od �wiadczeniobiorcy wed³ug nastêpuj¹cych
zasad:

1) dla osób samotnie gospodaruj¹cych i samotnie wychowu-
j¹cych ma³oletnie dzieci:
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2) dla osób zamieszka³ych z rodzina i wspólnie gospodaru-
j¹cych:
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§4. Kierownik O�rodka Pomocy Spo³ecznej w decyzji przy-
znaj¹cej �wiadczenie z pomocy spo³ecznej podlegaj¹ce zwro-
towi okre�la wysoko�æ i zasady jego zwrotu w oparciu
o rozpoznanie pracownika socjalnego drog¹ wywiadu �rodo-
wiskowego.

§5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kierownik
O�rodka Pomocy Spo³ecznej na wniosek osoby zobowi¹zanej
do odp³atno�ci lub na wniosek cz³onka rodziny b¹d� pracow-
nika socjalnego mo¿e czê�ciowo lub ca³kowicie zwolniæ
z ponoszenia op³at, je�li stanowi³oby to dla osoby zobowi¹-
zanej nadmierne obci¹¿enie lub niweczy³oby skutki przyzna-
nej pomocy.

§6. Op³ata za �wiadczenia wnoszona jest na konto O�rod-
ka Pomocy Spo³ecznej w Buku prowadzone w PKO BP S.A.
Oddzia³ w Buku.

§7. Traci moc uchwa³a Nr XXXII/163/96 Rady Miasta
i Gminy w Buku z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie:
szczegó³owych zasad przyznawania pomocy pieniê¿nej lub
w naturze pod warunkiem zwrotu czê�ci lub ca³o�ci wydatków
przez �wiadczeniobiorcê.

§8. Wykonanie uchwa³y powierza siê Kierownikowi O�rod-
ka Pomocy Spo³ecznej w Buku.

§9. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy Buk

(�) Andrzej Jankowski

Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593,
zm. Dz.U. Nr 99 poz. 1001) w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220,
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz.
1271, 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) Rada Miasta
i Gminy Buk Uchwala co nastêpuje:

§1. 1. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby
lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej
pozbawiona, przys³uguje pomoc w formie us³ug opiekuñ-
czych lub specjalistycznych us³ug opiekuñczych.

2. Us³ugi opiekuñcze lub specjalistyczne us³ugi opiekuñ-
cze mog¹ byæ przyznane równie¿ osobie, która wymaga
pomocy innych osób, a rodzina, a tak¿e wspólnie nie zamiesz-
kuj¹cy ma³¿onek, wstêpni, zstêpni nie mog¹ takiej pomocy
zapewniæ.
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z dnia 31 sierpnia 2004 r.

w sprawie szczegó³owych warunków przyznawania i odp³atno�ci za us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñ-
cze oraz szczegó³owych warunków czê�ciowego lub ca³kowitego zwolnienia od op³at jak równie¿ trybu ich pobierania

§2. Przyznanie �wiadczeñ w postaci us³ug opiekuñczych
nastêpuje na drodze decyzji administracyjnej wydanej przez
Kierownika O�rodka Pomocy Spo³ecznej.

§3. W decyzji, o której mowa w §2 okre�la siê m. in. zakres
i czêstotliwo�æ us³ug opiekuñczych oraz miejsce ich �wiadcze-
nia, a tak¿e wysoko�æ odp³atno�ci za te us³ugi, je¿eli osoba
której przyznano �wiadczenie zobowi¹zana jest do czê�ciowe-
go lub ca³kowitego pokrywania kosztów tych us³ug.

§4. 1. Us³ugi opiekuñcze przys³uguj¹ �wiadczeniobiorcy
nieodp³atnie, je¿eli dochód na osobê w rodzinie nie przekra-
cza wysoko�ci ustalonej wed³ug kryteriów, o których mowa
w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy spo³ecznej.

2. Osoby korzystaj¹ce z us³ug opiekuñczych, których do-
chód przekracza kryterium ustalone w ust. 1 ponosz¹ op³atê
w zale¿no�ci od osi¹ganego dochodu ustalonego zgodnie
z wyliczeniem :

1. Osoby samotnie gospodaruj¹ce:

Poz. 2958, 2959
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2. Osoby zamieszkuj¹ce z rodzin¹ i wspólnie gospodaruj¹ce
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§5. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wnio-
sek osoby zobowi¹zane do odp³atno�æ, za korzystanie z us³ug
lub na wniosek cz³onka rodziny, mo¿e ona zostaæ ca³kowicie
zwolniona z ponoszenia op³at na okre�lony czas, zw³aszcza ze
wzglêdu na:

1) korzystanie z co najmniej z dwóch rodzajów us³ug,

2) konieczno�æ ponoszenia op³at za pobyt cz³onka rodziny
w jednostce organizacyjnej pomocy spo³ecznej, placówce
wychowawczej, rehabilitacyjnej, opiekuñczej,

3) wielodzietno�æ lub bezrobocie,

4) konieczno�æ sprawowania opieki nad wiêcej ni¿ jedn¹
osob¹ wymagaj¹c¹ pomocy w formie us³ug opiekuñ-
czych, w tym co najmniej jedn¹ przewlekle chor¹.

2. W przypadkach, w których ¿¹danie zwrotu wydatków
za udzielone �wiadczenie w ca³o�ci lub czê�ci stanowi³oby dla
osoby zobowi¹zanej do zwrotu nadmierne obci¹¿enie lub te¿
niweczy³oby skutki udzielonej pomocy, Kierownik O�rodka
Pomocy Spo³ecznej na wniosek pracownika socjalnego lub
osoby zainteresowanej mo¿e odst¹piæ od ¿¹dania takiego
zwrotu.

§6. Op³ata za us³ugi wnoszona jest na konto O�rodka
Pomocy Spo³ecznej w rozliczeniach miesiêcznych przez osobê
korzystaj¹c¹ z us³ug.

§7. Ustala siê koszt jednej godziny us³ug opiekuñczych,
który wynosi 1,7% kwoty ustalonej na podstawie art. 8 ust.
1 pkt 1 ustawy o pomocy spo³ecznej.

§8. Traci moc uchwa³a Nr XXXII/164/96 Rady Miasta
i Gminy w Buku z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie:
szczegó³owych zasad przyznawania i odp³atno�ci za us³ugi
opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze, szczegó³o-
wych zasad czê�ciowego lub ca³kowitego zwolnienia od op³at
oraz trybu ich pobierania a tak¿e zwrotu wydatków na us³ugi
opiekuñcze.

§9. Wykonanie uchwa³y powierza siê Kierownikowi O�rod-
ka Pomocy Spo³ecznej.

§10. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy Buk

(�) Andrzej Jankowski
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— 13478 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 143

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806
; z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz¹t (Dz.U. z 2003 r. Nr 106,
poz. 1002; z 2004 r., Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96,
poz. 959 ) Rada Miasta i Gminy Buk uchwala co nastêpuje:

§1. Wy³apywanie bezdomnych zwierz¹t na terenie Gminy
Buk ma charakter sta³y.

§2. Wy³apywanie bezdomnych zwierz¹t bêdzie prowadzi³
podmiot, który posiada niezbêdne urz¹dzenia i �rodki przy
pomocy których zwierzêta bêd¹ wy³apywane. Bezdomne
zwierzêta bêd¹ umieszczone w dora�nym schronisku w Buku,
ul. Przemys³owa 10.

§3. W dora�nym schronisku zwierzêta przebywaæ bêd¹ do
�mierci naturalnej lub odbioru przez osoby fizyczne i prawne
na utrzymanie w³asne. Wszystkie zwierzêta przyjête do schro-
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z dnia 31 sierpnia 2004 r.

w sprawie wy³apywania bezdomnych zwierz¹t i rozstrzygania o dalszym postêpowaniu z tymi zwierzêtami

niska bêd¹ mia³y zapewnion¹ sta³¹ opiekê oraz pomoc wete-
rynaryjn¹.

§4. Ewidencja miejsca pobytu wy³apanego zwierzêcia bê-
dzie dostêpna w Urzêdzie Miasta i Gminy Buk.

§5. W³a�ciciele lub inne osoby, pod której opiek¹ zwierzê-
ta dot¹d trwale pozosta³y i zosta³y umieszczone w dora�nym
schronisku dla zwierz¹t poprzez wy³apanie s¹ zobowi¹zani
przy odbiorze zwierz¹t do pokrycia kosztów wy³apania, umiesz-
czenia w schronisku oraz koniecznego leczenia do dnia wy-
dania.

§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta i Gminy Buk.

§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy Buk

(�) Andrzej Jankowski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminny (Dz.U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pó�n. zm.) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz.
593) Rada Gminy Chrzypsko Wielkie uchwala co nastêpuje:

§1. Uchwala siê zmiany do Statutu O�rodka Pomocy
Spo³ecznej w Chrzypsku Wielkim ujête w za³¹czniku Nr 1 do
niniejszej uchwa³y.
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UCHWA£A Nr XXII/122/04 RADY GMINY CHRZYPSKO WIELKIE

z dnia 31 sierpnia 2004 r.

w sprawie zmiany oraz przyjêcia tekstu jednolitego statutu O�rodka Pomocy Spo³ecznej

§2. Przyjmuje siê jednolity tekst statutu O�rodka Pomocy
Spo³ecznej w Chrzypsku Wielkim stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2
do niniejszej uchwa³y.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
oraz Kierownikowi O�rodka Pomocy Spo³ecznej.

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(�) mgr in¿ Edmund Zió³ek

Poz. 2960, 2961



— 13479 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 143

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXII/117/04

Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 31 sierpnia 2004 r.

Do Statutu O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Chrzypsku
Wielkim wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1. Paragraf 2 otrzymuje brzmienie:

O�rodek dzia³a na podstawie:

1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.).

2. ustawy z dnia 19 listopada 1994 r. o ochronie zdrowia
psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz. 535 z pó�n. zm.).

3. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o �wiadczeniach
rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 z pó�n. zm.).

4. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej
(Dz.U. Nr 64 poz. 593).

5. Innych przepisów szczególnych dotycz¹cych pomocy
spo³ecznej.

6. Uchwa³y Gminnej Rady Narodowej w Chrzypsku Wiel-
kim z dnia 27 kwietnia 1990 r. Nr XV/38/90 w sprawie
powo³ania Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecznej
w Chrzypsku Wielkim.

7. Statutu Gminy Chrzypsko Wielkie.

8. Niniejszego statutu.

2. W paragrafie 3 dodaje siê pkt 3a w brzmieniu: �W struk-
turach organizacyjnych O�rodka Pomocy Spo³ecznej funk-
cjonuje �rodowiskowy Dom Samopomocy�.

3. Paragraf 9 otrzymuje brzmienie �O�rodek prowadzi dzia-
³alno�æ finansowa na zasadach okre�lonych w ustawie
o finansach publicznych oraz innych przepisach szczegól-
nych�.

Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXII/122/04

Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 31 sierpnia 2004 r.

STATUT O�RODKA POMOCY SPO£ECZNEJ W CHRZYPSKU WIELKIM
(TEKST JEDNOLITY)

ROZDZIA£ I

Postanowienia ogólne

§1. Statut reguluje zakres dzia³ania O�rodka Pomocy Spo-
³ecznej w Chrzypsku Wielkim zwany dalej �O�rodkiem� spo-
sób jego finansowania, strukturê organizacyjn¹ i system
kontroli.

§2. O�rodek dzia³a na podstawie:

1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.).

2. ustawy z dnia 19 listopada 1994 r. o ochronie zdrowia
psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz. 535 z pó�n. zm.).

3. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o �wiadczeniach rodzin-
nych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 z pó�n. zm.).

4. ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy spo³ecznej
(Dz.U. Nr 64, poz. 593).

5. Innych przepisów szczególnych dotycz¹cych pomocy spo-
³ecznej.

6. Uchwa³y Gminnej rady Narodowej w Chrzypsku Wielkim
z dnia 27 kwietnia 1990 r. Nr XV/38/90 w sprawie powo-

³ania Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Chrzyp-
sku Wielkim.

7. statutu Gminy Chrzypsko Wielkie.

8. niniejszego statutu.

§3. 1. O�rodek stanowi samodzieln¹ gminn¹ jednostkê
organizacyjn¹.

2. O�rodek finansowany jest z bud¿etu gminy oraz ze
�rodków przekazywanych przez Wojewodê z bud¿etu pañ-
stwa.

3. O�rodek realizuje zadania pomocy spo³ecznej z zakre-
su zadañ zleconych gminie, jak równie¿ zadañ w³asnych
gminy.

3a. W strukturach organizacyjnych O�rodka Pomocy Spo-
³ecznej funkcjonuje �rodowiskowy Dom Samopomocy.

4. Dom prowadzony jest w ramach zadañ zleconych
gminie i realizuje równie¿ zadania ponadlokalne.

5. O�rodek realizuje �wiadczenia rodzinne.

§4. Kierownik O�rodka Pomocy Spo³ecznej posiada upo-
wa¿nienie Wójta do wydawania decyzji administracyjnych
w sprawie �wiadczeñ rodzinnych i wydawania decyzji
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w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy spo³ecznej
nale¿¹cych do w³a�ciwo�ci gminy.

§5. 1. Siedziba O�rodka znajduje siê w Chrzypsku Wiel-
kim, ul. G³ówna 15 a obszarem dzia³ania jest Gmina Chrzyp-
sko Wielkie.

2. �rodowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburze-
niami psychicznymi ma siedzibê w budynku zlokalizowanym
w Chrzypsku Wielkim przy ul. G³ównej 16.

ROZDZIA£ II

Cel i zadania o�rodka

§6. 1. O�rodek zajmuje siê rozpoznaniem i analizowa-
niem potrzeb biologicznych, psychicznych i spo³ecznych jed-
nostek, rodzin i grup spo³ecznych oraz pomoc¹ w ich zaspo-
kajaniu w trudnych sytuacjach ¿yciowych.

Przez pojêcie trudnej sytuacji ¿yciowej rozumie siê ró¿no-
rodne typy problemów, a w szczególno�ci:

- ubóstwa,

- bezdomno�ci,

- potrzeby ochrony macierzyñstwa,

- bezrobocia,

- niepe³nosprawno�ci,

- d³ugotrwa³ej choroby,

- bezradno�ci w sprawach opiekuñczo - wychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa domowego, zw³aszcza
w rodzinach niepe³nych i wielodzietnych,

- alkoholizmu lub narkomanii,

- trudno�ci w przystosowaniu do ¿ycia po opuszczeniu
zak³adu karnego,

- klêski ¿ywio³owej lub ekologicznej,

2. Cele Domu realizowane s¹ poprzez zapewnienie miesz-
kañcom i uczestnikom:

a) miejsca zamieszkania wyposa¿onego w niezbêdne meble
i sprzêt, po�ciel oraz �rodki utrzymania higieny osobistej,

b) wy¿ywienia, w tym dietetycznego a ramach obowi¹zuj¹-
cych norm,

c) specjalistycznej opieki lekarskiej (psychiatrycznej),

d) zabiegów usprawnienia leczniczego,

e) leków i �rodków opatrunkowych na zlecenie lekarza,

f) uczestnictwa w terapii zajêciowej ze szczególnym uwzglêd-
nieniem zajêæ rozwijaj¹cych umiejêtno�ci samodzielnego
¿ycia,

g) mo¿liwo�ci samodzielnego wykonywania czynno�ci ¿ycio-
wych.

h) uczestnictwa w dobrowolnych pracach na rzecz Domu.

i) mo¿liwo�ci zmiany lub podnoszenia kwalifikacji zawodo-
wych.

j) dostêpu do zajêæ kulturalnych, sportowych, rekreacji.

k) wsparcia finansowego dla osób nie posiadaj¹cych ¿ad-
nych w³asnych dochodów

Pomoc w formie �wiadczonych przez Dom us³ug oraz
zasadê odp³atno�ci za us³ugi reguluj¹ przepisy ustawy
o pomocy spo³ecznej i ustawy o ochronie zdrowia psychicz-
nego. Do Domu nie byæ przyjmowane i kierowane osoby,
które:

- ze wzglêdu na stan zdrowia wymagaj¹ sta³ej opieki pielê-
gniarskiej,

- zagra¿aj¹ w³asnemu zdrowiu i ¿yciu innych osób,

- s¹ niezdolne do samodzielnego zaspokajania podstawo-
wych potrzeb ¿yciowych.

§7. O�rodek podejmuje dzia³ania zmierzaj¹ce do rozwi¹-
zywania trudnych sytuacji ¿yciowych o których mowa w §6
i organizowanie dzia³alno�ci socjalnej poprzez:

1. Zapewnienie poziomu dochodów gwarantowanych za-
spokojenie podstawowych potrzeb.

2. Kompensowanie skutków niepe³nosprawno�ci fizycznej
i umys³owej w sferze funkcjonowania spo³ecznego, psy-
chicznego, fizycznego i ekonomicznego.

3. Propagowanie wzorców samodzielnego funkcjonowania
jednostek, rodzin i grup spo³ecznych.

4. Inicjowanie dzia³añ zapobiegawczych przed degradacj¹
osób, rodzin i grup spo³ecznych i przeciwdzia³anie jej.

5. Organizowanie opieki us³ugowej, pó³stacjonarnej i stacjo-
narnej osobom jej wymagaj¹cych.

Dom zapewnia w szczególno�ci:

- rehabilitacjê spo³eczn¹, której celem nadrzêdnym jest
zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznym umo¿-
liwienie pe³nienia ró¿norodnych ról spo³ecznych poprzez
organizacjê:

a) pomocy mieszkaniowej jako specjalistycznej formy
us³ugi opiekuñczej,

b) zajêæ terapeutycznych w ramach pobytu dziennego,

c) dzia³añ w celu przygotowania osób z zaburzeniami
psychicznymi do podjêcia pracy,

d) pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia,

- niezbêdna opiekê medyczn¹ oraz psychiatryczna opiekê
zdrowotn¹, która obejmuje m. in. Konsultacjê i okresowe
oceny stanu psychicznego oraz psychoterapiê i terapiê
farmakologiczn¹.

- promocjê zdrowia psychicznego

§8. W wykonywaniu zadañ okre�lonych w §6 i 7 niniejsze-
go statutu O�rodek wspó³dzia³a w szczególno�ci:

1. samorz¹dem terytorialnym.

2. zak³adami s³u¿by zdrowia.

3. Powiatowym Urzêdem Pracy.
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4. instytucjami i zak³adami pracy w kwestii przeciwdzia³ania
bezrobociu i jego skutkom.

5. pracodawcami, osobami fizycznymi i prawnymi, organiza-
cjami spo³ecznymi, charytatywnymi, fundacjami, stowa-
rzyszeniami i grupami samopomocy spo³ecznej.

6. ko�cio³em katolickim, innymi ko�cio³ami i zwi¹zkami wy-
znaniowymi.

ROZDZIA£ III

Gospodarka finansowa

§9. O�rodek prowadzi dzia³alno�æ finansow¹ na zasadach
okre�lonych w ustawie o finansach publicznych oraz innych
przepisach szczególnych.

§10. 1. �ród³em finansowania dzia³alno�ci O�rodka s¹
dotacje z bud¿etu gminy oraz ze �rodków przekazywanych
przez wojewodê z bud¿etu pañstwa.

2. �rodki okre�lone w pkt 1 przekazywane s¹ na rachunek
O�rodka w miesiêcznych ratach.

3. Planowanie i dystrybucja �rodków finansowych odby-
wa siê zgodnie z klasyfikacj¹ bud¿etow¹.

ROZDZIA£ IV

Organizacja i zarz¹dzanie

§11. 1. O�rodek ma strukturê bez wydzia³ow¹.

2. Dla wykonywania zadañ w zakresie pomocy spo³ecznej
ustala siê nastêpuj¹ca strukturê organizacyjn¹ O�rodka.

1. Kierownik O�rodka.

2. pracownicy socjalni.

3. pracownik ds. ksiêgowo�ci i �wiadczeñ.

4. pracownik ds. �wiadczeñ rodzinnych.

3. O�rodkowi podlegaj¹ inne placówki pomocy spo³ecznej o
zasiêgu lokalnym.

4. Prawa i obowi¹zki pracowników zatrudnionych w o�rod-
kach pomocy spo³ecznej � reguluj¹ przepisy o pracowni-
kach samorz¹dowych.

5. Regulamin organizacyjny O�rodka ustala Kierownik
w uzgodnieniu z Wójtem Gminy.

§12. 1. O�rodkiem kieruje Kierownik zatrudniany i zwal-
niany przez Wójta gminy.

2. Zwierzchnikiem s³u¿bowym Kierownika O�rodka jest
Wójt Gminy.

3. Prac¹ Domu kieruje Kierownik do zadañ którego
nale¿y:

1. ustalanie regulaminu wewnêtrznego Domu.

2. ustalanie regulaminu samorz¹du mieszkañców.

3. zapewnienie w³a�ciwego poziomu �wiadczonej opieki.

4. prowadzenie prawid³owej gospodarki powierzonym mie-
niem.

5. realizowanie bud¿etu Domu.

6. bie¿¹ca wspó³praca z O�rodkiem Pomocy Spo³ecznej.

§13. 1. Kierownik dzia³a na podstawie pe³nomocnictwa
udzielonego przez Wójta Gminy.

2. Do czynno�ci przekraczaj¹cych zakres pe³nomocnic-
twa potrzebna jest zgoda Wójta Gminy.

§14. Do zadañ Kierownika O�rodka nale¿y w szczególno-
�ci:

1. Reprezentowanie O�rodka na zewn¹trz.

2. Za³atwianie spraw z zakresu dzia³ania O�rodka, w tym
tak¿e do wydawania decyzji administracyjnych.

3. Racjonalne gospodarowanie funduszami i sk³adnikami
maj¹tku pozostaj¹cymi do dyspozycji O�rodka.

4. Opracowanie planów dzia³ania O�rodka i przedk³adanie
sprawozdañ, i ich wykonanie Radzie Gminy i Wydzia³owi
Polityki Spo³ecznej oraz regionalnemu O�rodkowi Polityki
Spo³ecznej w Poznaniu.

5. Inne zadania i kompetencje wynikaj¹ce z ustawy o pomo-
cy spo³ecznej i programy rz¹dowe.

§14a. Prac¹ Domu kieruje Kierownik zatrudniany i zwal-
niany przez kierownika OPS.

§15.  Kierownik O�rodka jest pracodawc¹ w rozumieniu
kodeksu pracy wobec pracowników O�rodka.

ROZDZIA£ V

Nadzór i kontrola

§16. 1. Rada Gminy pe³ni funkcje koordynacyjne i kon-
trolne nad dzia³alno�ci¹ O�rodka w zakresie organizacyjnym
i finansowym.

2. Wydzia³ Polityki Spo³ecznej w Poznaniu pe³ni nadzór
merytoryczny nad wykonywaniem przez O�rodek zadañ.

ROZDZIA£ VI

Postanowienia koñcowe

§17. 1. Statut O�rodka wchodzi w ¿ycie z dniem og³osze-
nia w sposób zwyczajowo przyjêty na terenie gminy.

2. Zmiany statutu wymagaj¹ formy uchwa³y Rady
Gminy.
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Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.) oraz art.
40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicz-
nych (Tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z pó�n.
zm.) Rada Gminy Chrzypsko Wielkie uchwala co nastêpuje:

§1. 1. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at dziennych za
zajêcie pasa drogowego na cele niezwi¹zane z budow¹,
przebudow¹, remontem i ochron¹ dróg gminnych:

1) za prowadzenie robót w pasie drogowym i zajêcie 1 m2

powierzchni drogi:

a) przy zajêciu jezdni do 20% szeroko�ci w³¹cznie
0,80 z³,

b) przy zajêciu jezdni od 20% do 50% w³¹cznie 1,40 z³,

c) przy zajêciu jezdni powy¿ej 50% szeroko�ci w³¹cznie
2,80 z³.

2) za prowadzenie robót na poboczach, chodnikach, placach,
zatokach postojowych i autobusowych, �cie¿kach rowero-
wych, ci¹gach pieszych za zajêcie 1 m2 0,80 z³.

3) za prowadzenie robót na pozosta³ych elementach pasa
drogowego (w rowach, w pasie zieleni) za zajêcie pasa 1
m2 0,40 z³.

2. Zajêcie pasa o powierzchni mniejszej ni¿ 1 m2 lub
powierzchni zajêtej przez rzut poziomy urz¹dzenia mniejszy
ni¿ 1 m2 stosuje siê stawki jak za 1 m2 zajêcia pasa drogowe-
go.

§2. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at dziennych za
zajêcie pasa drogowego w celu umieszczania obiektów bu-
dowlanych niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam:

1) za 1 m2 rzutu poziomego obiektu handlowego lub us³ugo-
wego:

a) poza terenem zabudowanym 0,40 z³,

b) w terenie zabudowanym 0,20 z³,

2) za 1 m2 rzutu poziomego innych obiektów 0,10 z³.

3) za 1 m2 powierzchni reklamy 1,00 z³.

2962

UCHWA£A Nr XXII/123/04 RADY GMINY CHRZYPSKO WIELKIE

z dnia 31 sierpnia 2004 r.

w sprawie ustalenia wysoko�ci stawek op³at za zajmowanie pasa drogowego
dróg gminnych, dla których zarz¹dc¹ jest Wójt Gminy Chrzypsko Wielkie

§3. Przez dzieñ zajêcia pasa drogowego ,o którym mowa
w §1 i §2 rozumie siê równie¿ zajêcie pasa drogowego
trwaj¹ce krócej ni¿ 24 godziny.

§4. 1. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at rocznych za
umieszczenie w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej niezwi¹zanej z potrzebami zarz¹dzania drogi lub
potrzebami ruchu drogowego za zajêcie 1 m2 powierzchni
pasa drogowego przez rzut poziomy urz¹dzeñ

1) w obszarze zabudowanym 15,00 z³,

2) poza obszarem zabudowanym 10,00 z³,

3) na obiekcie mostowym 80,00 z³.

2. Roczne stawki op³at obejmuj¹ rok kalendarzowy umiesz-
czenia urz¹dzeñ w pasie drogowym.

3. Za niepe³ny rok kalendarzowy wysoko�æ rocznych sta-
wek op³at obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesiêcy
umieszczenia urz¹dzenia w pasie drogowym.

§5. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki za zajêcie pasa drogo-
wego na prawach wy³¹czno�ci w celach innych ni¿ wymienio-
ne w §1, §2, §4:

1) za zajêcie 1 m2 powierzchni jezdni:

a) przy zajêciu jezdni do 20% szeroko�ci w³¹cznie
0,80 z³,

b) przy zajêciu jezdni od 20% do 50% szeroko�ci ³¹cznie
1,40 z³,

c) przy zajêciu jezdni powy¿ej 50% szeroko�ci w³¹cznie
2,80 z³,

2) za zajêcie 1 m2, chodników, placów, zatok postojowych
i autobusowych, �cie¿kach rowerowych, ci¹gach pieszych

0,80 z³

3) za zajêcie 1m2 pozosta³ych elementów pasa drogowego
(w rowach, w pasie zieleni) 0,40 z³.

§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(�) mgr in¿ Edmund Zió³ek

Poz. 2962
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Nr
142 poz. 1591 ze zmianami) w zwi¹zku z art. 17 ust. 1 pkt 14,
art. 48 ust. 4 i 5, art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593 ze
zmianami) uchwala siê co nastêpuje:

§1. Uchwa³a okre�la zasady zwrotu wydatków na �wiad-
czenia przyznane w ramach zadañ w³asnych gminy w zakresie
do¿ywiania dzieci w placówkach o�wiatowych.

§2. 1. �wiadczeniami okre�lonymi w §1 obejmuje siê
dzieci z rodzin, których dochód obliczony na podstawie art. 8
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UCHWA£A Nr XVI/100/04 RADY GMINY DOBRZYCA

z dnia 31 sierpnia 2004 r.

w sprawie ustalenia zasad odp³atno�ci za do¿ywianie dzieci w placówkach o�wiatowych

ust. 1 ustawy o pomocy spo³ecznej nie przekracza 200%
kryterium dochodowego.

2. Dzieci z rodzin, których dochód przekracza 200% kry-
terium dochodowego, ponosz¹ pe³ny koszt wydawanych po-
si³ków.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Dobrzyca.

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

Przewodnicz¹cy Rady
(�) Zbigniew Szóstak

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z pó�niejszymi zmianami) oraz art. 7a ust. 3 ustawy
z dnia 19 listopada 1999 r. � Prawo dzia³alno�ci gospodarczej
(Dz.U. Nr 101, poz. 1178 z pó�niejszymi zmianami) Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:

§1. Zwalnia siê od op³aty okre�lonej w art. 7a ust. 3 �
Prawo dzia³alno�ci gospodarczej przedsiêbiorców dokonuj¹-
cych zmian wpisu w ewidencji dzia³alno�ci gospodarczej,
je¿eli zmiana dotyczy adresu przedsiêbiorcy i wynika z nastê-
puj¹cych przyczyn:

1) administracyjnej zmiany nazwy miejscowo�ci,

2) administracyjnej zmiany nazwy ulicy lub nr domu.

§2. Zwalnia siê od op³aty okre�lonej w art. 7a ust. 3 �
Prawo dzia³alno�ci gospodarczej przedsiêbiorców dokonuj¹-
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UCHWA£A Nr XXII/179/2004 RADY GMINY KAZIMIERZ BISKUPI

z dnia 31 sierpnia 2004 r.

w sprawie zwolnienia od op³at za dokonanie zamian wpisu w ewidencji dzia³alno�ci gospodarczej

cych zmian wpisu w ewidencji dzia³alno�ci gospodarczej,
je¿eli zmiana dotyczy uszczegó³owienia zakresu przedmiotu
wykonywanej dzia³alno�ci gospodarczej zgodnie z Polsk¹
Klasyfikacj¹ Dzia³alno�ci (PKD), Zwolnienie dotyczy przedsiê-
biorców uzupe³niaj¹cych brakuj¹ce dane w przewidzianym
terminie do dnia 31 grudnia 2004 roku na podstawie art. 8
ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy � Prawo
dzia³alno�ci gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.
Nr 217, poz. 2125).

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Kazimierz Biskupi.

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wiel-
kopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(�) Tomasz Piaseczny
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz.U. Nr 142 poz. 1591
z 2001 r. zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 214 poz. 1806) Rada Miejska Gminy Nekla
uchwala co nastêpuje:

§1. 1. Nadaje siê nazwy nastêpuj¹cym ulicom w Nekli:

- ulica Sokolnicza rozpoczynaj¹ca siê od dzia³ki nr 662/14,
662/15, 662/16 przyleg³a prostopadle do nowo projektowa-
nej ulicy Orlej,

- ulica Jastrzêbia rozpoczynaj¹ca siê od nr dzia³ki 662/29,
662/30 przyleg³a prostopadle do nowo projektowanej ulicy
Orlej,

- ulica Orla rozpoczynaj¹ca siê od nr dzia³ki 662/17, 662/20,
662/21, 662/25, 662/27, 662/28, 662/24, 662/22, 662/18,
662/19 bêdzie ulic¹ prostopad³¹ do ulicy Starczanowskiej,
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UCHWA£A Nr XVIII/143/2004 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA

z dnia 2 wrze�nia 2004 r.

w sprawie nadania nazw ulicom w Nekli

- ulica Sowia rozpoczynaj¹ca siê od dzia³ki nr 662/26,
662/23 przyleg³a prostopadle do nowo projektowanej ulicy
Orlej,

- ulica Krucza rozpoczynaj¹ca siê od dzia³ki nr 662/11,
662/13 przyleg³a prostopadle do nowo projektowanej ulicy
Orlej.

2. Nowe ulice zaznaczone s¹ na mapie stanowi¹cej za-
³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta i Gminy Nekla.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
(�) Adam Stefaniak

Poz. 2965
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Na podstawie art. 98a ust. 1 i art. 146 ust. 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami (tj. Dz.U.
z 2000 r., Nr 46, poz. 543, z 2001 r., Nr 129, poz. 1447, Nr 154,
poz. 1800, z 2002 r., nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz.
1271, Nr 200, poz. 1682, nr 240, poz. 2058; z 2003 r., Nr 1, poz.
15, Nr 80, poz. 717, Nr 80, poz. 720 Nr 80, poz. 721 Nr 96 poz.
874 Nr 124 poz. 1152 Nr 203 poz. 1966 Nr 217 poz. 2124
z 2004 r. Nr 6 poz. 39 Nr 19 poz. 177 Nr 91 poz. 870 Nr 92 poz.
880 Nr 141 poz. 1492) Rada Miejska Gminy Nekla uchwala co
nastêpuje:

§1. Stawkê op³aty adiacenckiej z tytu³u wzrostu warto�ci
nieruchomo�ci spowodowanej jej podzia³em ustala siê na
25% ró¿nicy miêdzy warto�ci¹ przed dokonaniem podzia³u,
a warto�ci¹ nieruchomo�ci po podziale.

2966

UCHWA£A Nr XVIII/146/2004 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA

z dnia 2 wrze�nia 2004 r.

w sprawie ustalenia op³at adiacenckich

§2. Stawkê op³aty adiacenckiej z tytu³u wzrostu warto�ci
nieruchomo�ci spowodowanej w wyniku budowy urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej ustala siê na 20% ró¿nicy miêdzy
warto�ci¹, jak¹ nieruchomo�æ mia³a przed wybudowaniem
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, a warto�ci¹, jak¹ nieru-
chomo�æ ma po jej wybudowaniu.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta i Gminy Nekla.

§4. Traci moc Uchwa³a Rady Gminy w Nekli Nr X/47/95
z dnia 27 kwietnia 1995 r.

§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
(�) Adam Stefaniak

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 30 ust. 6 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity
Dz.U. z 2003 r. nr 118, poz. 1112 ze zmianami) Rada Miasta
Gniezna uchwala co nastêpuje:

§1. W Regulaminie wynagradzania nauczycieli przedszko-
li, szkó³ podstawowych i gimnazjów miasta Gniezna, stano-
wi¹cym za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y Nr XXI/221/2000 Rady
Miasta Gniezna z dnia 15 wrze�nia 2000 r. w sprawie ustalenia
regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkó³
podstawowych i gimnazjów Miasta Gniezna wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:

1) §1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
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UCHWA£A Nr XXVII/254/2004 RADY MIASTA GNIEZNA

z dnia 3 wrze�nia 2004 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXI/221/2000 Rady Miasta Gniezna z dnia 15 wrze�nia 2000 r. w sprawie ustalenia
regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkó³ podstawowych i gimnazjów Miasta Gniezna

Karcie Nauczyciela � nale¿y przez to rozumieæ ustawê
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,

2) §10 otrzymuje brzmienie:

1. Nauczycielowi, który przepracowa³ w szkole co naj-
mniej rok, mo¿e byæ przyznana nagroda lub wyró¿nie-
nie Prezydenta Miasta Gniezna lub dyrektora szko³y za
jego osi¹gniêcia dydaktyczno - wychowawcze. Nagro-
dy i wyró¿nienia przyznawane bêd¹ z okazji Dnia
Edukacji Narodowej oraz innych wa¿nych okazji.

2. Nagrody i wyró¿nienia s¹ przyznawane z funduszu
nagród utworzonego na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1
Karty Nauczyciela, bêd¹cego w dyspozycji organu
prowadz¹cego i dyrektora szko³y.

Poz. 2966, 2967
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3. Fundusz nagród stanowi 1% planowanych corocznych
wynagrodzeñ osobowych nauczycieli szkó³ prowadzo-
nych przez Miasto Gniezno, z czego do dyspozycji
organu prowadz¹cego pozostaje 0,5%, a do dyspozycji
dyrektora szko³y pozosta³e 0,5%.

4. Nagroda Prezydenta Miasta nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿
50%, a wyró¿nienie ni¿sze ni¿ 25% wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela mianowanego z tytu³em
zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicz-
nym.

5. Wysoko�æ nagrody dyrektora nie mo¿e przekraczaæ
50%, a wyró¿nienie 25% wynagrodzenia, o którym
mowa w ust. 4.

6. Nagrodê i wyró¿nienie, o których mowa w ust. 4 i 5
mog¹ otrzymaæ nauczyciele i osoby zajmuj¹ce stano-
wiska kierownicze w szko³ach, za szczególne osi¹gniê-
cia w pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuñ-
czej:

1) dbanie o wysok¹ jako�æ zajêæ dydaktycznych po-
przez sta³e podnoszenie poziomu wiedzy meryto-
rycznej i metodycznej,

2) osi¹ganie wymiernych efektów w pracy dydaktycz-
nej (konkursy przedmiotowe, olimpiady, spraw-
dziany i egzaminy zewnêtrzne),

3) czynne w³¹czanie siê w organizacjê zajêæ pozalek-
cyjnych oraz wypoczynku letniego i zimowego dzieci
i m³odzie¿y w szkole,

4) podejmowanie dzia³añ na rzecz urz¹dzania i wypo-
sa¿ania w³asnego warsztatu pracy,

5) wzorowa realizacja zajêæ dydaktycznych potwier-
dzona wynikami nadzoru pedagogicznego lub ocen¹
jej uczestników,

6) wykazywanie siê pomys³owo�ci¹ i inicjatyw¹
w stosowaniu ró¿nych form, metod i �rodków
celem aktywizowania uczniów w procesie naucza-
nia,

7) prowadzenie dzia³alno�ci maj¹cej na celu zwalcza-
nie w�ród dzieci i m³odzie¿y przejawów patologii
spo³ecznej,

8) wspó³praca ze �rodowiskiem szko³y celem ujedno-
licenia procesu wychowawczego,

9) ustawiczne podnoszenie swoich kwalifikacji i zdo-
bywanie kolejnych stopni awansu zawodowego,

10) podejmowanie dzia³añ innowacyjnych i nowator-
skich,

11) opracowywanie i upowszechnianie w³asnych do-
�wiadczeñ pedagogicznych,

12) kierowanie zespo³em przedmiotowym lub proble-
mowym,

13) wspó³praca z placówkami doskonalenia nauczy-
cieli,

14) zaanga¿owanie w prace na rzecz szko³y,

15) prawid³owe prowadzenie dokumentacji,

16) podejmowanie wspó³pracy z instytucjami i organi-
zacjami celem wspomagania dzia³alno�ci statuto-
wej szko³y.

7. Nagrodê Prezydenta Miasta mog¹ otrzymaæ dyrekto-
rzy szkó³ uzyskuj¹cy wymierne efekty w zakresie:

1) bardzo dobrej organizacji pracy szko³y,

2) zapewnienia optymalnych warunków do realizacji
zadañ statutowych szko³y,

3) zewnêtrznego mierzenia jako�ci pracy szko³y,

4) wykorzystania kadry dydaktyczno � wychowawczej
szkó³ oraz bazy materialnej do organizowania wy-
poczynku letniego i zimowego dla dzieci i m³odzie-
¿y,

5) organizowania zajêæ pozalekcyjnych dla dzieci
i m³odzie¿y ze szczególnym uwzglêdnieniem zajêæ
sportowych,

6) diagnozowania pracy szko³y,

7) dbania o wysoki poziom pracy szko³y, poprzez
odpowiedni dobór kadry,

8) efektywnego tworzenia i wprowadzania progra-
mów naprawczych, je�li wcze�niejsze wyniki pracy
szko³y nie by³y zadawalaj¹ce,

9) osi¹gania wysokich wyników sprawdzianów i egza-
minów zewnêtrznych oraz liczny udzia³ uczniów
w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych
itp.,

10) inicjowania ró¿norodnych dzia³añ s³u¿¹cych pod-
noszeniu jako�ci pracy szko³y,

11) organizowania pomocy nauczycielom w zakresie
organizowania warsztatu pracy i doskonalenia za-
wodowego,

12) umiejêtnego gospodarowania �rodkami finanso-
wymi,

13) pozyskiwania �rodków pozabud¿etowych na rzecz
szko³y,

14) dbania o bazê szko³y - remonty, inwestycje, prace
wykonywane we w³asnym zakresie,

15) wszechstronnej wspó³pracy ze �rodowiskiem szko³y.

8. W uzasadnieniu wniosku o nagrodê Prezydenta Miasta
nale¿y podaæ wymierne efekty pracy osi¹gane przez
nauczyciela, dyrektora, w okresie od otrzymania ostat-
niej nagrody wy¿szego szczebla ni¿ nagroda dyrektora
szko³y.

9. Nauczyciele i dyrektorzy szkó³, typowani do nagrody
Prezydenta Miasta powinni posiadaæ co najmniej dobr¹
ocenê pracy otrzyman¹ w ci¹gu ostatnich 5 lat.

10. Uprawnieni do sk³adania wniosków o przyznanie na-
grody i wyró¿nienia Prezydenta Miasta s¹ dyrektorzy
szkó³, dyrektor Wydzia³u Edukacji i Promocji Urzêdu
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Miejskiego w Gnie�nie oraz zak³adowe organizacje
zwi¹zkowe zrzeszaj¹ce nauczycieli.

11. Wnioski, sk³adane przez dyrektorów podlegaj¹ zaopi-
niowaniu przez zwi¹zki zawodowe dzia³aj¹ce na terenie
szkó³ (dotyczy tylko cz³onków zwi¹zków).

12. Wnioski o nagrody i wyró¿nienia s¹ przyjmowane
w Wydziale Edukacji i Promocji Urzêdu Miejskiego
w Gnie�nie, pod warunkiem spe³nienia wymogów
formalnych.

13. Wniosek powinien zawieraæ:

1) Dane osobowe - imiê, nazwisko, sta¿ pracy, stano-
wisko, wykszta³cenie, stopieñ awansu zawodowe-
go i przedmiot nauczania,

2) Merytoryczne uzasadnienie wniosku,

3) Opiniê zwi¹zku zawodowego dzia³aj¹cego w szkole
(we wnioskach sk³adanych przez dyrektorów -
dotyczy tylko cz³onków zwi¹zków),

4) Wyci¹g z protokó³u rady pedagogicznej zawieraj¹-
cy opiniê dotycz¹c¹ wniosku.

14. Ustala siê termin sk³adania wniosków do dnia 15
wrze�nia ka¿dego roku.

15. Decyzjê w sprawie przyznania nagród i wyró¿nieñ
podejmuje Prezydent Miasta Gniezna.

16. Otrzymanie nagrody lub wyró¿nienia dyrektora nie
wyklucza mo¿liwo�ci uzyskania nagrody lub wyró¿nie-
nia Prezydenta Miasta.

3) §11 otrzymuje brzmienie:

Nauczyciele za wieloletni¹ pracê otrzymuj¹ nagrody jubi-
leuszowe w wysoko�ci okre�lonej w art. 47 ust. 1 Karty
Nauczyciela i w oparciu o przepisy rozporz¹dzenia Mini-
stra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 pa�dziernika
2001 r. w sprawie szczegó³owych zasad ustalania okresów
pracy i innych okresów uprawniaj¹cych nauczyciela do
nagrody jubileuszowej oraz szczegó³owych zasad jej ob-
liczania i wyp³acania.

§2. Jednolity tekst regulaminu okre�laj¹cego wysoko�æ
oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodat-
ków: za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warun-
ki pracy oraz niektóre inne sk³adniki wynagrodzenia stanowi
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§3. Wykonanie uchwa³y zleca siê Prezydentowi Miasta
Gniezna.

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

Przewodnicz¹cy
(�) Robert Gawe³

Poz. 2967

§1. Ilekroæ w tre�ci regulaminu jest mowa o:

1) szkole - nale¿y przez to rozumieæ przedszkole i szko³ê dla
których organem prowadz¹cym jest Miasto Gniezno,

2) dyrektorze lub wicedyrektorze � nale¿y rozumieæ dyrekto-
ra lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt 1,

3) roku szkolnym � nale¿y przez to rozumieæ okres pracy
szko³y od 1 wrze�nia danego roku do 31 sierpnia roku
nastêpnego,

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXVII/254/2004

Rady Miasta Gniezna
z dnia 3 wrze�nia 2004 r.

TEKST JEDNOLITY

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI, SZKÓ£ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW
MIASTA GNIEZNA, OKRE�LAJ¥CY WYSOKO�Æ ORAZ SZCZEGÓ£OWE WARUNKI PRZYZNAWANIA

NAUCZYCIELOM DODATKÓW: ZA WYS£UGÊ LAT, MOTYWACYJNEGO, FUNKCYJNEGO I ZA WARUNKI
PRACY ORAZ NIEKTÓRE INNE SK£ADNIKI WYNAGRODZENIA.

4) klasie � nale¿y przez to rozumieæ tak¿e oddzia³ lub grupê,

5) uczniu � nale¿y przez to rozumieæ tak¿e wychowanka,

6) rozporz¹dzeniu - nale¿y przez to rozumieæ rozporz¹dzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r.
w sprawie wysoko�ci minimalnych stawek wynagrodze-
nia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania, wyso-
ko�ci stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedn¹ godzi-
nê przeliczeniow¹, wykazu stanowisk oraz dodatkowych
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zadañ i zajêæ uprawniaj¹cych do dodatku funkcyjnego,
ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjne-
go, wykazu trudnych i uci¹¿liwych warunków pracy stano-
wi¹cych podstawê przyznania dodatku za warunki pracy
oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrud-
nienia i innych okresów uprawniaj¹cych do dodatku za
wys³ugê lat (Dz.U. Nr 39 poz. 455),

7) Karcie Nauczyciela - nale¿y przez to rozumieæ ustawê
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,

8) tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin � nale¿y
przez to rozumieæ tygodniowy obowi¹zkowy wymiar go-
dzin, o którym mowa w §1 ust. 1 rozporz¹dzenia.

Wynagrodzenia

§2. Wynagrodzenie nauczycieli sk³ada siê z:

1. wynagrodzenia zasadniczego w wysoko�ci okre�lonej
w rozporz¹dzeniu,

2. dodatków:

1) za wys³ugê lat,

2) motywacyjnego,

3) funkcyjnego,

4) za warunki pracy.

3. wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
dora�nych zastêpstw,

4. nagród:

1) ze specjalnego funduszu nagród,

2) jubileuszowych,

5. �wiadczeñ pracowniczych wynikaj¹cych ze stosunku pra-
cy:

1) dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

2) zasi³ku na zagospodarowanie,

3) odprawy z tytu³u rozwi¹zania stosunku pracy,

4) odprawy z tytu³u przej�cia na emeryturê lub rentê.

Wynagrodzenie zasadnicze

§3. 1. Nauczycielowi przys³uguje wynagrodzenie zasadni-
cze, którego wysoko�æ okre�la rozporz¹dzenie.

2. Zgodnie z postanowieniami Karty Nauczyciela dotych-
czasowa �zwiêkszona stawka wynagrodzenia zasadniczego�
jako element tego wynagrodzenia zast¹piona zosta³a odrêb-
nym dodatkiem do wynagrodzenia zwanym �dodatkiem mo-
tywacyjnym�, o którym mowa w §5 Regulaminu.

Dodatek za wys³ugê lat

§4. 1. Nauczycielowi przys³uguje dodatek za wys³ugê lat
w wysoko�ci 1% wynagrodzenia zasadniczego za ka¿dy rok
pracy, wyp³acany w okresach miesiêcznych, poczynaj¹c od

czwartego roku pracy, przy czym dodatek ten nie mo¿e
przekroczyæ 20% wynagrodzenia zasadniczego.

2. Szczegó³owe zasady zaliczenia okresu zatrudnienia do
sta¿u pracy, bêd¹cego podstaw¹ ustalenia stawki dodatku,
o którym mowa w ust. 1, okre�la §5 rozporz¹dzenia.

3. Dodatek przys³uguje od pierwszego dnia miesi¹ca
kalendarzowego nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym na-
uczyciel naby³ prawo do dodatku lub do wy¿szej stawki
dodatku, je¿eli nabycie prawa nast¹pi³o w ci¹gu miesi¹ca.
Je¿eli prawo to powsta³o pierwszego dnia miesi¹ca - od tego
dnia.

4. Dodatek za sta¿ pracy przys³uguje nauczycielowi za
okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które
otrzymuje wynagrodzenie chyba, ¿e przepis szczególny stano-
wi inaczej. Dodatek ten przys³uguje równie¿ za dni nieobec-
no�ci w pracy z powodu niezdolno�ci do pracy wskutek
choroby, b¹d� konieczno�ci sprawowania opieki nad dziec-
kiem lub chorym cz³onkiem rodziny, za które nauczyciel
otrzymuje wynagrodzenie lub zasi³ek z ubezpieczenia spo³ecz-
nego.

Dodatek motywacyjny

§5. 1. Nauczycielowi, w zale¿no�ci od osi¹ganych wyni-
ków pracy, mo¿e byæ przyznany dodatek motywacyjny.

2. Wysoko�æ miesiêcznych �rodków finansowych na
dodatki motywacyjne ustala siê mno¿¹c kwotê 20 z³ przez
liczbê zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pe³ne
etaty.

3. Wysoko�æ dodatku motywacyjnego nie mo¿e przekro-
czyæ 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.

4. Przyjmuje siê nastêpuj¹ce ogólne kryteria przyznawa-
nia dodatków motywacyjnych:

1) osi¹gniêcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuñcze,

2) jako�æ �wiadczonej pracy,

3) ocena pracy,

4) zaanga¿owanie w realizacjê czynno�ci i zajêæ, o których
mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela.

5. Dodatek motywacyjny nauczycielowi przyznaje dyrek-
tor po konsultacji ze zwi¹zkami zawodowymi dzia³aj¹cymi na
terenie szko³y, a dyrektorowi - Prezydent Miasta Gniezna, nie
d³u¿ej ni¿ na 6 miesiêcy.

6. Dodatek motywacyjny nie przys³uguje w okresie,
w którym nie przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze, a tak¿e
w okresie urlopu dla poratowania zdrowia.

§6. Szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielowi do-
datku motywacyjnego:

1. Nauczyciel mo¿e otrzymaæ dodatek motywacyjny, o ile
spe³nia nastêpuj¹ce warunki, a w szczególno�ci:

1) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzglêdnieniem ich mo¿-
liwo�ci oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych
osi¹gniêæ dydaktyczno wychowawczych potwierdza-
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nych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami
egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkur-
sach, zawodach, olimpiadach itp.,

2) umiejêtne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych
uczniów we wspó³pracy z ich rodzicami,

3) pe³ne rozpoznanie �rodowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne dzia³anie na rzecz
uczniów potrzebuj¹cych szczególnej opieki.

2. Jako�æ �wiadczonej pracy, w tym zwi¹zanej z powierzo-
nym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem
lub zajêciem, a w szczególno�ci:

1) systematyczne i efektywne przygotowywanie siê do
przydzielonych obowi¹zków,

2) podnoszenie umiejêtno�ci zawodowych, sta³e dosko-
nalenie siê, samokszta³cenie,

3) wzbogacanie w³asnego warsztatu pracy,

4) dba³o�æ o estetykê powierzonych pomieszczeñ, pomo-
cy dydaktycznych lub innych urz¹dzeñ szkolnych,

5) rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ
s³u¿bowych.

3. Posiadanie wyró¿niaj¹cej oceny pracy.

4. Zaanga¿owanie w realizacjê czynno�ci i zajêæ o których
mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela,
a w szczególno�ci:

1) udzia³ w organizowaniu imprez i uroczysto�ci szkol-
nych, wzmacnianie organizacji ¿ycia szkolnego po-
przez organizowanie dzia³alno�ci kulturalnej, sporto-
wej lub rozrywkowej, zgodnie z programem szko³y,

2) udzia³ w komisjach przedmiotowych i innych,

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

4) gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie swo-
ich do�wiadczeñ pedagogicznych, prowadzenie lekcji
kole¿eñskich, przejawianie form aktywno�ci w ramach
wewn¹trzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczy-
cieli,

5) opracowywanie i wdra¿anie w³asnych programów au-
torskich, podrêczników lub nowatorskich rozwi¹zañ
metodycznych.

6) w sposób efektywny wspomaganie procesu samoroz-
woju szko³y,

7) aktywny udzia³ w realizowaniu innych zadañ statuto-
wych szko³y.

5. Czynny udzia³ w pracach rady pedagogicznej.

6. Bezinteresowne podejmowanie zadañ i czynno�ci dodat-
kowych:

1) spotkania klasowe poza lekcjami (teatr, kino itp.),

2) organizowanie zajêæ dla dzieci w czasie wolnym od
pracy,

3) wychodzenie ze swoj¹ dzia³alno�ci¹ poza �rodowisko
szkolne,

4) inne dzia³ania podejmowane przez nauczyciela.

Dodatek funkcyjny

§7. 1. Do dodatku funkcyjnego uprawnieni s¹ nauczycie-
le, którym powierzono:

1) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szko³y albo inne
stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szko³y,

2) wychowawstwo klasy, oddzia³u przedszkolnego,

3) funkcjê doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultan-
ta,

4) funkcjê opiekuna sta¿u.

2. Dodatek funkcyjny przys³uguje od pierwszego dnia
miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nast¹pi³o
powierzenie stanowiska, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub
funkcji, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - 4, a je¿eli powierzenie
stanowiska lub funkcji nast¹pi³o z pierwszym dniem miesi¹ca
od tego dnia.

3. Nauczyciel traci prawo do dodatku funkcyjnego z pierw-
szym dniem miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym
nast¹pi³o odwo³anie ze stanowiska kierowniczego lub wygas³
okres powierzenia stanowiska (pe³nienia funkcji).

4. Dodatek funkcyjny nie przys³uguje w okresie, w którym
nie przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze, a tak¿e w okresie
urlopu dla poratowania zdrowia.

5. Nauczycielom, o których mowa w ust. 1 pkt 1 dodatki
funkcyjne przys³uguj¹ w stawkach okre�lonych w tabeli nr 1.

Poz. 2967



— 13491 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 143

Tabela Nr 1

DODATKI FUNKCYJNE PRZYS£UGUJ¥CE NAUCZYCIELOM, KTÓRYM POWIERZONO STANOWISKA KIEROWNICZE.
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6. Dodatki funkcyjne w stawkach okre�lonych dla dyrek-
torów szkó³, zgodnie z tabel¹ nr 1, przys³uguj¹ równie¿
nauczycielom, którym powierzono obowi¹zki kierownicze
w zastêpstwie, pocz¹wszy od pierwszego dnia miesi¹ca po
up³ywie miesiêcznego okresu wykonywania obowi¹zków.

7. Dodatki funkcyjne w stawkach okre�lonych dla dyrek-
torów, zgodnie z tabel¹ nr 1, przys³uguj¹ wicedyrektorom od
pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po up³ywie jednego
miesi¹ca zastêpstwa.

8. Nauczycielom o których mowa w ust. 1 pkt 2 - 4,
dodatki funkcyjne przys³uguj¹ w nastêpuj¹cych stawkach:

1) za wychowawstwo,

a) w szkole - 23 z³ miesiêcznie,

b) w przedszkolu - 31 z³ miesiêcznie,

2) za pe³nienie funkcji doradcy metodycznego 200 do 300 z³
miesiêcznie,

3) za pe³nienie funkcji opiekuna sta¿u � 25 z³ miesiêcznie za
nauczyciela odbywaj¹cego sta¿.

9. Dodatki funkcyjne dla nauczycieli, w tym pe³ni¹cych
inne ni¿ dyrektor stanowiska kierownicze, w stawkach okre-
�lonych w ust. 5 i 8 przyznaj¹ dyrektorzy.

10. Nauczycielom przedszkoli przys³uguje dodatek funk-
cyjny za wychowawstwo okre�lone w ust. 8 pkt 1 lit. b tylko
za jeden oddzia³ niezale¿nie od liczby oddzia³ów, w których
prowadz¹ zajêcia. Nauczycielom, o których mowa wy¿ej,
zatrudnionym w niepe³nym wymiarze czasu zajêæ, dodatek
przys³uguje w wysoko�ci proporcjonalnej do wymiaru zatrud-
nienia.

11. Dodatki funkcyjne dla dyrektorów, w stawkach okre-
�lonych w ust. 5 przyznaje na okres jednego roku kalendarzo-
wego Prezydent Miasta, kieruj¹c siê nastêpuj¹cymi kryteria-
mi:

1) wielko�æ szko³y,

2) warunki organizacyjne,

3) z³o¿ono�æ zadañ wynikaj¹cych z funkcji kierowniczej,

4) liczba stanowisk kierowniczych w szkole,

5) wyniki pracy szko³y,

6) ocena pracy,

7) prowadzenie prawid³owej gospodarki finansowej.

Dodatek za warunki pracy

§8. 1. Dodatek za warunki pracy przys³uguje nauczycie-
lom pracuj¹cym w trudnych dla zdrowia warunkach.

2. Za pracê w warunkach trudnych uznaje siê prowadze-
nie zajêæ rewalidacyjno - wychowawczych z dzieæmi i m³o-
dzie¿¹ upo�ledzon¹ umys³owo w stopniu g³êbokim oraz zajê-
cia dydaktyczno - wychowawcze w szko³ach i klasach specjal-
nych, a tak¿e prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka
zakwalifikowanego do kszta³cenia specjalnego.

3. Wysoko�æ dodatku za trudne warunki pracy wynosi
20% wynagrodzenia zasadniczego.

4. Dodatek za warunki pracy przys³uguje za faktycznie
przepracowane w takich warunkach godziny zajêæ, proporcjo-
nalnie do liczby godzin zrealizowanych w takich warunkach
w stosunku do liczby godzin obowi¹zkowego, tygodniowego
wymiaru godzin.

Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
oraz godziny dora�nych zastêpstw

§9. 1. Nauczyciel mo¿e realizowaæ godziny ponadwymia-
rowe, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, na zasadach
okre�lonych w art. 35 Karty Nauczyciela. Dyrektor mo¿e
realizowaæ godziny ponadwymiarowe w wymiarze nie prze-
kraczaj¹cym 6 godzin.

2. Przez godzinê ponadwymiarow¹ rozumie siê przydzie-
lon¹ nauczycielowi godzinê zajêæ dydaktycznych, wychowaw-
czych lub opiekuñczych powy¿ej tygodniowego obowi¹zko-
wego wymiaru godzin.

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wyp³aca
siê wg stawki osobistego zaszeregowania, z uwzglêdnieniem
dodatku za warunki pracy, je¿eli godziny te realizowane s¹
w warunkach uprawniaj¹cych do tego dodatku.

4. Wynagrodzenie za godziny dora�nych zastêpstw przy-
s³uguje w wysoko�ci okre�lonej w ust. 3

5. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹
ustala siê dziel¹c stawkê wynagrodzenia zasadniczego wyni-
kaj¹c¹ z osobistego zaszeregowania nauczyciela (³¹cznie
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z dodatkiem za warunki pracy) przez miesiêczn¹ liczbê godzin
tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin, ustalonego
zgodnie z art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, dla rodzaju zajêæ
dydaktycznych realizowanych przez nauczyciela w ramach
godzin ponadwymiarowych.

6. Miesiêczn¹ liczbê godzin tygodniowego obowi¹zkowe-
go wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust. 5,
ustala siê mno¿¹c tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin,
o którym mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela przez 4,16
z zaokr¹gleniem do pe³nych godzin w ten sposób, ¿e czas
zajêæ do 0,5 godziny pomija siê, a co najmniej 0,5 godziny
liczy siê za pe³n¹ godzinê.

7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przy-
dzielone w planie organizacyjnym nie przys³uguje za dni,
w których nauczyciel nie zrealizowa³ zajêæ z powodu:

1) przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkol-
nego, dotyczy równie¿ placówek nieferyjnych,

2) rozpoczynania lub koñczenia zajêæ w �rodku tygodnia,

3) usprawiedliwionej nieobecno�ci w pracy.

8. Godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie or-
ganizacyjnym, nie zrealizowane przez nauczyciela z przyczyn
le¿¹cych po stronie pracodawcy, w tym zw³aszcza w zwi¹zku
z zawieszeniem zajêæ z powodu epidemii i mrozów, traktuje
siê jak godziny faktycznie odbyte.

9. Dla ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych, za
które przys³uguje wynagrodzenie w tygodniach, w których
przypadaj¹ dni usprawiedliwionej nieobecno�ci w pracy lub
dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których
zajêcia rozpoczynaj¹ siê i koñcz¹ w �rodku tygodnia, przyjmu-
je siê obowi¹zkowy tygodniowy wymiar godzin pomniejszo-
ny o �1/5� tego wymiaru (lub: �1/4�, gdy dla nauczyciela
ustalono czterodniowy tydzieñ pracy), za ka¿dy dzieñ uspra-
wiedliwionej nieobecno�ci w pracy lub dzieñ ustawowo wolny
od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych w takim tygo-
dniu nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ liczba godzin przydzielonych
w planie organizacyjnym.

10. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy reali-
zowali planowane zajêcia opiekuñcze i wychowawcze, przy-
s³uguje wynagrodzenie za faktycznie zrealizowane godziny
zajêæ, nie wiêcej ni¿ za 4 godziny ponadwymiarowe.

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

§10. 1. Nauczycielowi, który przepracowa³ w szkole co
najmniej rok, mo¿e byæ przyznana nagroda lub wyró¿nienie
Prezydenta Miasta Gniezna lub dyrektora szko³y za jego
osi¹gniêcia dydaktyczno - wychowawcze. Nagrody i wyró¿-
nienia przyznawane bêd¹ z okazji Dnia Edukacji Narodowej
oraz innych wa¿nych okazji.

2. Nagrody i wyró¿nienia s¹ przyznawane z funduszu
nagród utworzonego na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1 Karty
Nauczyciela, bêd¹cego w dyspozycji organu prowadz¹cego
i dyrektora szko³y.

3. Fundusz nagród stanowi 1% planowanych corocznych
wynagrodzeñ osobowych nauczycieli szkó³ prowadzonych

przez Miasto Gniezno, z czego do dyspozycji organu prowa-
dz¹cego pozostaje 0,5%, a do dyspozycji dyrektora szko³y
pozosta³e 0,5%.

4. Nagroda Prezydenta Miasta nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿
50%, a wyró¿nienie ni¿sze ni¿ 25% wynagrodzenia zasadni-
czego nauczyciela mianowanego z tytu³em zawodowym
magistra z przygotowaniem pedagogicznym.

5. Wysoko�æ nagrody dyrektora nie mo¿e przekraczaæ
50%, a wyró¿nienie 25% wynagrodzenia, o którym mowa
w ust. 4.

6. Nagrodê i wyró¿nienie, o których mowa w ust. 4 i 5
mog¹ otrzymaæ nauczyciele i osoby zajmuj¹ce stanowiska
kierownicze w szko³ach, za szczególne osi¹gniêcia w pracy
dydaktyczno - wychowawczej i opiekuñczej:

1) dbanie o wysok¹ jako�æ zajêæ dydaktycznych poprzez sta³e
podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej i metodycz-
nej,

2) osi¹ganie wymiernych efektów w pracy dydaktycznej (kon-
kursy przedmiotowe, olimpiady, sprawdziany i egzaminy
zewnêtrzne),

3) czynne w³¹czanie siê w organizacjê zajêæ pozalekcyjnych
oraz wypoczynku letniego i zimowego dzieci i m³odzie¿y
w szkole,

4) podejmowanie dzia³añ na rzecz urz¹dzania i wyposa¿ania
w³asnego warsztatu pracy,

5) wzorowa realizacja zajêæ dydaktycznych potwierdzona
wynikami nadzoru pedagogicznego lub ocen¹ jej uczest-
ników,

6) wykazywanie siê pomys³owo�ci¹ i inicjatyw¹ w stosowa-
niu ró¿nych form, metod i �rodków celem aktywizowania
uczniów w procesie nauczania,

7) prowadzenie dzia³alno�ci maj¹cej na celu zwalczanie w�ród
dzieci i m³odzie¿y przejawów patologii spo³ecznej,

8) wspó³praca ze �rodowiskiem szko³y celem ujednolicenia
procesu wychowawczego,

9) ustawiczne podnoszenie swoich kwalifikacji i zdobywanie
kolejnych stopni awansu zawodowego,

10) podejmowanie dzia³añ innowacyjnych i nowatorskich,

11) opracowywanie i upowszechnianie w³asnych do�wiad-
czeñ pedagogicznych,

12) kierowanie zespo³em przedmiotowym lub problemowym,

13) wspó³praca z placówkami doskonalenia nauczycieli,

14) zaanga¿owanie w prace na rzecz szko³y,

15) prawid³owe prowadzenie dokumentacji,

16) podejmowanie wspó³pracy z instytucjami i organizacjami
celem wspomagania dzia³alno�ci statutowej szko³y,

7. Nagrodê Prezydenta Miasta mog¹ otrzymaæ dyrekto-
rzy szkó³ uzyskuj¹cy wymierne efekty w zakresie:

1) bardzo dobrej organizacji pracy szko³y,
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2) zapewnienia optymalnych warunków do realizacji zadañ
statutowych szko³y,

3) zewnêtrznego mierzenia jako�ci pracy szko³y,

4) wykorzystania kadry dydaktyczno � wychowawczej szkó³
oraz bazy materialnej do organizowania wypoczynku let-
niego i zimowego dla dzieci i m³odzie¿y,

5) organizowania zajêæ pozalekcyjnych dla dzieci i m³odzie¿y
ze szczególnym uwzglêdnieniem zajêæ sportowych,

6) diagnozowania pracy szko³y,

7) dbania o wysoki poziom pracy szko³y, poprzez odpowiedni
dobór kadry,

8) efektywnego tworzenia i wprowadzania programów na-
prawczych, je�li wcze�niejsze wyniki pracy szko³y nie by³y
zadawalaj¹ce,

9) osi¹gania wysokich wyników sprawdzianów i egzaminów
zewnêtrznych oraz liczny udzia³ uczniów w olimpiadach,
konkursach, zawodach sportowych itp.,

10) inicjowania ró¿norodnych dzia³añ s³u¿¹cych podnoszeniu
jako�ci pracy szko³y,

11) organizowania pomocy nauczycielom w zakresie organi-
zowania warsztatu pracy i doskonalenia zawodowego,

12) umiejêtnego gospodarowania �rodkami finansowymi,

13) pozyskiwania �rodków pozabud¿etowych na rzecz szko³y,

14) dbania o bazê szko³y - remonty, inwestycje, prace wyko-
nywane we w³asnym zakresie,

15) wszechstronnej wspó³pracy ze �rodowiskiem szko³y.

8. W uzasadnieniu wniosku o nagrodê Prezydenta Miasta
nale¿y podaæ wymierne efekty pracy osi¹gane przez nauczy-
ciela, dyrektora, w okresie od otrzymania ostatniej nagrody
wy¿szego szczebla ni¿ nagroda dyrektora szko³y.

9. Nauczyciele i dyrektorzy szkó³, typowani do nagrody
Prezydenta Miasta powinni posiadaæ co najmniej dobr¹ ocenê
pracy otrzyman¹ w ci¹gu ostatnich 5 lat.

10. Uprawnieni do sk³adania wniosków o przyznanie
nagrody i wyró¿nienia Prezydenta Miasta s¹ dyrektorzy szkó³,
dyrektor Wydzia³u Edukacji i Promocji Urzêdu Miejskiego
w Gnie�nie oraz zak³adowe organizacje zwi¹zkowe zrzeszaj¹-
ce nauczycieli.

11. Wnioski, sk³adane przez dyrektorów podlegaj¹ zaopi-
niowaniu przez zwi¹zki zawodowe dzia³aj¹ce na terenie szkó³
(dotyczy tylko cz³onków zwi¹zków).

12. Wnioski o nagrody i wyró¿nienia s¹ przyjmowane
w Wydziale Edukacji i Promocji Urzêdu Miejskiego w Gnie�-
nie, pod warunkiem spe³nienia wymogów formalnych.

13. Wniosek powinien zawieraæ:

1) Dane osobowe - imiê, nazwisko, sta¿ pracy, stanowisko,
wykszta³cenie, stopieñ awansu zawodowego i przedmiot
nauczania,

2) Merytoryczne uzasadnienie wniosku,

3) Opiniê zwi¹zku zawodowego dzia³aj¹cego w szkole (we
wnioskach sk³adanych przez dyrektorów - dotyczy tylko
cz³onków zwi¹zków),

4) Wyci¹g z protokó³u rady pedagogicznej zawieraj¹cy opiniê
dotycz¹c¹ wniosku.

14. Ustala siê termin sk³adania wniosków do dnia 15
wrze�nia ka¿dego roku.

15. Decyzjê w sprawie przyznania nagród i wyró¿nieñ
podejmuje Prezydent Miasta Gniezna.

16. Otrzymanie nagrody lub wyró¿nienia dyrektora nie
wyklucza mo¿liwo�ci uzyskania nagrody lub wyró¿nienia Pre-
zydenta Miasta.

Nagrody jubileuszowe

§11. Nauczyciele za wieloletni¹ pracê otrzymuj¹ nagrody
jubileuszowe, w wysoko�ci okre�lonej art. 47 ust. 1 Karty
Nauczyciela i w oparciu o przepisy rozporz¹dzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 pa�dziernika 2001 r.
w sprawie szczegó³owych zasad ustalania okresów pracy
i innych okresów uprawniaj¹cych nauczyciela do nagrody
jubileuszowej oraz szczegó³owych zasad jej obliczania i wy-
p³acania.

�wiadczenia pracownicze

§12. Nauczycielom przys³uguj¹ �wiadczenia pracownicze:

1. dodatkowe wynagrodzenie roczne, zgodnie z zasadami
okre�lonymi w ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r.
o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników
jednostek sfery bud¿etowej (Dz.U. Nr 160 poz. 1080 ze
zmianami),

2. zasi³ek na zagospodarowanie, zgodnie z zasadami okre�lo-
nymi w art. 61 Karty Nauczyciela,

3. odprawy z tytu³u rozwi¹zania stosunku pracy, zgodnie
z zasadami okre�lonymi w art. 20, 28 Karty Nauczyciela,

4. odprawa emerytalna, zgodnie z zasadami okre�lonymi
w art. 87 ust. 1 i 2 Karty Nauczyciela.

Postanowienia koñcowe

§13. 1. Sk³adniki wynagrodzenia nauczycieli, o których
mowa w §2 ust. 1 i 2 pkt 1 - 3 Regulaminu, wyp³aca siê z góry,
zgodnie z zasadami okre�lonymi w art. 39 ust. 3 Karty
Nauczyciela.

2. Sk³adniki wynagrodzenia, o których mowa w §2 ust. 2
pkt 4, ust. 3 Regulaminu, wyp³aca siê z do³u, zgodnie
z zasadami, o których mowa w art. 39 ust. 4 Karty Nauczyciela.

§14. Nauczycielom zatrudnionym w niepe³nym wymiarze
czasu pracy poszczególne sk³adniki wynagrodzenia przys³u-
guj¹ w czê�ci proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy,
z wyj¹tkiem dodatku funkcyjnego za wychowawstwo klasy
w szkole podstawowej i gimnazjum. W razie zastêpowania
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nieobecnych nauczycieli przez nauczycieli zatrudnionych
w niepe³nym wymiarze godzin - za faktycznie zrealizowane
godziny zastêpstw przys³uguje wynagrodzenie wed³ug zasad
ustalonych dla godzin ponadwymiarowych.

§15. 1. Nauczycielom nie przys³uguje wynagrodzenie za
czas nieusprawiedliwionej nieobecno�ci w pracy, a tak¿e za
inne okresy, za które na podstawie odrêbnych przepisów nie
przys³uguje wynagrodzenie.

2. Stawkê za jeden dzieñ niewykonywania pracy z przy-
czyn wymienionych w ust. 1 ustala siê dziel¹c wszystkie
sk³adniki wynagrodzenia wyp³acane z góry przez trzydzie�ci.

3. Wysoko�æ utraconego wynagrodzenia za okresy,
o których mowa w ust. 1, oblicza siê mno¿¹c liczbê dni
niewykonywania pracy przez stawkê okre�lon¹ w ust. 2.

§16. 1. Wynagrodzenie miesiêczne nauczycieli, ustalone
zgodnie z postanowieniami Regulaminu, nie mo¿e byæ ni¿sze
od ich dotychczasowego miesiêcznego wynagrodzenia, po
uwzglêdnieniu wszystkich sk³adników wynagrodzenia okre-
�lonych w §2 pkt 1, 2, 3 Regulaminu, z wyj¹tkiem wynagro-
dzenia za godziny dora�nych zastêpstw.

2. Nauczycielom, których miesiêczne wynagrodzenie usta-
lone zgodnie z postanowieniami Regulaminu by³oby ni¿sze
od ich dotychczasowych miesiêcznych wynagrodzeñ, winno
byæ wyp³acane stosowne wyrównanie.

§17. Regulamin wchodzi w ¿ycie z dniem uchwalenia
z moc¹ od 1.01.2000 r.

Przepisy przej�ciowe

§18. Stosownie do zmian w zakresie sk³adników wyna-
grodzenia nauczycieli, polegaj¹cych miêdzy innymi na likwi-
dacji zwiêkszonej stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz
ustaleniu dodatku motywacyjnego, wygasa zwiêkszenie wy-
nagrodzenia zasadniczego przyznane na czas okre�lony na-
uczycielom zatrudnionym w roku 2000.

§19. Nauczyciele, którzy w dniu wej�cia w ¿ycie Karty
Nauczyciela (6 kwietnia 2000 r.) otrzymywali dodatki specja-
listyczne, zachowuj¹ prawo do tych dodatków do czasu
uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego, w wyso-
ko�ci i na zasadach obowi¹zuj¹cych w dniu wej�cia w ¿ycie
ustawy tj. okre�lonych w rozporz¹dzeniu Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 19 marca 1997 r. w sprawie wynagrodzenia
nauczycieli (Dz.U. Nr 29, poz. 160 ze zmianami), w brzmieniu
nadanym rozporz¹dzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 18 lutego 2000 r. zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie
w sprawie wynagradzania nauczycieli (Dz.U. Nr 12, poz. 142).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r. ze
zmianami) Rada Gminy w £ubowie uchwala co nastêpuje:

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego
w LEDNOGÓRZE.

2. Granice obszaru objêtego uchwa³¹ stanowi¹ granice
geodezyjne dzia³ek o numerach ewidencyjnych 39/2 i 38.

3. Obszar i zakres opracowania planu s¹ zgodne z uchwa³¹
nr XXXVIII/273/02 Rady Gminy w £ubowie z dnia 9 lipca

2968

UCHWA£A NR XVI/133/2004 RADY GMINY W £UBOWIE

z dnia 3 wrze�nia 2004 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
budownictwa mieszkaniowego w LEDNOGÓRZE dz. nr ewid. 39/2,38

2002 r. w sprawie studium uwarunkowañ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy £ubowo oraz z uchwa-
³ami Nr XII/100/2004 z dnia 30.01.2004 r. i nr XV/121/2004
z dnia 28 czerwca 2004 r. Rady Gminy w £ubowie.

4. Plan miejscowy sk³ada siê z tre�ci niniejszej uchwa³y
i integralnych czê�ci; rysunku planu w skali 1:1000 - stanowi¹-
cego za³¹cznik nr 1 oraz niepublikowanych za³¹czników doty-
cz¹cych: rozstrzygniêcia o sposobie rozpatrzenia uwag do
projektu planu oraz o sposobie realizacji rozstrzygniêcia
o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych
gminy. Rozstrzygniêcia znajduj¹ siê w dokumentacji prac
planistycznych.
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ROZDZIA£ I

Przepisy ogólne

§2. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:

1. ustawie - nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

2. planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu, o którym
mowa w §1 niniejszej uchwa³y,

3. uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Gminy w £ubowie,

4. przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na obszarze
w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych, okre�lone symbolem,

5. przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaje przeznaczenia inne ni¿ podstawowe, które uzupe³-
niaj¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenie podstawowe,

6. przedsiêwziêciach mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
�rodowisko - nale¿y przez to rozumieæ przedsiêwziêcia
wymienione w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 24
wrze�nia 2002 r., w sprawie okre�lenia rodzajów przedsiê-
wziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko
oraz szczegó³owych kryteriów zwi¹zanych z kwalifikowa-
niem przedsiêwziêæ do sporz¹dzania raportu o oddzia³y-
waniu na �rodowisko - Dz.U. Nr 179 z dnia 29 pa�dziernika
2002 r.,

7. siedlisku przyrodniczym - nale¿y przez to rozumieæ obszar
okre�lony w ustawie o ochronie przyrody, tj. obszar l¹do-
wy lub wodny, naturalny, pomaturalny lub antropogenicz-
ny wyodrêbniony w oparciu o cechy geograficzne, abio-
tyczne i biotyczne.

§3. 1. Zakres opracowania planu obejmuje:

1) okre�lenie przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczaj¹-
cych tereny o ró¿nym przeznaczeniu,

2) zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego,

3) zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-
rowego,

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury wspó³czesnej,

5) wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrze-
ni publicznych,

6) parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty
obiektów i wska�niki intensywno�ci zabudowy,

7) sposób zagospodarowania terenów podlegaj¹cych ochro-
nie, ustalonych na podstawie przepisów odrêbnych.

8) szczegó³owe zasady podzia³u nieruchomo�ci objêtej pla-
nem miejscowym,

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów w tym
zakaz zabudowy,

10) zasady dowi¹zania siê do istniej¹cych systemów komuni-
kacji i infrastruktury technicznej,

11) stawki procentowe, na podstawie których ustala siê op³a-
tê, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.

§4. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi
ustaleniami planu:

1. granice obszaru objêtego planem,

2. linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu wraz
z oznaczeniami literowymi,

3. linie podzia³ów wewnêtrznych,

4. nieprzekraczalne linie zabudowy,

5. projektowane zadrzewienia i zakrzewienia.

ROZDZIA£ II

Przepisy szczegó³owe

§5. 1. Ustala siê teren, oznaczony na rysunku planu sym-
bolem MN, na którym przeznaczeniem podstawowym jest
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

2. Ustala siê teren oznaczony na rysunku planu symbo-
lem MN/ZP na którym przeznaczeniem podstawowym jest
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z zieleni¹ parkow¹.

3. Ustala siê jako przeznaczenie dopuszczalne na tere-
nach MN i MN/ZP wprowadzenie funkcji zwi¹zanej z rzemio-
s³em artystycznym lub funkcji zwi¹zanej z wystawiennictwem
(np. prywatna galeria sztuki). Mo¿na je zlokalizowaæ w obrê-
bie budynku mieszkalnego i w budynku gospodarczym oraz
na terenie otwartym.

4. Ustala siê teren oznaczony na rysunku planu symbo-
lem R na którym przeznaczeniem podstawowym jest rola bez
prawa zabudowy.

5. Ustala siê tereny dróg pieszojezdnych wewnêtrznych
oznaczonych na rysunku planu symbolem KDx oraz tereny
dróg pieszych oznaczonych symbolem Kx.

§6. Wprowadza siê nastêpuj¹ce zasady ochrony i kszta³-
towania ³adu przestrzennego:

1. Projektowana zabudowa winna nawi¹zywaæ do tradycyj-
nych wzorców architektonicznych, wyprowadzonych z cech
architektury istniej¹cej na obszarze Lednickiego Parku
Krajobrazowego. W tym celu nale¿y respektowaæ parame-
try i wska�niki okre�lone w §9, a ponadto stosowaæ
lokalne detale, konwencjonaln¹ kolorystykê i charaktery-
styczne rozwi¹zania materia³owe - jasne kolory tynków,
znacz¹cy udzia³ w wykoñczeniu takich materia³ów jak:
drewno, ceg³a, kamieñ naturalny.

2. W zagospodarowaniu dzia³ek nale¿y stosowaæ rodzime
gatunki ro�lin, charakterystyczne dla danego siedliska
przyrodniczego. Nale¿y zadbaæ o jak najwiêksz¹ ró¿norod-
no�æ gatunków i w³a�ciw¹ kompozycjê zieleni uwzglêdnia-
j¹c¹ zachowanie widoków w kierunku Ostrowa Lednickie-
go. Preferowaæ niskie formy drzew i krzewów. Zwarte
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grupy zieleni lokalizowaæ w taki sposób, by nie przys³ania-
³y osi widokowych.

3. Elementy ma³ej architektury i nawierzchnie stosowaæ
w nawi¹zaniu do lokalnych wzorców i przy zastosowaniu
tradycyjnych materia³ów analogicznie jak dla zabudowy
mieszkaniowej.

§7. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony �rodowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego:

1. Na obszarze opracowania obowi¹zuj¹ zakazy wynikaj¹ce
z po³o¿enia na terenie Lednickiego Parku Krajobrazowego.

2. Zakazuje siê przekraczania wska�ników zagospodarowa-
nia terenu, okre�lonych w §10 ust. 1 pkt 1 i 2.

3. W miejscu lokalizacji ka¿dego budynku nale¿y wykonaæ
wiercenia pozwalaj¹ce okre�liæ mo¿liwo�æ podpiwnicze-
nia, sposób posadowienia oraz rodzaj konstrukcji.

4. Zakazuje siê makro niwelacji terenu - w formie wykopów.
Prowadzone prace ziemne nie mog¹ zmieniaæ naturalnej
rze�by terenu o wiêcej ni¿ o 3 m.

5. Podczas prowadzenia prac ziemnych przy posadowieniu
budynków a tak¿e prac ziemnych zwi¹zanych z zak³ada-
niem ogrodów nale¿y uwzglêdniæ wymóg zapisany w §8
ust. 1.

6. Zakazuje siê odprowadzaæ nieczysto�ci p³ynne do gruntu,
do istniej¹cego cieku lub do jeziora.

7. Dla odprowadzenia wód opadowych ustala siê rozwi¹za-
nia indywidualne w postaci studni ch³onnych lub odpro-
wadzenie powierzchniowe na tereny zielone wokó³ zabu-
dowañ.

8. W zakresie zaopatrzenia w ciep³o preferuje siê ekologiczne
�ród³a spalania paliw.

9. Odpady komunalne i komunalno-podobne nale¿y groma-
dziæ w granicach posesji, w sposób umo¿liwiaj¹cy zorga-
nizowany wywóz na sk³adowisko odpadów.

10. Rozwi¹zaæ gospodarkê �ciekow¹ zgodnie z §12 ust. 3.

11. Wprowadziæ zieleñ ozdobn¹ na teren dzia³ek oraz zadrze-
wienia i zakrzewienia na granicy dzia³ek zgodnie z zapisem
§6 ust. 2.

12. Przeznaczenie dopuszczalne, o którym mowa w §5 ust. 3
nie mo¿e nale¿eæ do przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co
oddzia³ywaæ na �rodowisko.

§8. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków:

1. Z uwagi na to, ¿e obszar objêty planem jest cenny
archeologicznie, znajduje siê w strefie bogatego osadnic-
twa pradziejowego i wczesno�redniowiecznego a na tere-
nie dzia³ki 39/2 znajduje siê zewidencjonowane stanowi-
sko archeologiczne - wszelkie prace ziemne zwi¹zane
z inwestycjami na wszystkich dzia³kach wymagaj¹ prowa-
dzenia badañ archeologicznych w zakresie uzgodnionym
z Wydzia³em Archeologicznym Wojewódzkiego Urzêdu
Ochrony Zabytków w Poznaniu.

2. Ustala siê wymóg uzgodnienia projektów zagospodaro-
wania poszczególnych dzia³ek oraz projektów architekto-
nicznych budynków z Wielkopolskim Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków, Zespo³em Parków Krajobrazowych
Województwa Wielkopolskiego oraz Muzeum Pierwszych
Piastów na Lednicy.

§9. Okre�la siê nastêpuj¹ce wymogi wynikaj¹ce z potrze-
by kszta³towania przestrzeni publicznych:

1. Zakazuje siê stosowania ogrodzeñ w formie prefabryka-
tów betonowych. Ogrodzenia winny odznaczaæ siê wyso-
kimi walorami estetycznymi przy wykorzystaniu takich
materia³ów jak drewno, kamieñ naturalny, kute prêty
metalowe. Dopuszcza siê fragmenty ogrodzeñ pe³nych lub
¿ywop³oty tylko wzd³u¿ granic oddzielaj¹cych od siebie
poszczególne dzia³ki, o ile nie przys³oni¹ osi widokowych.

§10. 1. Ustala siê nastêpuj¹ce wska�niki zagospodaro-
wania terenu:

1) na ka¿dej dzia³ce powierzchnia zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia³ki nie mo¿e przekraczaæ 25%,

2) na ka¿dej dzia³ce co najmniej 60% powierzchni powinien
stanowiæ teren biologicznie czynny.

2. Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy w odleg³o-
�ci 100 m od brzegu jeziora oraz w odleg³o�ci 6 m - 8 m od
krawêdzi ulic pieszojezdnych KDx - zgodnie z rysunkiem
planu.

3. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry i cechy dotycz¹ce
kszta³towania zabudowy mieszkaniowej i budynków gospo-
darczych:

1) budynki mieszkalne:

a) wysoko�æ: parter plus poddasze,

b) dachy strome dwu, lub czterospadowe o nachyleniu
35° - 45°. Dopuszcza siê mniejsze spadki fragmentów
dachu zwi¹zane z kaferkami,

c) pokrycie dachów: dachówka, materia³y imituj¹ce
dachówkê lub inne tradycyjne materia³y pokryciowe
w gamie kolorów od szarego poprzez brunatny do
ceglastego,

d) jasne kolory tynków,

2) budynki gospodarcze:

a) wysoko�æ: parter plus poddasze,

b) dachy strome nawi¹zuj¹ce kszta³tem i pokryciem do
dachu budynku mieszkalnego,

c) usytuowanie: dobudowane do budynków mieszkal-
nych.

§11. 1. Obowi¹zuj¹ linie podzia³ów wewnêtrznych na
dzia³ki budowlane przy czym dopuszcza siê korekty nie powo-
duj¹ce zmniejszenia wiêcej ni¿ o 10% wielko�ci dzia³ki.

2. Zakazuje siê wtórnych podzia³ów dzia³ek.

§12. 1. Dojazdy do terenów MN i MN/ZP ustala z istnie-
j¹cej drogi powiatowej KDP414 drogami pieszojezdnymi KDx
wyznaczonymi na bazie istniej¹cych dróg gruntowych.
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2. Zaopatrzenie w wodê z istniej¹cego wodoci¹gu.

3. Docelowo przewiduje siê budowê sieci kanalizacji sa-
nitarnej i odprowadzenie �cieków do istniej¹cej oczyszczalni
�cieków w Dziekanowicach. Do czasu realizacji sieci dopusz-
cza siê budowê szczelnych zbiorników bezodp³ywowych, ate-
stowanych, okresowo opró¿nianych.

4. Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci.

5. Dopuszcza siê lokalizowanie na terenach mieszkanio-
wych oraz na terenie roli urz¹dzeñ technicznych obs³ugi
obiektów budowlanych i obiektów pomocniczych s³u¿¹cych
zaopatrzeniu w wodê, energiê elektryczn¹ oraz zwi¹zane
z odprowadzeniem �cieków lub innymi elementami uzbroje-
nia.

6. Inne elementy uzbrojenia - na warunkach okre�lonych
w przepisach szczególnych.

§13. Do czasu zrealizowania ustalonego w planie przezna-
czenia terenu dopuszcza siê dotychczasowe u¿ytkowanie
rolnicze.

ROZDZIA£ III

Przepisy koñcowe

§14. 1. Odstêpuje siê od naliczania stawki jednorazo-
wych op³at, o jakich mowa w art. 15 ust. 2 pkt 12 i w art. 36
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym do dzia³ek nr ewidencyj-
ny 39/2 oraz 38, stanowi¹cych w³asno�æ gminy.

§15. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
£ubowo.

§16. Ustalenia planu zawarte w niniejszej uchwale wraz
z za³¹cznikiem graficznym nr 1 - rysunek planu, stanowi¹cym
integraln¹ czê�æ uchwa³y podlegaj¹c¹ publikacji w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§17. Uchwa³a w sprawie niniejszego planu wchodzi
w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(�) Jan Grabowski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r. ze
zmianami) Rada Gminy w £ubowie uchwala co nastêpuje:

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego
w Przyborowie.

2. Granice obszaru objêtego uchwa³¹ stanowi¹ granice
dzia³ki o numerze ewidencyjnym 30/2 oraz 30/1 w Przyboro-
wie, o wielko�ci 0,70 ha.

3. Obszar i zakres opracowania planu s¹ zgodne z uchwa³¹
Rady Gminy w £ubowie nr XXXVIII/273/02 z dnia 9 lipca
2002 r. w sprawie studium uwarunkowañ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy £ubowo oraz uchwa³a-
mi nr XII/100/04 z dnia 30 stycznia 2004 r. i nr XV/122/2004

2969

UCHWA£A Nr XVI/134/04 RADY GMINY W £UBOWIE

z dnia 3 wrze�nia 2004 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
budownictwa mieszkaniowego w PRZYBOROWIE, dz. nr ewid. 30/2, 30/1

z 28 czerwca 2004 r. Rady Gminy w £ubowie o przyst¹pieniu
do opracowania planu.

4. Plan miejscowy sk³ada siê z tre�ci niniejszej uchwa³y
i integralnych czê�ci; rysunku planu w skali 1:1000 - stanowi¹-
cego za³¹cznik nr 1 oraz niepublikowanych za³¹czników doty-
cz¹cych: rozstrzygniêcia o sposobie rozpatrzenia uwag do
projektu planu oraz o sposobie realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹
do zadañ w³asnych gminy i zasadach ich finansowania.
Rozstrzygniêcia te znajduj¹ siê w dokumentacji prac plani-
stycznych.

ROZDZIA£ I

Przepisy ogólne

§2. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
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1. ustawie - nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

2. planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu, o którym
mowa w §1 niniejszej uchwa³y,

3. uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Gminy w £ubowie,

4. przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na obszarze
w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych, okre�lone symbolem,

5. przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaje przeznaczenia inne ni¿ podstawowe, które uzupe³-
niaj¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenie podstawowe,

6. przedsiêwziêciach mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
�rodowisko - nale¿y przez to rozumieæ przedsiêwziêcia
wymienione w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 24
wrze�nia 2002 r., w sprawie okre�lenia rodzajów przedsiê-
wziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko
oraz szczegó³owych kryteriów zwi¹zanych z kwalifikowa-
niem przedsiêwziêæ do sporz¹dzania raportu o oddzia³y-
waniu na �rodowisko (Dz.U. Nr 179 z dnia 29 pa�dziernika
2002 r.),

7. siedlisku przyrodniczym - nale¿y przez to rozumieæ obszar
okre�lony w ustawie z dnia 16 pa�dziernika 1991 r.
o ochronie przyrody z pó�n. zmianami, art. 2a pkt 11
(j.t. Dz.U. Nr 99, poz. 1079 z 2001 r.).

§3. 1. Zakres opracowania planu obejmuje:

1) okre�lenie przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczaj¹-
cych tereny o ró¿nym przeznaczeniu,

2) zasady ochrony i kszta³towania l¹du przestrzennego,

3) zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-
rowego,

4) wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrze-
ni publicznych,

5) parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty
obiektów i wska�niki intensywno�ci zabudowy,

6) szczegó³owe zasady podzia³u nieruchomo�ci objêtej pla-
nem,

7) zasady rozbudowy systemu komunikacji i infrastruktury
technicznej,

8) sposób tymczasowego zagospodarowania i u¿ytkowania
terenu,

9) stawki procentowe, na podstawie których ustala siê op³at¹,
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.

2. Zakres opracowania nie obejmuje zasad ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó³cze-
snej, okre�lenia granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na
podstawie odrêbnych przepisów z uwagi na nie wystêpowa-
nie wymienionych terenów i obiektów w obszarze opracowa-
nia lub w bezpo�rednim s¹siedztwie. Ustala siê tak¿e ¿e nie

wystêpuje potrzeba okre�lenia szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów.

§4. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi
ustaleniami planu:

1. linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu,

2. nieprzekraczalne linie zabudowy,

3. kierunki kalenic dachowych,

4. zadrzewienia i zakrzewienia,

5. granica terenu wzd³u¿ istniej¹cej linii elektroenergetycznej
0,4 kV, na którym obowi¹zuj¹ ograniczenia w u¿ytkowa-
niu.

ROZDZIA£ II

Przepisy szczegó³owe

§5. 1. Ustala siê teren, oznaczony na rysunku planu sym-
bolem 1MN, na którym przeznaczeniem podstawowym jest
zabudowa mieszkaniowa wolnostoj¹ca wraz z budynkami
gospodarczymi lub gara¿ami. Jako przeznaczenie dopuszczal-
ne ustala siê us³ugi bytowe typu handel, ma³a gastronomia.

2. Ustala siê teren drogi dojazdowej oznaczony na rysun-
ku planu symbolem KDW.

§6. Wprowadza siê nastêpuj¹ce zasady ochrony i kszta³-
towania ³adu przestrzennego:

1. Projektowana zabudowa winna nawi¹zywaæ do tradycyj-
nych wzorców architektonicznych stosowanych na tere-
nach wiejskich. W tym celu nale¿y respektowaæ parametry
i wska�niki okre�lone w §9, a ponadto stosowaæ lokalne
detale, konwencjonaln¹ kolorystykê i charakterystyczne
rozwi¹zania materia³owe - jasne kolory tynków, pokrycia
dachów w gamie kolorów od brunatnego poprzez ceglasty
do czerwonego, znacz¹cy udzia³ drewna i kamienia natu-
ralnego w p³aszczyznach elewacji i ogrodzeñ.

2. W zagospodarowaniu dzia³ek nale¿y stosowaæ gatunki
ro�lin, charakterystyczne dla danego siedliska przyrodni-
czego. Nale¿y zadbaæ o jak najwiêksz¹ ró¿norodno�æ ga-
tunków i w³a�ciw¹ kompozycjê zieleni.

3. Elementy ma³ej architektury i nawierzchnie stosowaæ
w nawi¹zaniu do lokalnych wzorców i przy zastosowaniu
tradycyjnych materia³ów, analogicznie jak dla zabudowy
mieszkaniowej.

§7. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony �rodowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego:

1. Zakazuje siê przekraczania wska�ników dotycz¹cych zago-
spodarowania terenu okre�lonych w §10 ust. 1 pkt 1 i 2.

2. Nale¿y wykonaæ wiercenia w miejscu lokalizacji ka¿dego
budynku, pozwalaj¹ce okre�liæ mo¿liwo�æ podpiwnicze-
nia, sposób posadowienia oraz rodzaj konstrukcji.

3. W zakresie ochrony przeciwpo¿arowej ustala siê obowi¹-
zek uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektów bu-
dowlanych wymienionych w przepisach szczególnych.
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4. Zakazuje siê odprowadzaæ nieczysto�ci p³ynne do gruntu.

5. Dla odprowadzenia wód opadowych ustala siê rozwi¹za-
nia indywidualne w postaci studni ch³onnych lub odpro-
wadzenie powierzchniowe na tereny zielone wokó³ zabu-
dowañ.

6. W zakresie zaopatrzenia w ciep³o preferuje siê ekologiczne
spalania paliw.

7. Przewiduje siê docelowo odprowadzenie �cieków poprzez
sieæ kanalizacyjn¹ do oczyszczalni w Przyborowie. Do
czasu zrealizowania systemu odprowadzenia �cieków
dopuszcza siê szczelne zbiorniki bezodp³ywowe zlokalizo-
wane na dzia³kach, atestowane, opró¿niane okresowo.

8. Nale¿y wprowadziæ zieleñ ozdobn¹ oraz zadrzewienia
i zakrzewienia na granicy dzia³ek. Stosowaæ rodzime ga-
tunki ro�lin, dostosowane do lokalnego siedliska przyrod-
niczego.

9. Przeznaczenie dopuszczalne, o którym mowa w §5 ust. 1
nie mo¿e nale¿eæ do przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co
oddzia³ywaæ na �rodowisko.

10. Obowi¹zuje usuwanie odpadów bytowych przez wyspe-
cjalizowane firmy.

§8. Okre�la siê nastêpuj¹ce wymogi wynikaj¹ce z potrze-
by kszta³towania przestrzeni publicznych:

1. Elementy zagospodarowania typu: ogrodzenia, bramy,
forma grafiki numeracji domów, miejsca na odpady po-
winny byæ zbli¿one w doborze materia³u i kolorystyce na
poszczególnych dzia³kach.

2. Zakazuje siê stosowania ogrodzeñ frontowych w formie
litego muru lub prefabrykatów betonowych uniemo¿liwia-
j¹cych wgl¹d na dzia³ki.

§9. 1. Ustala siê wska�niki dotycz¹ce zagospodarowania
terenu:

1) powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 25% po-
wierzchni dzia³ki,

2) powierzchnia biologicznie czynna musi wynosiæ co naj-
mniej 60% powierzchni dzia³ki.

2. Ustala siê nieprzekraczlne linie zabudowy:

1) wzd³u¿ drogi KDW w odleg³o�ci 20 m od linii rozgranicza-
j¹cej drogi KDW, z uwagi na zabezpieczenie przeciwpo¿a-
rowe lasu. Odleg³o�æ tê okre�lono jak dla budynków
o obci¹¿eniu ogniowym strefy po¿arowej Q > MJ/m2,

2) wzd³u¿ drogi KD w odleg³o�ci 12 m od linii rozgraniczaj¹-
cej drogê z uwzglêdnieniem pasa terenu wolnego od
zabudowy wzd³u¿ linii elektroenergetycznej.

3. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry dotycz¹ce zabudowy
mieszkaniowej:

1) wysoko�æ zabudowy - parter plus poddasze u¿ytkowe lub
nieu¿ytkowe. Maksymalna wysoko�æ od poziomu terenu
do kalenicy dachu nie mo¿e przekraczaæ 10 m,

2) dachy strome, dwu lub wielospadowe o nachyleniu 30° -
45°, kryte dachówk¹, materia³em imituj¹cym dachówkê
lub innym tradycyjnie stosowanym materia³em pokrycio-

wym. Obowi¹zuje równolegle ustawienie kalenic w sto-
sunku do osi jezdni drogi KD - prostopadle w stosunku do
osi jezdni ulicy KDW - zgodnie z rysunkiem planu.

4. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki i parametry dotycz¹ce
budynków przeznaczenia dopuszczalnego i budynków gospo-
darczych lub gara¿y:

1) przeznaczenie dopuszczalne mo¿e byæ umieszczone
w obrêbie kubatury budynku mieszkalnego lub w budynku
dobudowanym do budynku mieszkalnego od strony bocz-
nej lub tylnej. Dla budynków przeznaczenia dopuszczalne-
go obowi¹zuj¹ parametry okre�lone dla budynków miesz-
kalnych - ust. 2 pkt 1, 2,

2) budynki gospodarcze lub gara¿e mo¿na sytuowaæ jako
wolnostoj¹ce, jako dobudowane do budynku mieszkalne-
go lub na granicy dzia³ki. Powinny to byæ budynki wy³¹cz-
nie parterowe z dachami o nachyleniu i pokryciu nawi¹-
zuj¹cym do dachów budynków mieszkalnych.

5. Istniej¹c¹ zabudowê kubaturow¹ adaptuje siê. Ustala
siê mo¿liwo�æ modernizacji i przebudowy obiektów pod wa-
runkiem zachowania ustaleñ i parametrów okre�lonych w ust.
1 - 4.

§10. Wprowadza siê nastêpuj¹ce zasady podzia³u nieru-
chomo�ci.

1. Podzia³y winny byæ dokonane prostopadle do osi jezdni
drogi KDW.

2. Dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek.

3. Zakazuje siê wtórnych podzia³ów dzia³ek.

4. Dopuszcza siê korektê zaznaczonych na rysunku planu
podzia³ów na dzia³ki budowlane pod warunkiem ze nie
spowoduje ona zwiêkszenia lub zmniejszenia obecnej
wielko�ci dzia³ek o wiêcej ni¿ 15%.

§11. Zasady rozbudowy systemu komunikacji i infrastruk-
tury technicznej.

1. Dla obs³ugi komunikacyjnej ustala siê uk³ad, który tworz¹:

1) istniej¹ca droga gminna KD o szeroko�ci w liniach
rozgraniczaj¹cych 10 m. Z drogi tej dopuszcza siê
wjazd na dzia³kê nr geod. 30/1,

2) projektowana droga dojazdowa oznaczona symbolem
KDW o szeroko�ci 10 m w liniach rozgraniczaj¹cych.
Teren pod tê drogê wydziela siê z dzia³ki nr ewid.
30/2 oraz w czê�ci z dzia³ki nr ewid. 30/1. Droga pe³ni
równie¿ funkcjê drogi po¿arowej wzd³u¿ �cian) lasu.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodê do terenów mieszkanio-
wych nale¿y doprowadziæ sieæ rozdzielcz¹ z magistrali ø 90
u³o¿onej w drodze gminnej KD.

3. Do czasu wybudowania kolektora sanitarnego wzd³u¿
drogi gminnej KD, �cieki bytowe gromadziæ w indywidu-
alnych bezodp³ywowych szczelnych zbiornikach zbudowa-
nych na dzia³ce i wywo¿onych przez wyspecjalizowan¹
firmê do oczyszczalni �cieków w Przyborowie.

4. �cieki deszczowe nale¿y odprowadziæ zgodnie z zapisem
§7 ust. 5.
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5. W zakresie zaopatrzenia w ciep³o uwzglêdniæ zapis §7
ust. 6.

6. Obs³ugê w zakresie energii elektrycznej ustala siê poprzez
rozbudowê istniej¹cej sieci elektroenergetycznej. Mo¿li-
wo�æ lokalizacji ewentualnej trafostacji wyznacza siê na
terenie dzia³ki nr ewid. 30/1. Zmiana lokalizacji trafostacji
nie powoduje zmiany planu. Od przewodów istniej¹cej
linii niskiego napiêcia zachowaæ pasy wolne od zabudowy
o szeroko�ci po 3,0 m od osi przewodów.

7. Dopuszcza siê lokalizowanie na terenie 1MN urz¹dzeñ
technicznych obs³ugi obiektów budowlanych i obiektów
pomocniczych s³u¿¹cych zaopatrzeniu w wodê, energiê
elektryczn¹ oraz zwi¹zane z odprowadzeniem �cieków lub
innymi elementami uzbrojenia.

8. Inne elementy uzbrojenia - na warunkach okre�lonych
w przepisach szczególnych.

§12. Do czasu wydzielenia terenu zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej oraz drogi dojazdowej teren dzia³ki o nr
ewidencyjnym 30/2 w Przyborowie mo¿e byæ u¿ytkowany
jako grunt rolny.

ROZDZIA£ III

Przepisy koñcowe

§13. Ustala siê stawkê, s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowych
op³at, o jakich mowa w art. 15 ust. 2 pkt 12 i w art. 36 ust.
4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym w wysoko�ci 8%.

§14. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
£ubowo.

§15. Ustalenia planu zawarte w niniejszej uchwale wraz
z za³¹cznikiem graficznym nr 1 - rysunek planu, stanowi¹cym
integraln¹ czê�æ uchwa³y podlegaj¹ publikacji w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§16. Uchwa³a w sprawie niniejszego planu wchodzi
w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(�) Jan Grabowski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r. ze
zmianami) Rada Gminy w £ubowie uchwala co nastêpuje:

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej w Owieczkach.

2. Granice obszaru objêtego uchwa³¹ stanowi¹ granice
dzia³ki o nr ewidencyjnym 241 w Owieczkach, o wielko�ci 1,07
ha.

3. Obszar i zakres opracowania planu s¹ zgodne z uchwa³¹
Rady Gminy w £ubowie nr XXXVIII/273/02 z dnia 9 lipca
2002 r. w sprawie studium uwarunkowañ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy £ubowo oraz z uchwa³¹
nr VIII/68/03 Rady Gminy w £ubowie z dnia 03.09.2003 r.
o przyst¹pieniu do opracowania planu.
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UCHWA£A Nr XVI/135/04 RADY GMINY W £UBOWIE

z dnia 3 wrze�nia 2004 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej w OWIECZKACH, dz. o nr ewidencyjnym 241

4. Plan sk³ada siê z tre�ci niniejszej uchwa³y oraz integral-
nych czê�ci: rysunku planu w skali 1:1000 - stanowi¹cego
za³¹cznik nr 1 oraz niepublikowanych za³¹czników dotycz¹-
cych rozstrzygniêcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesio-
nych do projektu planu i o sposobie realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy. Rozstrzygniêcia znajduj¹
siê w dokumentacji prac planistycznych.

ROZDZIA£ I

Przepisy ogólne

§2. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:

1. ustawie - nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

2. planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu, o którym
mowa w §1 niniejszej uchwa³y,
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3. uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Gminy £ubowo,

4. przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na obszarze
w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych, okre�lone symbolem,

5. przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaje przeznaczenia inne ni¿ podstawowe, które uzupe³-
niaj¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenie podstawowe,

6. przedsiêwziêciach mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
�rodowisko - nale¿y przez to rozumieæ przedsiêwziêcia
wymienione w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 24
wrze�nia 2002 r., w sprawie okre�lenia rodzajów przedsiê-
wziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko
oraz szczegó³owych kryteriów zwi¹zanych z kwalifikowa-
niem przedsiêwziêæ do sporz¹dzania raportu o oddzia³y-
waniu na �rodowisko - Dz.U. Nr 179 z dnia 29 pa�dziernika
2002 r.,

7. korytarzu ekologicznym - nale¿y przez to rozumieæ obszar
okre�lony w ustawie z dnia 16 pa�dziernika 1991 r.
o ochronie przyrody z pó�n. zmianami, art. 2a pkt 2
(j.t. Dz.U. Nr 93. poz. 1079 z 2001 r.),

8. siedlisku przyrodniczym - nale¿y przez to rozumieæ obszar
okre�lony w ustawie z dnia 16 pa�dziernika 1991 r.
o ochronie przyrody z pó�n. zmianami, art. 2a pkt 11
(j.t. Dz.U. Nr 99, poz. 1079 z 2001 r.).

§3. 1. Zakres opracowania planu obejmuje:

1) okre�lenie przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczaj¹-
cych tereny o ró¿nym przeznaczeniu,

2) zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego,

3) zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-
rowego.

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury wspó³czesnej,

5) wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrze-
ni publicznych,

6) parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty
obiektów i wska�niki intensywno�ci zabudowy,

7) szczegó³owe zasady podzia³u nieruchomo�ci objêtej pla-
nem,

8) zasady rozbudowy systemu komunikacji i infrastruktury
technicznej,

9) sposób tymczasowego zagospodarowania i u¿ytkowania
terenu,

10) stawki procentowe, na podstawie których ustala siê op³a-
tê, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.

2. Zakres opracowania nie obejmuje okre�lenia granic
i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj¹cych ochronie, ustalonych na podstawie odrêbnych prze-
pisów z uwagi na nie wystêpowanie wymiennych terenów
i obiektów - w obszarze opracowania. Ustala siê, ¿e nie

wystêpuje potrzeba okre�lenia szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu.

§4. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi
ustaleniami planu:

1. granice obszaru objêtego planem,

2. linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu,

3. obowi¹zuj¹ce linie zabudowy,

4. nieprzekraczalne linie zabudowy,

5. kierunki kalenic dachowych,

6. zadrzewienia i zakrzewienia tworz¹ce korytarze ekologicz-
ne.

ROZDZIA£ II

Przepisy szczegó³owe

§5. 1. Ustala siê tereny, oznaczone na rysunku planu
symbolami 1 MN, 2 MN, na których przeznaczeniem podsta-
wowym jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz
z budynkami gospodarczymi lub gara¿ami. Jako przeznacze-
nie dopuszczalne ustala siê us³ugi bytowe - handel, gastrono-
mia, dzia³alno�æ rzemie�lnicza oraz w razie potrzeby prowa-
dzenie sieci infrastruktury technicznej.

2. Ustala siê tereny dróg. oznaczone na rysunku planu
symbolami 1 KD - droga gminna 2 KDW, 3 KDW - drogi
dojazdowe.

§6. Wprowadza siê nastêpuj¹ce zasady ochrony i kszta³-
towania ³adu przestrzennego:

1. Projektowana zabudowa winna nawi¹zywaæ do tradycyj-
nych wzorców architektonicznych stosowanych na tere-
nach wiejskich. W tym celu nale¿y respektowaæ parametry
i wska�niki okre�lone w §9 a ponadto stosowaæ lokalne
detale, konwencjonaln¹ kolorystykê i charakterystyczne
rozwi¹zania materia³owe - jasne kolory tynków, pokrycia
dachów w gamie kolorów od brunatnego poprzez ceglasty
do czerwonego, znacz¹ udzia³ drewna i kamienia natural-
nego w p³aszczyznach elewacji i ogrodzeñ.

2. W zagospodarowaniu dzia³ek nale¿y stosowaæ gatunki
ro�lin, charakterystyczne dla danego siedliska przyrodni-
czego. Nale¿y zadbaæ o jak najwiêksz¹ ró¿norodno�æ ga-
tunków i w³a�ciw¹ kompozycjê zieleni.

3. Elementy ma³ej architektury i nawierzchnie stosowaæ
w nawi¹zaniu do lokalnych wzorców i przy zastosowaniu
tradycyjnych materia³ów, analogicznie jak dla zabudowy
mieszkaniowej.

§7. Wprowadza siê nastêpuj¹ce zasady ochrony �rodowi-
ska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1. Nakazuje siê wprowadziæ zadrzewienia i zakrzewienia
tworz¹ce ci¹gi ekologiczne wzd³u¿ istniej¹cych cieków
wodnych, w pasie o szeroko�ci co najmniej 3 m.

2. Nale¿y urz¹dziæ zieleñ ozdobn¹ w czê�ciach dzia³ek pomiê-
dzy budynkami mieszkalnymi a ogrodzeniem od strony
dróg 1 KD, 2 KDW, 3 KDW.

Poz. 2970



— 13504 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 143

3. Nale¿y wykonaæ wiercenia w miejscu lokalizacji ka¿dego
budynku, pozwalaj¹ce okre�liæ mo¿liwo�æ podpiwnicze-
nia, sposób posadowienia oraz rodzaj konstrukcji.

4. Przed rozpoczêciem prac budowlanych wykonaæ na dzia³-
ce przekopy próbne w celu sprawdzenia czy na terenie
objêtym inwestycj¹ wystêpuj¹ fragmenty sieci drena¿o-
wej. W przypadku odkrycia wystêpowania sieci. nale¿y
dokonaæ zg³oszenia w Wielkopolskim Zarz¹dzie Melioracji
- Inspektorat w Gnie�nie, ul. Krótka 8.

5. Zakazuje siê przekszta³ceñ powierzchni ziemi zak³ócaj¹-
cych naturalny uk³ad cieków wodnych, granicz¹cych
z obszarem objêtym uchwa³¹.

6. Us³ugi dopuszczone zgodnie z §5 ust. 1 nie mog¹ nale¿eæ
do przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
�rodowisko oraz nie mog¹ powodowaæ konieczno�ci loka-
lizowania pomieszczeñ magazynowo-sk³adowych generu-
j¹cych wzmo¿ony ruch samochodów ciê¿arowych.

7. Zakazuje siê odprowadzaæ nieczysto�ci p³ynne do gruntu
lub do istniej¹cych cieków wodnych.

8. �cieki deszczowe nale¿y zagospodarowaæ indywidualnie
poprzez gromadzenie w studni ch³onnej lub odprowadziæ
powierzchniowo wokó³ zabudowañ.

9. Dla zaopatrzenia w ciep³o nale¿y preferowaæ ekologiczne
�ród³a spalania paliw.

10. Odpady komunalne i komunalno-podobne nale¿y groma-
dziæ w granicach posesji, w sposób, umo¿liwiaj¹cy zorga-
nizowany wywóz na sk³adowisko odpadów.

11. Dopuszcza siê do czasu wybudowania kanalizacji sanitar-
nej stosowanie szczelnych zbiorników bezodp³ywowych,
atestowanych, opró¿nianych okresowo.

§8. W razie przypadkowego odkrycia obiektów archeolo-
gicznych przez ekipê budowlan¹ nale¿y zabezpieczyæ znalezi-
sko i zg³osiæ ten fakt do Wydzia³u Archeologicznego Woje-
wódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków w Poznaniu, ul. Go³ê-
bia 2.

§9. Okre�la siê nastêpuj¹ce wymogi wynikaj¹ce z potrze-
by kszta³towania przestrzeni publicznych:

1. Zakazuje siê stosowania ogrodzeñ frontowych w formie
litego muru lub prefabrykatów betonowych uniemo¿liwia-
j¹cych wgl¹d na dzia³ki.

2. Dopuszcza siê umieszczanie reklam w p³aszczy�nie ogro-
dzeñ lub w liniach zabudowy budynków.

3. Dopuszcza siê stosowanie ¿ywop³otów.

§10. Ustala siê nastêpuj¹ce wska�niki dotycz¹ce zagospo-
darowanie terenu:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy nale¿y poprowadziæ rów-
nolegle do osi jezdni drogi wojewódzkiej KD 197 oraz dróg
dojazdowych w odleg³o�ciach:

a) 20 m od krawêdzi jezdni drogi wojewódzkiej,

b) 5 m od granicy dzia³ek wzd³u¿ dróg dojazdowych 2
KDW i 3 KDW.

2) powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 35% po-
wierzchni dzia³ki.

3) powierzchnia biologicznie czynna musi wynosiæ co naj-
mniej 50% powierzchni dzia³ki.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry dotycz¹ce zabudowy
mieszkaniowej:

1) wysoko�æ zabudowy - parter plus poddasze u¿ytkowe lub
nieu¿ytkowe. Maksymalna wysoko�æ od poziomu terenu
do kalenicy dachu nie mo¿e przekraczaæ 10 m,

2) dachy strome, dwu lub wielospadowe o nachyleniu 30° -
45°. kryte dachówk¹, materia³em imituj¹cym dachówkê
lub innym tradycyjnie stosowanym materia³em pokrycio-
wym. Obowi¹zuje równolegle ustawienie kalenic w sto-
sunku do osi jezdni dróg 1 KD i 3 KDW - zgodnie
z rysunkiem planu.

3. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki i parametry dotycz¹ce
budynków przeznaczenia dopuszczalnego i budynków gospo-
darczych lub gara¿y:

1) przeznaczenie dopuszczalne mo¿e byæ umieszczone
w obrêbie kubatury budynku mieszkalnego lub w budynku
dobudowanym do budynku mieszkalnego od strony bocz-
nej lub tylnej. Dla budynków przeznaczenia dopuszczalne-
go obowi¹zuj¹ parametry okre�lone dla budynków miesz-
kalnych - ust. 2 pkt 1, 2,

2) budynki gospodarcze lub gara¿e mo¿na sytuowaæ jako
wolnostoj¹ce, jako dobudowane do budynku mieszkalne-
go lub na granicy dzia³ki. Powinny to byæ budynki wy³¹cz-
nie parterowe z dachami o nachyleniu i pokryciu nawi¹-
zuj¹cym do dachów budynków mieszkalnych.

§11. Wprowadza siê nastêpuj¹ce zasady podzia³u:

1. Obowi¹zuj¹ linie podzia³ów wewnêtrznych na dzia³ki bu-
dowlane przy czym dopuszcza siê korekty nie powoduj¹ce
zmniejszenia wiêcej ni¿ 10% wielko�ci dzia³ki.

2. Podzia³y winny byæ dokonane prostopadle do osi jezdni
drogi wojewódzkiej KD 197 oraz drogi 2 KDW.

3. Dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek.

§12. 1. Dojazdy do terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej 1 MN, 2MN odbywaæ siê bêd¹ za pomoc¹
dróg, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 KD, 2
KDW, 3 KDW. Drogê 1 KD przewiduje siê docelowo jako drogê
serwisow¹.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce szeroko�ci dróg dojazdowych
w liniach rozgraniczaj¹cych:

- droga 1 KD - 10 m,

- droga 2 KDW - 6 m,

- droga 3 KDW - 10 m.

3. Zaopatrzenie w wodê z istniej¹cego wodoci¹gu wiej-
skiego, rozbudowanego w liniach rozgraniczaj¹cych dróg.

4. Zgodnie z koncepcj¹ skanalizowania gminy £ubowo
przewiduje siê docelowo we wsi Owieczki budowê sieci
kanalizacji sanitarnej i odprowadzenie �cieków do istniej¹cej
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oczyszczalni �cieków w Strychowie. Do czasu realizacji sieci
dopuszcza siê budowê szczelnych zbiorników bezodp³ywo-
wych, atestowanych, okresowo opró¿nianych.

5. Obs³ugê w zakresie energii elektrycznej ustala siê
poprzez rozbudowê istniej¹cej sieci elektroenergetycznej.
Mo¿liwo�ci lokalizacji ewentualnej trafostacji wyznacza siê na
rysunku planu. Zmiana lokalizacji trafostacji nie powoduje
zmiany planu.

6. Zaopatrzenie w gaz z istniej¹cej sieci u³o¿onej w dro-
dze 1 KD na warunkach okre�lonych przez w³a�ciciela sieci.

7. Dopuszcza siê lokalizowanie urz¹dzeñ technicznych
obs³ugi obiektem budowlanych i obiektów pomocniczych
s³u¿¹cych zaopatrzeniu w wodê. energiê elektryczn¹ oraz
zwi¹zane z odprowadzeniem �cieków lub innymi elementami
uzbrojenia.

8. Inne elementy uzbrojenia - na warunkach okre�lonych
w przepisach szczególnych.

§13. Do czasu wydzielenia terenu zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej oraz dróg dojazdowych teren dzia³ki o nr
ewidencyjnych 241 w Owieczkach mo¿e byæ u¿ytkowany jako
grunt rolny.

ROZDZIA£ III

Przepisy koñcowe

§14. Ustala siê stawkê, s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowych
op³at, o jakich mowa w art. 15 ust. 2 pkt 12 i w art. 36 ust.
4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym w wysoko�ci 8%.

§15. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
£ubowo.

§16. Ustalenia zawarte w niniejszej uchwale wraz z za³¹cz-
nikiem graficznym nr 1 - rysunek planu stanowi¹cym inte-
graln¹ czê�æ uchwa³y, podlegaj¹c¹ publikacji w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§17. Uchwa³a w sprawie niniejszego planu wchodzi
w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku
Urzêdowym województwa wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(�) Jan Grabowski

Na podstawie art. 12 pkt 7 i 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200,
poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568,
Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.
z 2000 r. Nr 71, poz. 838, zm. Dz.U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136,
Nr 86, poz. 958, Dz.U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, Dz.U.
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr
74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 216, poz.
1826, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 80, poz. 721, Nr 200,
poz. 1953, Nr 217, poz. 2124) uchwala siê co nastêpuje:

2971

UCHWA£A Nr XX/102/2004 RADY POWIATU WOLSZTYÑSKIEGO

z dnia 31 sierpnia 2004 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XVII/92/2004 Rady Powiatu Wolsztyñskiego z dnia 27 kwietnia 2004 r.
dotycz¹cej ustalenia wysoko�ci stawek za zajêcie pasa drogowego dróg powiatowych, na cele niezwi¹zane

z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu

§1. W §3 uchwa³y Nr XVII/92/2004 Rady Powiatu Wolsz-
tyñskiego z dnia 27 kwietnia 2004 r. dodaje siê ustêp 5 o tre�ci
�Za ka¿dy dzieñ zajêcia 1 m2 chodnika utwardzonego i nie-
utwardzonego, zwi¹zanego z wykonywaniem na nieruchomo-
�ciach przyleg³ych prac remontowo � budowlanych ustala siê
stawkê op³at w wysoko�ci 0,50 z³.�

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wiel-
kopolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
(�) mgr in¿. Janusz Zaj¹c
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Na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 pa�dziernika
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U.
z 2001 r. Nr 55 poz. 577) w zwi¹zku z art. 115 ust. 1 pkt 1
i ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (tj. z 2003 r. Dz.U. Nr 15 poz. 148 z pó�n. zm.)
Sk³ad Orzekaj¹cy powo³any zarz¹dzeniem Prezesa Regional-
nej Izby Obrachunkowej Nr 10/2000 z dnia 8 listopada
2000 r. w sk³adzie:

Przewodnicz¹ca Janina Olejniczak

Cz³onkowie Zofia Ligocka

Józef Go�dzikiewicz

po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy Kazimierz Biskupi na
2004 rok � uchwa³a Nr XVIII/159/2004 z dnia 25 marca
2004 r. Nr XX/172/2004 z dnia 31 maja 2004 r. wyra¿a opiniê
pozytywn¹ o prognozie kszta³towania siê kwoty d³ugu pu-
blicznego Gminy Kazimierz Biskupi.

Uzasadnienie

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dorêczo-
no uchwa³y: Nr XVIII/159/2004 z dnia 25 marca 2004 r. oraz
Nr XX/172/2004 z dnia 31 maja 2004 r. zmieniaj¹ce uchwa³ê
w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy Kazimierz Biskupi na
2004 r. Do uchwa³ tych za³¹czono prognozê kwoty d³ugu
w brzmieniu okre�lonym w za³¹czniku Nr 8. Wykazane
w prognozie kwoty d³ugu zobowi¹zania maj¹ce wp³yw na
wysoko�æ kwoty d³ugu porównano z kwotami wynikaj¹cymi
z umów o zaci¹gniêcie po¿yczek i kredytów: Nr 134/p/Ko/OW/
01 z 05.12.2001 r., Nr 1265/2001/Wn15/OW-KW/P z 12.12.2001
r., Nr 03/02/W-15/OW-PO/LO1/232 z 2002 r., Nr 67/P/Ko/OW/02
z 08.10.2002 r., Nr 12/P/Ko/OW/03 z 30.05.2003 r., Nr 19/2003
z 19.11.2003 r. Ponadto prognoza kwoty d³ugu przewiduje
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UCHWA£A Nr 65/SO-13/P/04/Ko SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

z dnia 26 sierpnia 2004 r.

w sprawie wydania opinii o prawid³owo�ci prognozy kwoty d³ugu za³¹czonej
do uchwa³y bud¿etowej Gminy Kazimierz Biskupi na 2004 r.

zwiêkszenie zad³u¿enia gminy w roku 2004 � uchwa³a Nr XX/
172/2004 z dnia 31 maja 2004 r. - o planowane kredyty
i po¿yczki na ³¹czn¹ kwotê 6.324.975 z³ oraz w 2005 r.
o 4.000.000 z³. Dochody bud¿etu w 2004 r., po zmianach,
wynosz¹ 21.857.490 z³.

Sk³ad Orzekaj¹cy oceniaj¹c prawid³owo�æ do³¹czonej do
bud¿etu prognozy kszta³towania siê kwoty d³ugu ustali³, i¿:

- na dzieñ 01.01.2004 r. Gmina ma zobowi¹zania pieniê¿ne
z tytu³u po¿yczek i kredytów w wysoko�ci 2.845.400 z³, co
stanowi 12,86% wykonanych dochodów za 2003 r.

- prognozowana kwota d³ugu na dzieñ 31.12.2004 r. wyno-
siæ bêdzie 7.797.175 z³, co stanowi 35,67% planowanych
dochodów Gminy a na 31.12.2005 r. wyniesie 9.329.975 z³,
co stanowiæ bêdzie 42,70% planowanych dochodów Gminy.

W �wietle powy¿szego Sk³ad Orzekaj¹cy stwierdza, ¿e
³¹czna kwota d³ugu jednostki samorz¹du terytorialnego na
koniec roku bud¿etowego nie przekracza 60% planowanych
dochodów tej jednostki, co spe³nia wymóg okre�lony przepi-
sem art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (tj. z 2003 r. Dz.U. Nr 15, poz. 148).

Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy wyrazi³
opiniê jak w sentencji.

Pouczenie: Zgodnie z przepisami art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 7 pa�dziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachun-
kowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55 poz. 577) od powy¿szej uchwa³y
s³u¿y odwo³anie do pe³nego sk³adu Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Przewodnicz¹ca Sk³adu
Orzekaj¹cego

Cz³onek Kolegium
(�) Janina Olejniczak

Poz. 2972
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Na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 pa�dziernika
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U.
z 2001 r. Nr 55 poz. 577) w zwi¹zku z art. 115 ust. 1 pkt 1
i ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (tj. z 2003 r. Dz.U. Nr 15 poz. 148) Sk³ad Orzeka-
j¹cy powo³any zarz¹dzeniem Prezesa Regionalnej Izby Obra-
chunkowej Nr 10/2000 z dnia 8 listopada 2000 r. w sk³adzie:

Przewodnicz¹ca Janina Olejniczak

Cz³onkowie Zofia Ligocka

Józef Go�dzikiewicz

po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy Kazimierz Biskupi na
2004 rok � uchwa³y Nr XVIII/159/2004 z dnia 25 marca
2004 r., Nr XIX/168/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r. oraz Nr
XX/172/2004 z 31 maja 2004 r. wyra¿a opiniê pozytywn¹
o mo¿liwo�ci sfinansowania deficytu bud¿etu.

Uzasadnienie

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dostar-
czono uchwa³y Rady Gminy zmieniaj¹ce uchwa³ê w sprawie
uchwalenia bud¿etu Gminy Kazimierz Biskupi na 2004 r.: Nr
XVIII/159/2004 z dnia 25 marca 2004 r., Nr XIX/168/2004 z dnia
30 kwietnia 2004 r. oraz Nr XX/172/2004 z dnia 31 maja
2004 r. W uchwale Nr XVIII/159/2004 z 25 marca 2004 r. Rada
Gminy zwiêkszy³a deficyt bud¿etu o kwotê 1.156.343 z³, tj. do
wysoko�ci 3.508.118 z³ i okre�li³a, ¿e �ród³em sfinansowania
zwiêkszonej kwoty deficytu bêd¹ kredyty oraz przychody
z tytu³u innych rozliczeñ krajowych (§955 - 156.343 z³).
W za³¹czniku Nr 3 do uchwa³y bud¿etowej zaplanowano
przychody z w/w �róde³ w wysoko�ci pozwalaj¹cej na sfinan-
sowanie deficytu a rozchody z tytu³u sp³aty otrzymanych
po¿yczek i kredytów krajowych pozosta³y w niezmienionej
kwocie 1.373.200 z³. Jak wynika z analizy sprawozdania rocz-
nego �Bilans z wykonania bud¿etu sporz¹dzony na dzieñ
31.12.2003 r. oraz ze sprawozdania Rb-NDS o nadwy¿ce/
deficycie za I kwarta³ 2004 r. wynika, ¿e Gmina Kazimierz
Biskupi posiada na rachunku bie¿¹cym bud¿etu wolne �rodki
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UCHWA£A Nr 61/SO-13/D/04/Ko SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

z dnia 26 sierpnia 2004 r.

w sprawie wydania opinii o mo¿liwo�ci sfinansowania deficytu bud¿etowego
zaplanowanego w uchwale bud¿etowej Gminy Kazimierz Biskupi na 2004 r.

wynikaj¹ce z rozliczeñ kredytów i po¿yczek z lat ubieg³ych
w wysoko�ci 506.649 z³ (§955).

W uchwale Nr XIX/168/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r.
Rada Gminy zmieni³a strukturê przychodów bud¿etu tzn.
obni¿y³a kwotê kredytu preferencyjnego na budowê kanaliza-
cji sanitarnej z przykanalikami w m. Posada, Wieruszew, Wola
£aszczowa, Sokó³ki � etap II cz. III z kwoty 1.300.000 z³ do
kwoty 900.000 z³ oraz zwiêkszy³a przychody z tytu³u innych
rozliczeñ krajowych z 156.343 z³ do kwoty 423.847 z³.
W konsekwencji deficyt zmniejszono o kwotê 132.496 z³.
W uchwale Nr XX/172/2004 z 31 maja 2004 r. Rada Gminy
zwiêkszy³a deficyt o 2.000.000 z³, tj. do kwoty 5.375.622 z³
i okre�li³a, ¿e �ród³em sfinansowania zwiêkszonej kwoty
deficytu bêdzie po¿yczka z NFO�iGW. Dochody bud¿etu
w 2004 r., po zmianach, wynosz¹ 21.857.490 z³ a wydatki
27.233.112 z³.

Zobowi¹zania Gminy z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów
i po¿yczek nie przekrocz¹ progu okre�lonego przepisami art.
114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicz-
nych (tj. z 2003 r. Dz.U. Nr 15, poz. 148), tj. 60% dochodów
gminy. £¹czna kwota zobowi¹zañ przypadaj¹cych do sp³aty
w 2004 r. wg stanu na dzieñ wydania opinii wynosi 7% i nie
przekracza 15% planowanych dochodów, co spe³nia wymogi
wynikaj¹ce z przepisu art. 113 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych. Równie¿ w latach nastêpnych sp³aty rat kredy-
tów i odsetek nie przekrocz¹ 15%.

Wed³ug oceny Sk³adu Orzekaj¹cego wskazane w uchwale
bud¿etowej �ród³a sfinansowania deficytu przychodami po-
danymi w uchwale s¹ realne.

Pouczenie: Zgodnie z przepisami art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 7 pa�dziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachun-
kowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55 poz. 577) od powy¿szej uchwa³y
s³u¿y odwo³anie do pe³nego sk³adu Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Przewodnicz¹ca Sk³adu
Orzekaj¹cego

Cz³onek Kolegium
(�) Janina Olejniczak

Poz. 2973
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zawarte w dniu 21 wrze�nia 2004 roku w Poznaniu pomiê-
dzy: Wojewod¹ Wielkopolskim - zwanym dalej Powierzaj¹-
cym, w imieniu którego dzia³a

I Wicewojewoda Wielkopolski

a Gmin¹ Grodzisk Wielkopolski - zwan¹ dalej Przejmuj¹-
cym, w imieniu której dzia³a:

1. Henryk Szymañski - Burmistrz

nastêpuj¹cej tre�ci:

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o administracji rz¹dowej w województwie (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r., Nr 80, poz. 872 ze zm.), art. 8 ust. 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6 ust. 3 ustawy
z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych
(Dz.U. Nr 39, poz. 311 z pó�n. zm.), oraz Uchwa³y Nr XXIII/144/
2004 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 29
lipca 2004 r. w sprawie przejêcia zadañ z zakresu administracji
rz¹dowej.

§1. Powierzaj¹cy powierza, a Przejmuj¹cy przejmuje, na
zasadach okre�lonych w niniejszym Porozumieniu, prowadze-
nie spraw nale¿¹cych do kompetencji Powierzaj¹cego okre-
�lonych w §2 ust. 1 lit d Rozporz¹dzenia Ministra Spraw
Wewnêtrznych z dnia 23 pa�dziernika 1936 r. wydanego
w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych i Opieki
Spo³ecznej w sprawie wykonania ustawy z dnia 28 marca
1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 85, poz.
595), zwi¹zanych z ogólnym zarz¹dem cmentarzy wojennych
na terenie miasta i gminy, a w szczególno�ci spraw zwi¹za-
nych z ewidencj¹, remontem i utrzymaniem grobów i cmen-
tarzy wojennych z wy³¹czeniem regulowania w³asno�ci grun-
tów zajêtych pod cmentarze wojenne i zastrze¿eniem ust. 2.

§2. 1. Powierzaj¹cy przeka¿e Przejmuj¹cemu w 2004 roku
�rodki finansowe z przeznaczeniem na realizacjê zadania
wymienionego w §1 w wysoko�ci 12.000 z³ (s³ownie: dwana-
�cie tysiêcy z³otych).

2. Przekazanie �rodków finansowych nast¹pi w terminie
30 dni od dnia og³oszenia niniejszego Porozumienia w Dzien-
niku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego przelewem
na rachunek bankowy wskazany przez Przejmuj¹cego.

3. �rodki finansowe na lata nastêpne przekazywane bêd¹
w miarê potrzeb w wysoko�ci ustalanej corocznie w Aneksie
do niniejszego Porozumienia w terminie 30 dni od podpisania
Aneksu.

4. Ustalenie wysoko�ci �rodków, o których mowa w ust.
3 nast¹pi na podstawie zakresu prac remontowych przedsta-
wionego przez Przejmuj¹cego do dnia 15 wrze�nia ka¿dego
roku poprzedzaj¹cego wykonanie prac.
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POROZUMIENIE

§3. Przejmuj¹cy zapewnia opracowanie zakresu prac wraz
z kosztorysem, nadzór techniczny oraz wykonawstwo wymie-
nionego w §1 zadania.

§4. Przejmuj¹cy zobowi¹zuje siê w ramach �rodków, wy-
mienionych w §2 ust. 1, zrealizowaæ w roku 2004 r. nastêpu-
j¹ce prace:

- remont mogi³y - pomnika Powstañców Wielkopolskich,
znajduj¹cej siê na cmentarzu parafialnym w Grodzisku
Wielkopolskim,

§5. 1. Koñcowe rozliczenie z wykonanych wed³ug planu
zadañ za 2004 rok Przejmuj¹cy przed³o¿y Powierzaj¹cemu do
dnia 30 listopada 2004 r. i do tego dnia zwróci niewykorzy-
stane �rodki na rachunek Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódz-
kiego NBP Oddzia³ w Poznaniu Nr 6710101469000589
2230000000.

2. Koñcowe rozliczenie z wykonanych prac za dany rok
kalendarzowy ustalonych w aneksach do Porozumienia Przej-
muj¹cy przed³o¿y Powierzaj¹cemu do dnia 30 wrze�nia ka¿-
dego roku i do tego dnia zwróci niewykorzystane �rodki
finansowe na rachunek wskazany w ust. 1.

3. Do rozliczeñ, o których mowa w ust. 1 i 2 Przejmuj¹cy
za³¹cza kserokopie nastêpuj¹cych dokumentów:

1) zlecenia,

2) faktury lub rachunki,

3) umowy,

4) dokumenty przetargowe,

5) kosztorysy,

6) opisy wykonanych prac,

7) protoko³y odbioru,

8) fotografie obiektu poddanego remontowi (konserwacji).

Powy¿sze dokumenty przekazywane bêd¹ w formie uwie-
rzytelnionych kopii.

4. Faktury i rachunki winny byæ opisane zgodnie z wymo-
gami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach
publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177z pó�n. zm.).

5. Wymienione w ust. 3 pkt 1 - 8 dokumenty Przejmuj¹cy
przeka¿e do Wydzia³u Polityki Spo³ecznej Wielkopolskiego
Urzêdu Wojewódzkiego w Poznaniu.

§6. Zmniejszenie lub pozbawienie w ca³o�ci przyznanych
Przejmuj¹cemu �rodków finansowych mo¿e nast¹piæ w przy-
padku:

1) przeznaczenia przyznanych �rodków finansowych na cele
inne ni¿ utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego
okre�lonych w art. 1 ustawy z dnia 28 marca 1933 r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 39, poz.
311),

Poz. 2974
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2) nieprzestrzegania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówieñ publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zmiana-
mi),

3) ograniczenia zakresu rzeczowego robót i zwi¹zanego
z tym czê�ciowo zmniejszania potrzeb finansowych.

§7. Przejmuj¹cy zobowi¹zuje siê do oszczêdnego i racjo-
nalnego gospodarowania przekazanymi �rodkami.

§8. W ramach nadzoru nad realizacj¹ powierzonych za-
dañ Powierzaj¹cy ma prawo do:

1) kontroli wykonywanych prac,

2) ¿¹dania informacji o postêpie wykonywanych zadañ,

3) wgl¹du do dokumentacji finansowej zwi¹zanej z wydatko-
waniem przyznanych �rodków oraz ostatecznego ich roz-
liczenia.

§9. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokre�lo-
ny.

2. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagaj¹
formy pisemnej pod rygorem niewa¿no�ci.

3. Porozumienie mo¿e byæ zmienione lub rozwi¹zane za
zgod¹ stron lub za 1 - miesiêcznym wypowiedzeniem, doko-
nanym na koniec miesi¹ca kalendarzowego.

§10. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§11. Porozumienie sporz¹dzono w czterech jednobrzmi¹-
cych egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron.

Powierzaj¹cy
I Wicewojewoda Wielkopolski

(�) Waldemar Witkowski

Przejmuj¹cy
Burmistrz

(�) Henryk Szymañski

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 lit.
b) i c) w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. � Prawo energetyczne (Dz.U. z 2003 r. Nr 153,
poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257,
Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz.
1808) oraz w zwi¹zku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz.U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387,
z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660 oraz z 2004 r.
Nr 162, poz. 1692) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30 lipca
2004 r. Miejskiego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej
w W¹growcu sp. z o.o. z siedzib¹ w W¹growcu, posiadaj¹ce-
go statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 570503509,
zwanego w dalszej czê�ci decyzji �Przedsiêbiorstwem� posta-
nawiam:

1) zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez Przedsiêbior-
stwo, stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej decyzji,

2) ustaliæ wspó³czynniki korekcyjne Xw, okre�laj¹ce projekto-
wan¹ poprawê efektywno�ci funkcjonowania Przedsiê-
biorstwa oraz zmianê warunków prowadzenia przez to
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DECYZJA PREZESA URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI Nr OPO-4210-40(6)/2004/422/VI/ED

z dnia 8 wrze�nia 2004 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a ustalonej przez Miejskie Przedsiêbiorstwo
Energetyki Cieplnej w W¹growcu Sp. z o.o. z siedzib¹ w Wagrowcu

Przedsiêbiorstwo dzia³alno�ci gospodarczej w pierwszym
roku stosowania taryfy:

a) dla dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie wytwarzania
ciep³a - w wysoko�ci minus 0,2%,

b) dla dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie przesy³ania
i dystrybucji ciep³a - w wysoko�ci 0,5%,

3) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyj-
nych Xw, o których mowa w punkcie 2 - do dnia 31
pa�dziernika 2005 r.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 61 §1 Kodeksu postêpowania admini-
stracyjnego, na wniosek Przedsiêbiorstwa posiadaj¹cego kon-
cesjê na wytwarzanie ciep³a nr WCC/272/422/U/2/98/JJ z dnia
13 pa�dziernika 1998 r. wraz ze zmianami: nr WCC/272A/422/
W/3/2000/RW z dnia 24 lutego 2000 r., nr WCC/272B/422/W/3/
2000/BP z dnia 22 sierpnia 2000 r., nr WCC/272C/422/W/3/
2001/ASA z dnia 26 czerwca 2001 r., nr WCC/272D/422/W/
OPO/2002/AJ z dnia 25 marca 2002 r., nr WCC/272E/422/W/
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OPO/2002/AJ z dnia 6 czerwca 2002 r., oraz koncesjê na
przesy³anie i dystrybucjê ciep³a nr PCC/283/422/U/2/98/JJ
z dnia 13 pa�dziernika 1998 r. wraz ze zmianami: nr PCC/283A/
422/W/3/2000/RW z dnia 24 lutego 2000 r., nr PCC/283B/422/
W/3/2000/BP z dnia 22 sierpnia 2000 r., nr PCC/283C/422/W/
OPO/2002/AJ z dnia 6 czerwca 2002 r., nr PCC/283D/422/W/
OPO/2003/AJ z dnia 1 sierpnia 2003 r. i nr PCC/283E/422/W/
OPO/2004/AJ z dnia 24 sierpnia 2004 r., w dniu 30 lipca
2004 r. zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a, ustalonej przez
Przedsiêbiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne,
przedsiêbiorstwa energetyczne posiadaj¹ce koncesje na pro-
wadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie wytwarzania,
przesy³ania i dystrybucji oraz obrotu ciep³em ustalaj¹ taryfy
dla ciep³a, które podlegaj¹ zatwierdzeniu przez Prezesa URE.

Natomiast w my�l art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) ustawy -
Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa URE
nale¿y ustalanie wspó³czynników korekcyjnych okre�laj¹cych
poprawê efektywno�ci funkcjonowania przedsiêbiorstwa ener-
getycznego oraz zmianê warunków prowadzenia przez to
Przedsiêbiorstwo dzia³alno�ci gospodarczej, a tak¿e ustalanie
okresu obowi¹zywania tych wspó³czynników korekcyjnych.

W trakcie postêpowania administracyjnego, na podstawie
zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przedsiêbiorstwo
opracowa³o taryfê zgodnie z zasadami okre�lonymi w art. 45
ustawy � Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporz¹dze-
nia Ministra Gospodarki z dnia 12 pa�dziernika 2000 r.
w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji
taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz.U. z 2000 r.
Nr 96, poz. 1053), zwanego w dalszej czê�ci �rozporz¹dzeniem
taryfowym�.

Bazowe ceny i stawki op³at ustalone zosta³y na podstawie
uzasadnionych kosztów prowadzenia dzia³alno�ci gospodar-
czej, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy
na podstawie porównywalnych kosztów poniesionych przez
Przedsiêbiorstwo w okresie sprawozdawczym (§12 ust. 2
rozporz¹dzenia taryfowego).

Wspó³czynniki korekcyjne, o których mowa w punkcie 2
sentencji decyzji, ustalone zosta³y adekwatnie do mo¿liwo�ci
poprawy efektywno�ci funkcjonowania tego Przedsiêbior-
stwa oraz stosownie do zmiany warunków prowadzenia przez

to Przedsiêbiorstwo dzia³alno�ci koncesjonowanej w okresie
stosowania taryfy.

Wspó³czynniki korekcyjne Xw, uwzglêdnione zosta³y
w cenach i stawkach op³at ustalonych w taryfie zatwierdzonej
niniejsz¹ decyzj¹.

Okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych Xw -
w my�l §28 ust. 3 jest równoznaczny z okresem stosowania
taryfy.

W tym stanie rzeczy orzek³em jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie � S¹du Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, za moim po�rednictwem, w terminie
dwutygodniowym od dnia jej dorêczenia (art. 30 ust. 2
i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. � Prawo energetyczne
oraz art. 47946 pkt 1 i art. 479 47 §1 Kodeksu postêpowania
cywilnego).

2. Odwo³anie od decyzji powinno czyniæ zado�æ wymaga-
niom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ
oznaczenie zaskar¿onej decyzji i warto�ci przedmiotu spo-
ru, przytoczenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wska-
zanie dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie
albo o zmianê decyzji � w ca³o�ci lub czê�ci (art. 47949

Kodeksu postêpowania cywilnego). Odwo³anie nale¿y
przes³aæ na adres Zachodniego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki, 60-780 Poznañ, ul. Grun-
waldzka 1.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w zwi¹zku z art. 31 ust.
3 pkt 2 i ust. 4 ustawy � Prawo energetyczne, taryfa
zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Wielkopolskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy � Prawo energetyczne,
taryfa mo¿e byæ wprowadzona do stosowania nie wcze-
�niej ni¿ po up³ywie 14 dni i nie pó�niej ni¿ do 45 dnia od
dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

Z upowa¿nienia Prezesa
Urzêdu Regulacji Energetyki

(�) Henryk Kanoniczak

Poz. 2975
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CZÊ�Æ I

Obja�nienia pojêæ i skrótów:

1. ustawa � ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. � Prawo
energetyczne (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 i Nr 203,
poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293,
Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808),

2. rozporz¹dzenie taryfowe � rozporz¹dzenie Ministra Go-
spodarki z dnia 12 pa�dziernika 2000 r. w sprawie szcze-
gó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad
rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz.U. z 2000 r. Nr 96, poz.
1053),

3. rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe � rozporz¹dzenie Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie
szczegó³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci
ciep³owniczych oraz eksploatacji tych sieci (Dz.U. z 2004 r.
Nr 167, poz. 845),

4. sprzedawca � Miejskie Przedsiêbiorstwo Energetyki Ciepl-
nej w W¹growcu sp. z o. o. z siedzib¹ w W¹growcu,

5. odbiorca � ka¿dy, kto otrzymuje lub pobiera ciep³o na
podstawie umowy z przedsiêbiorstwem energetycznym,

6. �ród³o ciep³a � po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje
s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a,

7. zamówiona moc cieplna � ustalona przez odbiorcê naj-
wiêksza moc cieplna, jaka w ci¹gu roku wystêpuje
w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która
powinna uwzglêdniaæ moc ciepln¹ niezbêdn¹ dla:

a) pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹ca utrzy-
manie normatywnej temperatury i wymiany powietrza
w pomieszczeniach znajduj¹cych siê w tym obiekcie,

b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury cie-
p³ej wody w punktach czerpalnych, znajduj¹cych siê
w tym obiekcie,

c) zapewnienia prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ lub
instalacji, zgodnie z okre�lonymi dla nich warunkami
technicznymi i wymaganiami technologicznymi,

8. lokalne �ród³o ciep³a � zlokalizowane w obiekcie �ród³o
ciep³a, które bezpo�rednio zasila instalacje odbiorcze
w tym obiekcie, dla których zamówiona moc cieplna nie
przekracza 0,2 MW,

9. sieæ ciep³ownicza � po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje, s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji ciep³a ze
�róde³ ciep³a do obiektów, nale¿¹ce do przedsiêbiorstwa
energetycznego,

10. zewnêtrzna instalacja odbiorcza � odcinki instalacji od-
biorczych ³¹cz¹ce grupowy wêze³ cieplny lub �ród³o ciep³a
z obiektami,

11. uk³ad pomiarowo-rozliczeniowy � dopuszczony do stoso-
wania zespó³ urz¹dzeñ s³u¿¹cych do pomiaru ilo�ci
i parametrów no�nika ciep³a, których wskazania stanowi¹

TARYFA DLA CIEP£A

podstawê do obliczenia nale¿no�ci z tytu³u dostarczania
ciep³a,

12. K-2 � �ród³o ciep³a sprzedawcy przy ul. Je¿yka 52
w W¹growcu opalane gazem ziemnym, olejem opa³o-
wym,

13. K-3 � �ród³o ciep³a sprzedawcy przy ul. Janowieckiej 37
w W¹growcu opalane gazem ziemnym,

14. K-4 � �ród³o ciep³a sprzedawcy przy ul. Grunwaldzkiej 27
w W¹growcu opalane gazem ziemnym,

15. K-10 � �ród³o ciep³a sprzedawcy przy ul. Piaskowej 27
w W¹growcu opalane gazem ziemnym,

18. K-11 � �ród³o ciep³a sprzedawcy przy ul. Klasztornej 2
w W¹growcu opalane gazem ziemnym,

17. K-13 � �ród³o ciep³a sprzedawcy przy ul. Poznañskiej 27
w W¹growcu opalane gazem ziemnym,

18. K-14 � �ród³o ciep³a sprzedawcy przy ul. Krótkiej 4
w W¹growcu opalane gazem ziemnym,

19. K-15 � �ród³o ciep³a sprzedawcy przy ul. Letniej 1
w W¹growcu opalane gazem ziemnym,

20. K-16 � �ród³o ciep³a sprzedawcy przy ul. Plac Zwyciêstwa
2 w W¹growcu opalane gazem ziemnym,

21. K-17 � �ród³o ciep³a sprzedawcy przy Osiedlu Wschód 7
w W¹growcu opalane gazem ziemnym, olejem opa³o-
wym,

22. K-18 � �ród³o ciep³a sprzedawcy przy Osiedlu Wschód 20
w W¹growcu opalane gazem ziemnym, olejem opa³o-
wym,

23. sieæ ciep³ownicza nr 1 � sieæ ciep³ownicza zlokalizowana
na terenie miasta W¹growca, wspó³pracuj¹ca ze �ród³em
ciep³a K-2,

24. sieæ ciep³ownicza nr 2 � sieæ ciep³ownicza zlokalizowana
na terenie miasta W¹growca, wspó³pracuj¹ca ze �ród³em
ciep³a K- 10,

25. sieæ ciep³ownicza nr 3 � sieæ ciep³ownicza zlokalizowana
na terenie miasta W¹growca, wspó³pracuj¹ca ze �ród³em
ciep³a K-18,

26. sieæ ciep³ownicza nr 4 � sieæ ciep³ownicza zlokalizowana
na terenie miasta W¹growca, wspó³pracuj¹ca ze �ród³em
ciep³a K-17.

CZÊ�Æ II

Zakres dzia³alno�ci gospodarczej
zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o

Sprzedawca prowadzi dzia³alno�æ gospodarcz¹ zwi¹zan¹
z zaopatrzeniem w ciep³o na podstawie koncesji udzielonych
przez Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki w zakresie:

a) wytwarzania ciep³a - nr WCC/272/422/U/2/98/JJ z dnia 13
pa�dziernika 1998 r. wraz ze zmianami:
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- nr WCC/272A/422/W/3/2000/RW z dnia 24 lutego 2000 r.,

- nr WCC/272B/422/W/3/2000/BP z dnia 22 sierpnia 2000 r.,

- nr WCC/272C/422/W/3/2001/ASA z dnia 26 czerwca
2001 r.,

- nr WCC/272D/422/W/OPO/2002/AJ z dnia 25 marca
2002 r.,

- nr WCC/272E/422/W/OPO/2002/AJ z dnia 6 czerwca
2002 r.,

b) przesy³ania i dystrybucji ciep³a - nr PCC/283/422/U/2/98/JJ
z dnia 13 pa�dziernika 1998 r. wraz ze zmianami:

- nr PCC/283A/422/W/3/2000/RW z dnia 24 lutego 2000 r.,

- nr PCC/283B/422/W/3/2000/BP z dnia 22 sierpnia 2000 r.,

- nr PCC/283C/422/W/OPO/2002/AJ z dnia 6 czerwca
2002 r.,

- nr PCC/283D/422/W/OPO/2003/AJ z dnia 1 sierpnia
2003 r.,

- nr PCC/283E/422/W/OPO/2004/AJ z dnia 24 sierpnia
2004 r.

CZÊ�Æ III

Podzia³ odbiorców na grupy

Zgodnie z §10 rozporz¹dzenia taryfowego okre�lono piêt-
na�cie grup odbiorców:
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CZÊ�Æ IV

Rodzaje oraz wysoko�æ cen i stawek op³at

1. Wysoko�æ cen i stawek op³at dla grup odbiorców: 1-A,
1-B, 1-C,4, 4-A, 5, 5-A, 10, 10-A.

1.1  Cena za zamówion¹ moc ciepln¹
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1.2  Cena ciep³a
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1.3  Cena no�nika ciep³a
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1.4  Stawka op³aty abonamentowej
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1.5  Stawki op³at za us³ugi przesy³owe
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2. Wysoko�æ stawek op³at dla grup odbiorców: 2, 3, 6,
7, 8, 9.

2.1.  Stawka op³aty za zamówion¹ moc ciepln¹

���������	


���	���������	

�����	 ������	

�	 ��������	 ���� !���	

!	  �� ��"�	 ���!���!!	

#	 #�������	 "������#	

"	  �! �� �	 ��������"	

 	  ������!	 ���� ��"	

�	 "��"����	  �#� �!!	

 

Poz. 2975



— 13515 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 143

2.2.  Stawka op³aty za ciep³o
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Przedstawione w pkt 1 i 2 ceny i stawki op³at brutto
zawieraj¹ podatek od towarów i us³ug (VAT) w wysoko�ci
22%.

3. Stawka op³aty za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej

Taryfa nie zawiera stawek op³at za przy³¹czenie do sieci,
poniewa¿ nie planuje siê przy³¹czania nowych odbiorców.
Je¿eli wyst¹pi taka potrzeba, przedsiêbiorstwo dokona
niezbêdnej zmiany taryfy i wyst¹pi o jej zatwierdzenie.

CZÊ�Æ V

Zasady ustalania cen i stawek op³at

Ceny i stawki op³at okre�lone w niniejszej taryfie zosta³y
ustalone zgodnie z art. 45 ustawy oraz z §25 rozporz¹dzenia
taryfowego. Jednostkowe koszty ustalono wed³ug zasad okre-
�lonych w §18 - 22 rozporz¹dzenia taryfowego.

CZÊ�Æ VI

Warunki stosowania cen i stawek op³at

1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at s¹ stoso-
wane przy zachowaniu standardów jako�ciowych obs³ugi
odbiorców, które okre�lone zosta³y w rozdziale 6 rozporz¹-
dzenia przy³¹czeniowego.

2. W przypadkach:

- niedotrzymania przez sprzedawcê standardów jako-
�ciowych obs³ugi odbiorców lub warunków umowy
sprzeda¿y ciep³a przez odbiorcê,

- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych wska-
zañ uk³adu pomiarowo - rozliczeniowego,

- udzielenia bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹-
cych odbiorcy,

- nielegalnego poboru ciep³a,

stosuje siê odpowiednio postanowienia rozdzia³u 4 rozpo-
rz¹dzenia taryfowego, przy czym op³aty za nielegalny
pobór ciep³a nalicza siê na podstawie cen i stawek op³at
netto (bez podatku VAT).

CZÊ�Æ VII

Zasady wprowadzenia zmiany cen i stawek op³at

1. Taryfa mo¿e byæ wprowadzona do stosowania nie wcze-
�niej ni¿ po up³ywie 14 dni i nie pó�niej ni¿ do 45 dnia od
dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

2. Sprzedawca zawiadomi pisemnie odbiorców ciep³a o roz-
poczêciu stosowania taryfy, co najmniej na 14 dni przed
wprowadzeniem nowych cen i stawek op³at.

Cz³onek Zarz¹du
(�) in¿. Wojciech Kopiejewski

Prezes Zarz¹du
Dyrektor Spó³ki

(�) mgr Pawe³ Borowski

Poz. 2975



— 13516 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 143

Na podstawie art. 9 ust. 9 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 71, poz. 733
z pó�n. zmianami) og³asza siê, ¿e w okresie od dnia 1
pa�dziernika 2004 r. do dnia 31 marca 2005 r. wska�niki
przeliczeniowe kosztu odtworzenia Im powierzchni u¿ytkowej
budynków mieszkalnych dla poszczególnych powiatów woje-
wództwa wielkopolskiego wynosz¹:

1. chodzieski 1.900 z³,

2. czarnkowsko - trzcianecki 1.900 z³,

3. gnie�nieñski 1.840 z³,

4. gostyñski 1.830 z³,

5. grodziski 2.010 z³,

6. jarociñski 1.870 z³,

7. kaliski 1.830 z³,

8. kêpiñski 1.940 z³,

9. kolski 1.950 z³,

10. koniñski 1.830 z³,

11. ko�ciañski 2.040 z³,

12. krotoszyñski 1.830 z³,

13. leszczyñski 1.830 z³,

14. miêdzychodzki 1.830 z³,

15. nowotomyski 2.030 z³,

16. obornicki 2.000 z³,

2976

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 16 wrze�nia 2004 r.

w sprawie ustalenia wysoko�ci wska�ników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej budynków mieszkalnych dla poszczególnych powiatów województwa wielkopolskiego

17. ostrowski 1.880 z³,

18. ostrzeszowski 1.830 z³,

19. pilski 1.860 z³,

20. pleszewski 1.830 z³,

21. poznañski 2.450 z³,

22. rawicki 2.020 z³,

23. s³upecki 1.830 z³,

24. szamotulski 2.040 z³,

25. �redzki 2.040 z³,

26. �remski 2.040 z³,

27. turecki 1.950 z³,

28. w¹growiecki 1.870 z³,

29. wolsztyñski 1.830 z³,

30. wrzesiñski 1.830 z³,

31. z³otowski 1.900 z³,

32. miasto Kalisz 1.960 z³,

33. miasto Leszno 2.010 z³,

34. miasto Konin 2.240 z³,

35. miasto Poznañ 2.750 z³.

Obwieszczenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Wielkopolskiego.

Wojewoda Wielkopolski
(�) Andrzej Nowakowski

Poz. 2976
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Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718; z 2001 r. Nr 46, poz. 499;
z 2002r. Nr 74, poz. 676; z 2003r. Nr 595; z 2004 r. Nr 96, poz.
959 ) stwierdza siê, i¿ :

- w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego
z 2000 r. Nr 90, poz. 1182 - b³êdnie opublikowano tekst
okre�lony jako �uchwa³a nr XXXVI/259/97 Rady Miejskiej
w Swarzêdzu z dnia 17 czerwca 1997 r. w sprawie uchwa-
lenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenu po³o¿onego w Swarzêdzu w rejonie ulic
S³owackiego � Cybiñska�- pomimo, i¿ nie stanowi³ on aktu
prawnego (postanowienie Naczelnego S¹du Administra-
cyjnego O�rodek Zamiejscowy w Poznaniu z dnia 16
pa�dziernika 2003r. - sygn. akt II SA/Po 1150/03),

- w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego
z 2002 r. Nr 98, poz. 2453 - b³êdnie opublikowano obwiesz-
czenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 lipca 2002 r.
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OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 17 wrze�nia 2004 r.

o sprostowaniu b³êdów

�w sprawie stwierdzenia dokonania sprostowania b³êdu�
- stwierdzaj¹cego, i¿ uchwa³a nr XXXVI/259/97 Rady Miej-
skiej w Swarzêdzu z dnia 17 czerwca 1997 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu po³o¿onego w Swarzêdzu w rejonie ulic
S³owackiego - Cybiñska opublikowana w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Poznañskiego z 1998 r. Nr 27, poz.
426 zosta³a sprostowana przez jej og³oszenie w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z 2000 r. Nr
90, poz. 1182.

Niniejsze sprostowanie oznacza, i¿ obowi¹zuj¹cym brzmie-
niem uchwa³y nr XXXVI/259/97 Rady Miejskiej w Swarzêdzu
z dnia 17 czerwca 1997 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu po³o¿onego
w Swarzêdzu w rejonie ulic S³owackiego - Cybiñska jest jej
tre�æ zawarta wy³¹cznie w Dzienniku Urzêdowym Wojewódz-
twa Poznañskiego z 1998 r. Nr 27, poz. 426.

Wojewoda Wielkopolski
(�) Andrzej Nowakowski

Na podstawie art. 183, w zwi¹zku z art. 194 ust. 1 ustawy
z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz.U.
z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z pó�n. zm.) podaje siê do
publicznej wiadomo�ci, co nastêpuje:

1. Rada Powiatu Szamotulskiego

W okrêgu wyborczym Nr 4 stwierdzono wyga�niêcie
mandatu radnego Paw³a Mordala

z listy Nr 9 Komitet Wyborczy Wyborców �Nasz Region�
(uchwa³a Rady Powiatu Szamotulskiego Nr XIX/789/704
z dnia 15 lipca 2004 r.).

Na miejsce powy¿szego radnego wstêpuje Stanis³aw
Heckert

2978

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W PILE

z dnia 7 wrze�nia 2004 r.

w sprawie zmiany w sk³adzie Rady Powiatu Szamotulskiego

z listy Nr 9 Komitet Wyborczy Wyborców �Nasz Region�
kandydat, który uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów
i nie utraci³ prawa wybieralno�ci i nie zachodzi wobec
niego przes³anka, o której mowa w art. 190 ust. 1 pkt 4
Ordynacji (uchwa³a Rady Powiatu Szamotulskiego Nr XX/
92/704 z dnia 2 wrze�nia 2004 r.).

2. Obwieszczenie podaje siê do publicznej wiadomo�ci
w sposób zwyczajowo przyjêty na obszarze powiatu sza-
motulskiego oraz publikuje siê w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego.

Komisarz Wyborczy
w Pile

(�) Maria Trzebna

Poz. 2977, 2978
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