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2182

UCHWA£A Nr XIX/126/04 RADY GMINY KA�MIERZ

z dnia 19 marca 2004 r.

w sprawie trybu postêpowania o udzielenie z bud¿etu Gminy Ka�mierz dotacji,
sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconego zadania przez podmioty nie

zaliczane do sektora finansów publicznych i nie dzia³aj¹ce w celu osi¹gniêcia zysku

Poz. 2182

Na podstawie art. 118, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity
z 2003 r. Dz.U. Nr 15, poz. 148 zm. Dz.U. Nr 45, poz. 391, Nr
65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz.
1851), Rada Gminy Ka�mierz uchwala, co nastêpuje:

§1. Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicz-
nych i nie dzia³aj¹ce w celu osi¹gniêcia zysku mog¹ na
wniosek otrzymaæ z bud¿etu Gminy Ka�mierz dotacjê na cele
publiczne zwi¹zane z realizacj¹ zadañ w³asnych wykonywa-
nych przez gminê, innych ni¿ okre�lone przepisami ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alno�ci po¿ytku publicznego
i o wolontariacie.

§2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:

1) podmiocie - rozumie siê przez to podmiot nie zaliczony do
sektora finansów publicznych i nie dzia³aj¹cy w celu
osi¹gniêcia zysku,

2) wydzia³ach merytorycznych - rozumie siê przez to w³a�ci-
we merytorycznie wydzia³y Urzêdu Gminy i samodzielne
stanowiska pracy zgodnie z podzia³em kompetencji okre-
�lonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzêdu,

3) najkorzystniejszej ofercie - rozumie siê przez to ofertê
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówieñ publicznych (Dz.U. Nr 19,
poz. 177).

§3. 1. Podmiot sk³ada wniosek o udzielenie dotacji
z bud¿etu gminy na kolejny rok bud¿etowy zgodnie z za³¹cz-

nikiem Nr 1 do niniejszej uchwa³y w terminie do dnia 30
wrze�nia roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy z zastrze¿e-
niem ust. 2.

2. Podmiot, który w poprzednim roku bud¿etowym wy-
korzysta³ dotacjê na inny cel ni¿ okre�lony w umowie nie
mo¿e ubiegaæ siê o udzielenie dotacji w kolejnym roku
bud¿etowym.

3. Przy rozpatrywaniu wniosku o udzielenie dotacji
uwzglêdnia siê w szczególno�ci:

1) znaczenie zadania dla realizowanych przez Gminê celów,

2) korzy�ci p³yn¹ce dla mieszkañców gminy,

3) wysoko�æ �rodków w³asnych, którymi dysponuje podmiot
na realizacjê zadania,

4) cenê przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów jak
i mo¿liwo�ci realizacji zadania przez podmiot,

5) analizê i ocenê wykonania zadañ zleconych podmiotowi w
okresie poprzednim z uwzglêdnieniem rzetelno�ci termi-
nowo�ci ich realizacji, oraz rozliczenia siê z otrzymanych
na ten cel �rodków.

4. Wybory najbardziej korzystnej oferty na realizacjê za-
dania zleconego dokonuje Wójt Gminy Ka�mierz.

§4. 1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji podmiotowi
nastêpuje na podstawie umowy zawartej pomiêdzy gmin¹
reprezentowan¹ przez Wójta Gminy, a podmiotem reprezen-
towanym przez uprawnionego przedstawiciela.
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2. Umowa, o której mowa w ust. 1 powinna okre�laæ:

1) oznaczenie stron umowy,

2) szczegó³owy opis zadania i termin jego wykonania,

3) okre�lenie czasu, na jaki umowa zosta³a zawarta,

4) okre�lenie wysoko�ci dotacji, jak¹ gmina przeka¿e pod-
miotowi oraz warunki i terminy jej przekazania,

5) ustalenie zasad i terminów rozliczeñ,

6) zobowi¹zanie podmiotu do prowadzenia dokumentacji
w sposób umo¿liwiaj¹cy ocenê wykonania zadania pod
wzglêdem rzeczowym i finansowym,

7) zobowi¹zanie podmiotu do realizacji zadania zgodnie
z ustaw¹ z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieñ
publicznych,

8) okre�lenie sankcji z tytu³u nienale¿ytego wykonania umo-
wy lub wykorzystania dotacji na inne cele ni¿ okre�lone
w umowie,

9) termin zwrotu dotacji w przypadku przeznaczenia jej na
inne cele, b¹d� te¿ nie wykonanie zadania.

3. Wzór umowy, o której mowa w ust. 1 okre�la za³¹cznik
Nr 3 do uchwa³y.

4. Umowê zawiera siê na czas nie d³u¿szy ni¿ okres
jednego roku bud¿etowego.

5. Podmiot nie mo¿e wykorzystaæ dotacji na inne cele ni¿
okre�lone w umowie.

6. Prawa i obowi¹zki stron umowy nie mog¹ byæ przeno-
szone na osoby trzecie.

7. W uzasadnionych wypadkach dopuszcza siê za zgod¹
stron mo¿liwo�æ zmiany umowy w postaci pisemnego aneksu
do umowy.

8. Umowa mo¿e byæ rozwi¹zana ze skutkiem natychmia-
stowym w przypadku, naruszenia przez Podmiot warunków
umowy. Podstaw¹ do rozwi¹zania umowy stanowi¹ wyniki
kontroli jej wykonania.

§5. 1. Podmiot zobowi¹zany jest do prowadzenia wyod-
rêbnionej ewidencji ksiêgowej otrzymanej dotacji na realiza-
cjê zadania oraz wydatków z tym zwi¹zanych.

2. W przypadku wykorzystania na realizacjê zadania tylko
czê�ci przekazanej kwoty dotacji niewykorzystana czê�æ dota-
cji podlega zwrotowi.

3. W przypadku niewykonania przez Podmiot zadania
a tak¿e w razie wykorzystania dotacji na inny cel ni¿ okre�lony
w umowie, dotacja podlega zwrotowi w ca³o�ci.

4. Zwrot dotacji o której mowa w ust. 2 nastêpuje
w terminie okre�lonym w umowie, nie pó�niej ni¿ do 15
stycznia nastêpnego roku bud¿etowego na rachunek bie¿¹cy
gminy.

Poz. 2182

§6. 1. Kwotê dotacji dla podmiotów na realizacjê
zadañ zleconych na dany rok bud¿etowy okre�la uchwa³a
bud¿etowa.

2. Wójt Gminy w terminie 21 dni od dnia uchwalenia
przez Radê Gminy bud¿etu przekazuje podmiotom informacjê
o podjêtej decyzji w sprawie przyznania dotacji i jej wielko�ci.

3. Udzielenie dotacji odbywa siê po uchwaleniu bud¿etu
przez Radê Gminy pod warunkiem rozliczenia z przyznanej
dotacji dotycz¹cej roku minionego.

4. Uruchomienie �rodków nastêpuje jednorazowo lub
w ratach w zale¿no�ci od specyfiki wykonywanego zadania
i postanowieñ umowy. Przekazanie kolejnej raty nastêpuje po
rozliczeniu poprzedniej.

§7. 1. Podmiot jest zobowi¹zany zgodnie z umow¹ do
przedstawienia Wójtowi Gminy poprzez wydzia³y merytorycz-
ne rozliczenia zadañ pod wzglêdem rzeczowym i finansowym
wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik Nr 2 do niniejszej
uchwa³y.

2. Rozliczenie o którym mowa w ust. 1 powinno nast¹piæ
w terminie do 30 dni po zakoñczeniu zadania, a w przypadku
zadañ których termin zakoñczenia realizacji up³ywa z dniem
31 grudnia do 15 stycznia.

§8. 1. Wójt Gminy poprzez wydzia³y merytoryczne zobo-
wi¹zany jest do prowadzenia nadzoru w zakresie wykonywa-
nia umowy na zasadach w niej okre�lonych, a w szczególno-
�ci w zakresie:

1) sposobu realizacji zadania zleconego,

2) gospodarowania przekazan¹ dotacj¹,

3) prowadzenie dokumentacji, umo¿liwiaj¹cej ustalenie kosz-
tów zleconego zadania.

2. Na podstawie przekazanej dokumentacji, oraz prowa-
dzonego nadzoru wydzia³ merytoryczny dokonuje oceny:

1) stanu realizacji zleconego zadania,

2) prawid³owo�ci wykorzystania dotacji na realizacjê zadania
zleconego.

§9. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Ka�mierz.

§10. Traci moc uchwa³a Nr XXXVI/221/01 Rady Gminy
Ka�mierz z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie trybu przyzna-
wania, rozliczania oraz kontroli wykorzystania dotacji przyzna-
wanych podmiotom niepublicznym na wykonanie zadañ
zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ Gminy.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(�) Ryszard Hartwich
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2183

UCHWA£A Nr XXII/184/04 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 marca 2004 r.

w sprawie �Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mosina obejmuj¹cego czê�æ terenu
pomiêdzy ulicami: Krótk¹, Wiejsk¹, Po¿egowsk¹, Skrzyneck¹ a lasem Wielkopolskiego Parku Narodowego�

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.) oraz art. 10, ust. 3
i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pó�n. zm.),
w zwi¹zku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80, poz. 717), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co nastêpuje:

§1. 1. Uchwala siê �Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Mosina obejmuj¹cy czê�æ terenu po-
miêdzy ulicami: Krótk¹, Wiejsk¹, Po¿egowsk¹ Skrzyneck¹
a lasem Wielkopolskiego Parku Narodowego�.

2. Integraln¹ czê�ci¹ niniejszej uchwa³y jest rysunek pla-
nu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000.

ROZDZIA£ I

Przepisy ogólne

§2. 1. Uchwa³a siê przeznaczenie terenu w czê�ci miasta
Mosina, pomiêdzy ulicami: Krótk¹, Wiejsk¹, Po¿egowsk¹,
Skrzyneck¹ a lasem Wielkopolskiego Parku Narodowego
z przeznaczeniem pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹
wraz z terenami komunikacji.

2. Przedmiotowy teren o powierzchni ca 3,56 ha, wymie-
niony w ust. 1, stanowi grunty miasta Mosina objête ustale-
niami planu.

§3. 1. Przedmiotem ustaleñ planu jest wyznaczenie nowej
funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z uk³adem
komunikacji obs³uguj¹cej przedmiotowy teren.

2. Przedmiotem ustaleñ planu jest równie¿ okre�lenie
warunków zabudowy mieszkaniowej dla obiektów stanowi¹-
cych realizacjê podstawowej funkcji terenu.

3. Przedmiotem ustaleñ okre�lonych w pkt 1, jest równie¿
okre�lenie zasad obs³ugi komunikacyjnej i uzbrojenie terenu
dla zapewnienia odpowiednich warunków jego u¿ytkowania,
przy uwzglêdnieniu ochrony istniej¹cego stanu �rodowiska
przyrodniczego.

§4. Przedmiotem ustaleñ planu s¹:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczo-
ne na za³¹czniku graficznym symbolem MN;

2) tereny ulic lokalnych KL;

3) tereny ulic dojazdowych KD;

4) teren komunikacji pieszej KX;

5) zasady ochrony �rodowiska przyrodniczego.

§5. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu
staj¹ siê obowi¹zuj¹cymi ustaleniami uchwa³y:

1) granica obszaru objêtego planem;

2) granica zatwierdzenia planu;

3) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie zagospo-
darowania;

4) nieprzekraczalna linia zabudowy;

5) obowi¹zuj¹ca linia zabudowy;

6) teren komunikacji publicznej;

7) teren komunikacji pieszej obs³uguj¹cej przyleg³e tereny.

§6. Wszelkie podzia³y wtórne dzia³ek, dokonane po rozpo-
czêciu sporz¹dzenia planu, jak i po jego uchwaleniu lub te¿
zmiany ich numerów, pozostaj¹ bez wp³ywu na ustalenia
zawarte w uchwale.

§7. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:

1) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Miejskiej w Mosinie, o ile z tre�ci przepisu nie wynika
inaczej;

2) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - nale¿y przez to
rozumieæ tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej inten-
sywno�ci, na indywidualnych dzia³kach;

3) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu
w skali 1:1.000, przedstawiaj¹cy sposób podzia³u i zago-
spodarowania terenu, stanowi¹cy za³¹cznik graficzny do
niniejszej uchwa³y;

4) minimalnych odleg³o�ciach zabudowy - nale¿y przez to
rozumieæ nieprzekraczaln¹ liniê sytuowania budynku okre-
�lon¹ na za³¹czniku graficznym do niniejszej uchwa³y.

ROZDZIA£ II

Przepisy szczegó³owe

§8. 1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej MN usta³a siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospo-
darowania terenu:

1) obowi¹zuje wy³¹cznie zabudowa mieszkaniowa jednoro-
dzinna;
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2) na obszarze dzia³ki jednorodzinnej wyznaczonej planem
dopuszcza siê realizacjê tylko jednego budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego;

3) obowi¹zuje wysoko�æ budynków mieszkalnych do 2 kon-
dygnacji (w tym poddasze u¿ytkowe) z mo¿liwo�ci¹ pod-
piwniczenia, uzale¿nion¹ od badañ szczegó³owych gruntu,
lecz z piwnicami wyniesionymi nie wiêcej ni¿ 1,5 m ponad
istniej¹cy poziom terenu;

4) dopuszcza siê, o ile zajdzie taka potrzeba, ³¹czenie dzia³ek
i realizacjê na nich jednego budynku mieszkalnego pod
warunkiem, ¿e bêd¹ zachowane warunki okre�lone
w przepisach szczególnych i odrêbnych oraz ustaleniach
planu;

5) wysoko�æ projektowanego budynku mieszkalnego w linii
kalenicy nie powinna przekraczaæ wysoko�ci 11,50 m,
licz¹c od projektowanego poziomu terenu;

6) maksymalna powierzchnia zabudowy dla projektowanych
dzia³ek wynosi 35% ich ogólnej powierzchni, uwzglêdnia-
j¹c wszystkie obiekty budowlane nie wiêcej jednak
ni¿ 350 m2,

7) obowi¹zuje konieczno�æ zabudowy z dachami dwu lub
wielospadowymi, o k¹cie nachylenia 25° do 50°,

8) dopuszcza siê realizacjê gara¿y wbudowanych lub przybu-
dowanych do budynku mieszkalnego;

9) dopuszcza siê mo¿liwo�æ realizacji gara¿y wolnostoj¹cych
w strefach zabudowy danego obszaru i w sposób nie
koliduj¹cy dla u¿ytkowników terenów s¹siednich;

10) powierzchnia zabudowy gara¿y wolnostoj¹cych lub przy-
budowanych wynosi maksymalnie 50 m2 o wysoko�ci
pomieszczenia 2,50 m;

11) zakazuje siê wykorzystywania gara¿y dla innych celów,
koliduj¹cych z podstawow¹ funkcj¹ terenu;

12) wyklucza siê mo¿liwo�æ realizacji budynków gospodar-
czych;

13) usta³a siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy 20,0 m od
�ciany lasu Wielkopolskiego Parku Narodowego;

14) ustala siê obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy od linii rozgrani-
czaj¹cej ul. Po¿egowskiej - KL w istniej¹cej linii zabudowy;

15) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³o�ci
5 m od linii rozgraniczaj¹cych ulic dojazdowych - KD, KDX.

§9. 1. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

1) sieæ wodoci¹gowa i kanalizacyjna:

a) zaopatrzenie w wodê:

- zaopatrzenie w wodê nale¿y zapewniæ poprzez roz-
budowê istniej¹cej sieci wodoci¹gowej po³o¿onej
w czê�ci ul. Po¿egowskiej w taki sposób, aby
powsta³a sieæ wodoci¹gowa w uk³adzie projekto-
wanych ulic dojazdowych KD, KDX;

- zaleca siê wykonanie sieci z PCV;

- rozprowadzenie sieci wodoci¹gowej nale¿y zapro-
jektowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami;

Poz. 2183

b) odprowadzenie �cieków:

- tymczasowo do szczelnych zbiorników bezodp³y-
wowych zlokalizowanych na dzia³ce;

- docelowo przewiduje siê odprowadzenie �cieków
do istniej¹cej oczyszczalni po wybudowaniu sieci
kanalizacyjnej zgodnie z gminnym programem
odprowadzenia �cieków;

2) Zasilanie w energie elektryczn¹:

- dla pokrycia zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ terenu
objêtego planem nale¿y:

a) zbudowaæ stacjê transformatorow¹ 15/0,4 kV, ozna-
czon¹ symbolem EE, w miejscu wskazanym na
rysunku planu oraz doprowadziæ zasilanie lini¹
kablow¹ �redniego napiêcia 15 kV;

b) realizowaæ sieæ kablow¹ niskiego napiêcia - 0,4 kV
u³o¿on¹ w chodnikach ulic;

c) zrealizowaæ o�wietlenie uliczne;

d) z³¹cza z pomiarem rozliczeniowym nale¿y sytu-
owaæ w granicach dzia³ek z dostêpem od ulicy
przyjmuj¹c zasadê dla dzia³ek jednorodzinnych, ¿e
jedno z³¹cze mo¿e zasilaæ dwie dzia³ki;

e) od z³¹cza do obiektów na dzia³ce nale¿y wykonaæ
wewnêtrzn¹ liniê zasilaj¹c¹.

3) Zasilanie w gaz:

a) zasilanie w gaz z istniej¹cej sieci gazowej ø 63 w ulicy
Wiejskiej i Skrzyneckiej poprzez rozbudowê w pasach
drogowych ulic na zasadach wynikaj¹cych z:

- programów gazyfikacji, obowi¹zuj¹cych dla terenu
gminy;

- warunków technicznych realizacji uzbrojenia i wy-
konania przy³¹czy uzyskanych od w³a�ciwego
zak³adu gazownictwa.

4) Gospodarka cieplna:

a) do celów grzewczych dopuszcza siê stosowanie paliw
wy³¹cznie ekologicznych;

b) dla celów grzewczych dopuszcza siê mo¿liwo�æ wyko-
rzystania alternatywnych rozwi¹zañ ekologicznych,
tak¿e z wykorzystaniem akumulacji energii s³onecznej
lub wiatru.

2. Ustalenia w zakresie podstawowych parametrów tech-
nicznych dla poszczególnych dróg i ci¹gu pieszego:

1) dla drogi KL (ulicy Po¿egowskiej) szeroko�æ pasa drogo-
wego wynosi 12,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych drogi;

2) dla pozosta³ych dróg wewnêtrznych KD osiedla szeroko�æ
pasa drogowego wynosi 10,0 m;

3) dla ci¹gu pieszego - KX szeroko�æ w liniach rozgranicza-
j¹cych 3 m;

4) dla pozosta³ych istniej¹cych dróg wewnêtrznych - pieszo-
jezdnych KDx szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych 6,0 m
do 4,5 m.
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§10. Dla obiektów kubaturowych usta³a siê obowi¹zek
uzyskania pozytywnej opinii Burmistrza Gminy Mosina
w zakresie rozwi¹zañ architektonicznych na etapie prac pro-
jektowych.

ROZDZIA£ III

Przepisy koñcowe

§11. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139 z pó�n. zm.) ustala siê stawkê procentow¹
s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 tej¿e
ustawy. Stawka wynosi 30%.

Poz. 2183, 2184

§12. Z dniem wej�cia w ¿ycie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Mosina obejmuj¹cego
czê�æ terenu pomiêdzy ulicami: Krótk¹, Wiejsk¹, Po¿egowsk¹,
Skrzyneck¹ a lasem Wielkopolskiego Parku Narodowego
ustalenia planu staj¹ siê obowi¹zuj¹ce wraz z za³¹cznikiem
graficznym do uchwa³y.

§13. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Gminy Mosina.

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

Przewodnicz¹cy Rady
(�) mgr Przemys³aw Pniewski

2184

UCHWA£A Nr XVIII/110/2004 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 25 marca 2004 r.

w sprawie bud¿etu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i pkt 10 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i art. 109, art. 110 ust.
1 i 2, art. 116 ust. 1, art. 124 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 2, ust. 3, art.
128 ust. 2 pkt 1 oraz art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148
ze zmianami) oraz art. art. 406 i 420 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony �rodowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62,
poz. 627 ze zmianami), Rada Miejska uchwala:

§1. Uchwala siê dochody bud¿etu Miasta i Gminy na rok
2004 w wysoko�ci 44.761.232 z³, w tym:

- dotacja celowa na zadania bie¿¹ce ustawowo zlecone
w kwocie 3.519.409 z³,

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bie¿¹ce
realizowane na podstawie porozumieñ miêdzy jednostka-
mi samorz¹du terytorialnego w kwocie 75.000 z³,

- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bie¿¹ce
realizowane na podstawie porozumieñ miêdzy jednostka-
mi samorz¹du terytorialnego w kwocie 10.000 z³, zgodnie
z za³¹cznikiem Nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§2. Uchwala siê wydatki bud¿etu Miasta i Gminy na rok
2004 w wysoko�ci 44.131.608 z³, w tym:

- wydatki na zadania bie¿¹ce ustawowo zlecone w kwocie
3.519.409 z³,

- wydatki na zadania bie¿¹ce realizowane na podstawie
porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialne-
go (z powiatem) w kwocie 75.000 z³,

- wydatki na zadania bie¿¹ce realizowane na podstawie
porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialne-
go (z gminami) w kwocie 10.000 z³, zgodnie z za³¹cznikiem
Nr 2 do niniejszej uchwa³y.

§3. Nadwy¿ka bud¿etu Miasta i Gminy wynosi 629.624 z³.
i przeznacza siê j¹ na sp³atê wcze�niej zaci¹gniêtych po¿yczek
i kredytów.

§4. Upowa¿nia siê Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do:

- zaci¹gania d³ugu do kwoty 4.978.963 z³,

- sp³aty zobowi¹zañ w wysoko�ci 5.588.744 z³,

- udzielenia z bud¿etu po¿yczek do kwoty 441.843 z³, zgod-
nie z za³¹cznikiem Nr 3 do niniejszej uchwa³y.

§5. Ustala siê wykaz inwestycji gminnych realizowanych
w roku bud¿etowym oraz wysoko�æ wydatków maj¹tkowych
w wysoko�ci 8.915.810 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4 do
niniejszej uchwa³y.
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§6. Ustala siê dotacje dla instytucji kultury w wysoko�ci
1.252.000 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5 do niniejszej
uchwa³y.

§7. Okre�la siê plan przychodów i wydatków �rodka spe-
cjalnego zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6 do niniejszej uchwa³y.

§8. Okre�la siê plan przychodów i wydatków gminnego
funduszu ochrony �rodowiska i gospodarki wodnej zgodnie
z za³¹cznikiem Nr 7 do niniejszej uchwa³y.

§9. Uchwala siê wydatki na wieloletnie programy inwe-
stycyjne zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8 do niniejszej uchwa³y.

§10. Uchwala siê plan wydatków na obs³ugê d³ugu pu-
blicznego w wysoko�ci 558.000 z³.

§11. Ustala siê rezerwê ogóln¹ bud¿etu w wysoko�ci
243.000 z³.

§12. Uchwala siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ
na sprzeda¿ napojów alkoholowych oraz wydatki na realizacjê
zadañ okre�lonych w gminnym programie profilaktyki i roz-
wi¹zywania problemów alkoholowych w kwocie 350.000 z³.

§13. Okre�la siê dochody zwi¹zane z realizacj¹ zadañ
z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zleconych jed-
nostkom samorz¹du terytorialnego ustawami na 2004 rok
w wysoko�ci 85.000 z³.

§14. Upowa¿nia siê Burmistrza Miasta i Gminy do:

- dokonywania przeniesieñ w planie wydatków miêdzy
rozdzia³ami w ramach dzia³u w czê�ci dotycz¹cej wydat-
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ków bie¿¹cych, w tym wynagrodzeñ i pochodnych,
z wyj¹tkiem dotacji i wydatków maj¹tkowych,

- zaci¹gania kredytów i po¿yczek na pokrycie wystêpuj¹ce-
go w ci¹gu roku niedoboru bud¿etu do wysoko�ci

450.000 z³,

- lokowania wolnych �rodków w innych bankach ni¿ wybra-
ny do obs³ugi bud¿etu,

§15. Ustala siê wysoko�æ sumy tj. 2.500.000 z³, do której
Burmistrz Miasta i Gminy mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobo-
wi¹zania na dzia³alno�æ bie¿¹c¹ w roku 2004.

§16. Ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ po¿yczek i kredy-
tów krótkoterminowych zaci¹ganych przez Burmistrza Miasta
i Gminy w roku bud¿etowym w kwocie 450.000 z³.

§17. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy.

§18. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 roku i podlega og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

(�) mgr Mieczys³aw Ko³tuniewski

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XVIII/110/2004

Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 25 marca 2004 r.

PLAN DOCHODÓW BUD¯ETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA 2004 ROK
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Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XVIII/110/2004

Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 25 marca 2004 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWI¥ZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU
I ROZDYSPONOWANIEM NADWY¯KI BUD¯ETOWEJ ORAZ PRYWATYZACJ¥ MIENIA

SKARBU PAÑSTWA I MAJ¥TKU JEDNOSTEK SAMORZ¥DU TERYTORIALNEGO
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Sp³ata rat po¿yczek, kredytów i wykup obligacji nast¹pi z dochodów w³asnych Miasta i Gminy.
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Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr XVIII/110/2004

Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 25 marca 2004 r.

PLAN WYDATKÓW MAJ¥TKOWYCH NA 2004 ROK
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Za³¹cznik Nr 5
do uchwa³y Nr XVIII/110/2004

Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 25 marca 2004 r.

PLAN DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2004
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Za³¹cznik Nr 6
do uchwa³y Nr XVIII/110/2004

Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 25 marca 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW �RODKA SPECJALNEGO NA ROK 2004
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Za³¹cznik Nr 7
do uchwa³y Nr XVIII/110/2004

Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 25 marca 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY �RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2004
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Za³¹cznik Nr 8
do uchwa³y Nr XVIII/110/2004

Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 25 marca 2004 r.

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH 2004 - 2006
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W wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne ujête s¹ tylko inwestycje wieloletnie (nie s¹ ujête inwestycje realizowane w ci¹gu roku bud¿etowego).
Z tego powodu kwota ogó³em wydatków inwestycyjnych na rok 2004 (za³¹cznik Nr 4) bêdzie zawsze wy¿sza od kwoty wydatków na WPI w kolumnie dotycz¹cej
roku 2004.
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2185

UCHWA£A Nr XVIII/72/2004 RADY GMINY MYCIELIN

z dnia 30 marca 2004 r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Poz. 2185

Dzia³aj¹c na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838
z pó�n. zmianami) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z pó�n. zmianami) Rada Gminy Mycielin uchwala co
nastêpuje:

§1. Do kategorii dróg gminnych, po zasiêgniêciu opinii
Rady Powiatu Kaliskiego zalicza siê drogi w brzmieniu za³¹cz-
nika do niniejszej uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Mycielin
(�) Miros³aw Skalski

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XVIII/72/2004

Rady Gminy Mycielin
z dnia 30 marca 2004 r.

WYKAZ DRÓG GMINNYCH GMINY MYCIELIN
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2186

UCHWA£A Nr XXIV/181/2004 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH

z dnia 08 kwietnia 2004 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkañcami Gminy Oborniki

Poz. 2186

Na podstawie art. 5 a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz.
1591 z pó�niejszymi zmianami), Rada Miejska uchwala co
nastêpuje:

§1. Konsultacje z mieszkañcami gminy przeprowadza siê
w przypadkach, gdy wymagaj¹ tego przepisy powszechnie
obowi¹zuj¹cego prawa.

§2. 1. Konsultacje mog¹ byæ przeprowadzane tak¿e
w innych sprawach wa¿nych dla Gminy:

a) gdy organy gminy zwróc¹ siê do mieszkañców o wyra¿e-
nie opinii maj¹cych byæ przedmiotem ich rozstrzygniêæ,

b) na wniosek co najmniej 1/20 mieszkañców gminy, upraw-
nionych do brania udzia³u w konsultacjach, je¿eli konsul-
tacja dotyczy mieszkañców ca³ej gminy,

c) na wniosek co najmniej 1/20 mieszkañców obszaru objê-
tego konsultacj¹, uprawnionych do brania udzia³u w kon-
sultacjach, je¿eli konsultacja nie dotyczy mieszkañców
ca³ej gminy.

2. Wnioski mieszkañców, o których mowa w punkcie
b i c, powinny zawieraæ ich imiona, nazwiska, adresy zamiesz-
kania, numer ewidencyjny PESEL oraz w³asnorêcznie z³o¿one
podpisy. Wniosek powinien wskazywaæ równie¿ reprezentan-
ta wnioskodawców.

3. Ilo�æ mieszkañców, o których mowa w ust. 1, ustala siê
na dzieñ 31 grudnia poprzedzaj¹cego roku kalendarzowego.

§3. Konsultacje przeprowadza siê na zebraniach z miesz-
kañcami gminy chyba, ¿e organ gminy zarz¹dzaj¹cy konsul-
tacjê postanowi inaczej.

§4. O przeprowadzeniu konsultacji na wniosek mieszkañ-
ców lub z w³asnej inicjatywy, decyduje Rada Miejska
w odrêbnej uchwale. Rada Miejska podejmuje uchwa³ê
w przedmiocie konsultacji w terminie 60 dni od daty z³o¿enia
wniosku.

§5. W przypadku nie uwzglêdnienia wniosku mieszkañ-
ców o przeprowadzeniu konsultacji, Rada Miejska informuje
o tym wskazanego reprezentanta wnioskodawców oraz og³a-
sza tre�æ uchwa³y wraz z uzasadnieniem na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego, w³a�ciwych jednostek pomocniczych
gminy oraz na stronie internetowej Gminy Oborniki.

§6. O przeprowadzeniu konsultacji w sytuacji okre�lonej
w §1 lub z w³asnej inicjatywy, decyduje Burmistrz w formie
zarz¹dzenia.

§7. W konsultacjach maj¹ prawo braæ udzia³ mieszkañcy
Gminy, stale zamieszkuj¹cy na jej obszarze, którzy w dniu
odpowiadaj¹cym dacie rozpoczêcia konsultacji maj¹
ukoñczone 18 lat.

§8. Konsultacja oznacza rejestracjê opinii, uwag i propo-
zycji do sposobu rozstrzygniêcia sprawy, poddanej
konsultacji.

§9. 1. Postanawiaj¹c o przeprowadzeniu konsultacji
organ gminy podaje do wiadomo�ci publicznej w szczególno-
�ci:

a) przedmiot konsultacji oraz cele i przewidywane skutki
projektowanego rozstrzygniêcia,

b) terytorialny zasiêg konsultacji,

c) sposób oraz tryb zg³oszenia opinii, uwag i propozycji,

d) datê rozpoczêcia i zakoñczenia konsultacji,

e) sposób oraz tryb podsumowania zg³oszonych opinii, uwag
i propozycji.

2. Organ gminy do przeprowadzenia konsultacji mo¿e
powo³aæ komisjê w sk³adzie od 3 do 7 osób.

3. Konsultacje przeprowadza siê na koszt Gminy.

§10. 1. Organ gminy rozpatruje opinie, uwagi i propozy-
cje zg³oszone w toku konsultacji oraz poddaje je analizie.

2. Organ gminy podaje do wiadomo�ci publicznej wynik
konsultacji przez og³oszenie jego tre�ci na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego, w³a�ciwych jednostek pomocniczych
gminy oraz na stronie internetowej Gminy Oborniki.

§11. Wyniki konsultacji nie wi¹¿¹ organów gminy.

§12. Burmistrz prowadzi rejestr przeprowadzonych
konsultacji.

§13. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Obornik.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

(�) mgr Ryszard Ciszak
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2187

UCHWA£A Nr XXIV/182/2004 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH

z dnia 8 kwietnia 2004 r.

w sprawie ustalenia stawek op³at za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych
na cele nie zwi¹zane z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu

Poz. 2187

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy o samorz¹dzie
gminnym z 8 marca 1990 r. (Dz.U. Nr 142 poz. 1591
z 2001 r. z pó�n. zm.) i art. 40 ust. 8 Ustawy o drogach
publicznych z 21 marca 1985 r. (Dz.U. Nr 71 poz. 838
z pó�niejszymi zmianami) uchwala siê co nastêpuje:

§1. 1. Usta³a siê nastêpuj¹ce stawki op³at dziennych za
zajêcie pasa drogowego na cele niezwi¹zane z budow¹,
przebudow¹, remontem, utrzymaniem i ochron¹ dróg gmin-
nych:

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

powierzchni jezdni:

- przy zajêciu jezdni do 20% szeroko�ci w³¹cznie 2,50 z³,

- przy zajêciu jezdni powy¿ej 20% do 50% szeroko�ci
w³¹cznie 4,00 z³,

- przy zajêciu jezdni powy¿ej 50% do ca³kowitego zajêcia
jezdni 7,00 z³,

b) za prowadzenie robót na poboczach, chodnikach, placach,
zatokach postojowych i autobusowych, �cie¿kach rowero-
wych i ci¹gach pieszych za zajêcie 1 m2 2,50 z³,

c) za prowadzenie robót na pozosta³ych elementach pasa
drogowego (rowy, pasy zieleni) za zajêcie 1 m2 2,00 z³.

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

a) na obiekcie in¿ynierskim (np. most, przepust, k³adka itp.)
- 200,00 z³,

b) w obszarze zabudowanym:

- przy zajêciu jezdni do 20% szeroko�ci w³¹cznie
- 20,00 z³,

- przy zajêciu jezdni powy¿ej 20% do 50% szeroko�ci
w³¹cznie - 30,00 z³,

- przy zajêciu jezdni powy¿ej 50% do ca³kowitego zajêcia
jezdni - 40,00 z³,

c) poza obszarem zabudowanym:

- przy zajêciu jezdni do 20% szeroko�ci w³¹cznie - 5,00 z³,

- przy zajêciu jezdni powy¿ej 20% do 50% szeroko�ci
w³¹cznie - 10,00 z³,

- przy zajêciu jezdni powy¿ej 50% do ca³kowitego zajêcia
jezdni - 15,00 z³.

2. Roczne stawki op³at, o których mowa w ust.1 obejmuj¹
pe³ny rok kalendarzowy umieszczenia urz¹dzenia w pasie
drogowym lub na drogowym obiekcie in¿ynierskim. Za nie-
pe³ny rok kalendarzowy wysoko�æ pe³nych stawek op³at ob-
liczana jest proporcjonalnie do liczby miesiêcy umieszczenia
urz¹dzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie
in¿ynierskim. Zajêcie pasa drogowego przez krótszy okres ni¿
1 miesi¹c jest traktowane jak zajêcie pasa drogowego przez
1 miesi¹c.

§3. 1. 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:

a) za 1 m2 rzutu poziomego obiektu budowlanego:

- w terenie zabudowanym - 0,80 z³,

- poza terenem zabudowanym - 0,70 z³,

b) za 1 m2 powierzchni reklamy - 2,00 z³,

c) za 1 m2 reklamy zawieraj¹cej informacje o gminie, powie-
cie lub województwie, w szczególno�ci w postaci planów,
map, tablic, plansz itp. - 0,01 z³.

§4. 1. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki dzienne za zajêcie
pasa drogowego na prawach wy³¹czno�ci w celach innych ni¿
okre�lone w 1, 2 i 3:

a) za zajêcie 1 m2 powierzchni jezdni:

- przy zajêciu jezdni do 20% szeroko�ci w³¹cznie
- 2,50 z³,

- przy zajêciu jezdni powy¿ej 20% do 50% szeroko�ci
w³¹cznie - 4,00 z³,

- przy zadêciu jezdni powy¿ej 50% do ca³kowitego zajê-
cia - 7,00 z³,

b) za zajêcie 1 m2 poboczy, chodników, placów, zatok posto-
jowych i autobusowych, �cie¿ek rowerowych i ci¹gów
pieszych - 2,50 z³,

c) za zajêcie 1 m2 pozosta³ych elementów pasa drogowego
(rowy, pasy zieleni) - 1,00 z³.

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

2. Zajêcie pasa drogowego, na cele o których mowa
w §1, 3 i 4 na czas krótszy czas ni¿ 24 godziny jest traktowane
jak zajêcie pasa drogowego przez 1 dzieñ.
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§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Obornik.

§7. Traci moc Uchwa³a Nr 248/99 z 22.12.1999 r. w spra-
wie ustalenia granic stref podwy¿szonej op³aty za umieszcze-
nie obiektu handlowego lub reklamy w pasie drogowym.

Poz. 2187, 2188

§8. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po od dnia og³oszenia
w dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

(�) Ryszard Ciszak

2188

UCHWA£A Nr 104/04 RADY GMINY W OPATÓWKU

z dnia 22 kwietnia 2004 r.

w sprawie uchwalenia �miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Opatówek - wie� Sza³e�

Na podstawie: art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 1999 r.
Dz.U. Nr 15, poz. 139 z pó�niejszymi zmianami) w zwi¹zku
z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 Nr 80, poz.
717) oraz art. 18. ust. 2 pkt 5 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 pó�niejszymi zmianami)
oraz art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów
rolnych i le�nych (Dz.U. Nr 16, poz. 78 z pó�niejszymi zmia-
nami) uchwala siê, co nastêpuje:

ROZDZIA£ I

Przepisy wprowadzaj¹ce

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej rezyden-
cyjnej we wsi Sza³e gmina Opatówek w rejonie ulic: Dzia³ko-
wej, Kaliskiej i �ródlanej, zwany dalej planem.

2. Granice obszaru objêtego planem pokrywaj¹ siê
z granicami ustalonymi uchwa³¹ Nr 163/00 Rady Gminy
w Opatówku z dnia 25 wrze�nia 2000 r. w sprawie przyst¹pie-
nia do sporz¹dzenia planu miejscowego zagospodarowania
przestrzennego dla zabudowy mieszkaniowej rezydencyjnej
w miejscowo�ci Sza³e.

3. Integraln¹ czê�ci¹ planu jest rysunek w skali 1:2.000
stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.

4. Niniejsza uchwa³a zawiera ustalenia planu zwane dalej
przepisami.

ROZDZIA£ II

Ustalenia ogólne

§2. 1. Plan obejmuje obszar o powierzchni 90,0 ha po³o-
¿ony we wsi Sza³e, oznaczony w miejscowym planie ogólnym

zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek symbo-
lem 028Zl (lasów pañstwowych i prywatnych), 032R (tereny
upraw rolnych i ogrodniczych), 3.1MR (tereny zabudowy
zagrodowej) oraz 3.1MN/A (tereny rozproszonej indywidual-
nej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej).

2. Zmienia siê czê�ciowo dotychczasowe przeznaczenie
gruntów wymienionych w §2 ust. 1 na grunty budowlane pod
zabudowê mieszkaniow¹ rezydencyjn¹ i jednorodzinn¹.

§3. Celem regulacji zawartych w ustaleniach do planu
jest:

1. Rozwi¹zanie problemów w zakresie struktury funkcjonal-
no-przestrzennej wynikaj¹cej z istniej¹cego i projektowa-
nego zainwestowania terenu.

2. Ochrona interesów lokalnych w zakresie mieszkalnictwa,
us³ug i komunikacji oraz ochrony �rodowiska.

3. Minimalizacja konfliktów przestrzennych i optymalizacja
korzy�ci wynikaj¹cych ze wspólnych dzia³añ w³adz samo-
rz¹dowych i mieszkañców wsi Sza³e, a w szczególno�ci
w³a�cicieli gruntów i dzia³ek objêtych niniejszym planem.

§4. 1. Przedmiotem ustaleñ planu s¹ zasady zagospoda-
rowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej
i zainwestowania towarzysz¹cego, wyszczególnione w prze-
pisach szczegó³owych.

2. Przedmiotem ustaleñ planu jest równie¿ okre�lenie
zasad ochrony �rodowiska przyrodniczego oraz zasad
uzbrojenia terenu.

§5. 1. Ustala siê, ¿e podzia³ dzia³ek na obszarze wymie-
nionym w §1, który nast¹pi w trakcie realizacji ustaleñ niniej-
szej uchwa³y podlega ustaleniom niniejszego planu w zakre-
sie przestrzennym okre�lonym granicami zatwierdzenia
planu. Wprowadza siê zakaz wtórnego podzia³u dzia³ek.

2. Ustala siê dla terenów po³o¿onych w granicach
zatwierdzenia planu podstawowe przeznaczenie funkcjonalne
w postaci:
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1) tereny mieszkalnictwa o charakterze rezydencyjnym ozna-
czone na rysunku planu symbolami �Mr�;

2) tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego oznaczone na
rysunku planu symbolami �M�;

3) tereny mieszkalnictwa i us³ug oznaczone na rysunku planu
symbolami �MU�;

4) tereny pracowniczych ogrodów dzia³kowych oznaczone
na rysunku planu symbolem �ZD�;

5) tereny lasów oznaczone na rysunku planu symbolem
�ZL�;

6) tereny racjonalnych dolesieñ oznaczone na rysunku planu
symbolem �ZLd�.

Ustala siê równie¿ przeznaczenie terenu dla funkcji s³u¿¹cych
przeznaczeniu podstawowemu, mianowicie:

7) tereny urz¹dzeñ elektroenergetycznych oznaczonych na
rysunku planu symbolem �IE�;

8) tereny tras i urz¹dzeñ komunikacyjnych oznaczonych na
rysunku planu symbolami �KDp�, �KDg�, �KD�, �KDx�.

3. Adaptuje siê w planie istniej¹ce zainwestowanie do
czasu jego przekszta³cenia na funkcjê mieszkalnictwa jedno-
rodzinnego lub jego technicznego zu¿ycia.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 2, ustala siê
przeznaczenie podstawowe, a w uzasadnionych przypadkach
okre�la siê przeznaczenie dopuszczalne oraz warunki jego
stosowania.

5. Tereny, o których mowa w ust. 2, mog¹ byæ w ca³o�ci
wykorzystane na cele zgodne z ich podstawowym przeznacze-
niem lub czê�ciowo na cele przeznaczenia podstawowego
i dopuszczalnego, na zasadach ustalonych w dalszych prze-
pisach.

§6. 1. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu
s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:

1) granice opracowania (zatwierdzenia) planu;

2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu b¹d�
ró¿nych zasadach zagospodarowania;

3) oznaczenia nieprzekraczalnych linii zabudowy;

4) warto�ci wymiarowe linii rozgraniczaj¹cych pasy drogo-
we, szeroko�ci jezdni oraz usytuowanie nieprzekraczalnej
linii zabudowy;

5) przebieg linii rozgraniczaj¹cych, o których mowa w pkt 2
mo¿e byæ zmieniony w celu dostosowania go do aktual-
nego stanu w³asno�ci lub u¿ytkowania pod warunkiem, ¿e
odleg³o�æ linii nowoprojektowanej do ustalonej na rysun-
ku planu nie przekroczy 5,0 m.

§7. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady uzbrojenia terenu:

1) zaopatrzenie w wodê przewidziane jest z wodoci¹gu wiej-
skiego w miejscowo�ci Sza³e na warunkach okre�lonych
przez jego dysponenta. Trasy sieci zasilaj¹cych projekto-
wan¹ zabudowê mieszkaniow¹ przewidziane s¹ w ci¹gach
dróg dojazdowych;
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2) w zakresie gospodarki wodnej i odprowadzenia �cieków
- do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej ustala siê mo¿-
liwo�æ budowania szczelnych zbiorników do gromadzenia
nieczysto�ci p³ynnych zgodnie z prawem budowlanym;

3) wody opadowe z powierzchni utwardzonych publicznych
odprowadzone bêd¹ docelowo do ogólnej kanalizacji desz-
czowej (do czasu wybudowania tej¿e �cieki opadowe
i roztopowe sp³ywaj¹ce z powierzchni utwardzonych po
wstêpnym podczyszczeniu odprowadzane bêd¹ do rowu
otwartego);

4) zasilanie zespo³ów zabudowy mieszkaniowej w energiê
elektryczn¹ bêdzie mia³o miejsce na warunkach okre�lo-
nych przez Rejonowy Zak³ad Energetyczny w Kaliszu. Na
czê�ci dzia³ek nr 587/2 i 587/7 oraz 599/8, projektuje siê siê
2 stacje transformatorowe zasilaj¹ce przedmiotowy ze-
spó³ zabudowy mieszkaniowej - przewidywane zapotrze-
bowanie na moc elektryczn¹ - 2500 kW. W pó³nocnej
czê�ci zespo³u zabudowy mieszkaniowej projektowanej
i istniej¹cej przebiega linia energetyczna 15 kV, dla której
teren wolny od zabudowy wynosi po 7,5 m od osi linii
symetrycznie - docelowo do skablowania. W po³udniowej
czê�ci zespo³u zabudowy rezydencyjnej projektowanej
przebiega linia energetyczna 110 kV, dla której ustala siê
teren wolny od zabudowy po 15,5 m od rzutu skrajnych
przewodów.

5) wody opadowe z po³aci dachowych oraz powierzchni
utwardzonych na poszczególnych dzia³kach odprowadza-
ne bêd¹ do gruntu w granicach danej nieruchomo�ci;

6) ustala siê doprowadzenie uzbrojenia (wody, utylizacjê
odpadów sta³ych oraz energii elektrycznej i gazu) w spo-
sób gwarantuj¹cy zachowanie obowi¹zuj¹cych przepisów
i norm z zakresu ochrony �rodowiska;

7) zaleca siê wytwarzanie energii cieplnej dla celów grzew-
czych i technologicznych w obiektach budowlanych na
bazie pr¹du elektrycznego, paliw p³ynnych i gazu.

§8. Dla obszaru objêtego planem obowi¹zuje zakaz:

1) gromadzenie �cieków bytowych w sposób zagra¿aj¹cy
ochronie gruntów i wód podziemnych;

2) budowy indywidualnych oczyszczalni przydomowych;

3) spalania odpadów nieorganicznych;

4) prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej mog¹cej negatyw-
nie wp³yn¹æ na stan �rodowiska przyrodniczego

ROZDZIA£ III

Ustalenia szczegó³owe

§9. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu �Mr1,
Mr2, Mr3, Mr4, Mr5, Mr6, Mr7, Mr8, Mr9, Mr10� ustala siê
jako przeznaczenie podstawowe mieszkalnictwo rodzinne o
charakterze rezydencyjnym o intensywno�ci zabudowy netto
poni¿ej 0,20.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zainwestowania na wy-
znaczonych terenach mieszkaniowych:
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1) zabudowa mieszkaniowa rodzinna o charakterze rezyden-
cyjnym;

2) dopuszcza siê lokalizacjê jednokondygnacyjnych, wolno-
stoj¹cych budynków gospodarczo - gara¿owych o formie
nawi¹zuj¹cej do budynku mieszkalnego;

3) lokalizacja budynków zgodnie z nieprzekraczaln¹ lini¹
zabudowy okre�lon¹ na rysunku planu oraz prawem bu-
dowlanym;

4) ustala siê maksymaln¹ powierzchniê zabudowy do 10%
powierzchni dzia³ki;

5) maksymalna wysoko�æ zabudowy dla obiektów mieszkal-
nych - trzy kondygnacje, w tym u¿ytkowe wykorzystanie
poddasza;

6) ustala siê dachy kryte dachówk¹ lub materia³em dachów-
kopodobnym o k¹cie nachylenia po³aci 30° - 45° z tole-
rancj¹ 10%;

7) ustala siê maksymaln¹ powierzchniê terenów utwardzo-
nych poza zabudow¹ kubaturow¹ do 10% powierzchni
dzia³ki;

8) co najmniej 80% powierzchni dzia³ki powinno byæ wyko-
rzystane na urz¹dzenie zieleni o charakterze ogrodowo -
rekreacyjnym;

9) dopuszcza siê ³¹czenie s¹siednich dzia³ek lub zmianê
podzia³u pod warunkiem zachowania nieprzekraczalnej
linii zabudowy i przepisów prawa budowlanego;

10) ogrodzenie dzia³ki o wysoko�ci maksymalnej 1,5 - 2,2 m
nale¿y realizowaæ jako a¿urowe od strony drogi publicz-
nej, a ewentualnie pe³ne od strony s¹siada.

§10. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu �M1,
M1a, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8� ustala siê jako przezna-
czenie podstawowe mieszkalnictwo jednorodzinne o inten-
sywno�ci zabudowy netto 0,3-0,5.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zainwestowania na wy-
znaczonych terenach mieszkaniowych:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca,
z gara¿ami wbudowanymi lub przylegaj¹cymi do zabudo-
wy mieszkaniowej;

2) lokalizacja budynków zgodnie z nieprzekraczaln¹ lini¹
zabudowy okre�lon¹ na rysunku planu oraz prawem bu-
dowlanym;

3) maksymalna wysoko�æ zabudowy dla obiektów mieszkal-
nych - dwie kondygnacje, w tym u¿ytkowe wykorzystanie
poddasza;

4) ustala siê dachy kryte dachówk¹ lub materia³em dachów-
kopodobnym o k¹cie nachylenia po³aci 30° - 45° z tole-
rancj¹ 10%;

5) ustala siê maksymaln¹ powierzchniê zabudowy do 20%
powierzchni dzia³ki;

6) ustala siê maksymaln¹ powierzchniê terenów utwardzo-
nych poza zabudow¹ kubaturow¹ do 20% powierzchni
dzia³ki;
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7) co najmniej 60% powierzchni dzia³ki powinno byæ wyko-
rzystane na urz¹dzenie zieleni o charakterze ogrodowo -
rekreacyjnym;

8) dopuszcza siê ³¹czenie s¹siednich dzia³ek lub zmianê
podzia³u pod warunkiem zachowania nieprzekraczalnej
linii zabudowy i przepisów prawa budowlanego;

9) ogrodzenie dzia³ki o wysoko�ci maksymalnej 1,5 m nale¿y
realizowaæ jako a¿urowe.

§11. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem �MU1, MU2, MU3, MU4, MU5, MU6 i MU7� ustala siê
jako przeznaczenie podstawowe mieszkalnictwo jednorodzin-
ne wraz z us³ugami handlu i gastronomii.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala siê
nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:

1) istniej¹ca zabudowa mieszkaniowa mo¿e podlegaæ
wymianie, rozbudowie i przebudowie pod warunkiem
utrzymania wym. w ust. 1 przeznaczenia terenu;

2) wolne tereny przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹ oraz nieuci¹¿liwe obiekty i urz¹dzenia us³u-
gowe;

3) maksymalna wysoko�æ budynków mieszkalnych liczone
od poziomu terenu do najwy¿ej po³o¿onego gzymsu
7,0 m, do kalenicy dachu 11,0 m, wyniesienie posadzki
parteru do 1,5 m ponad poziom terenu;

4) nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³o�ci 8,0 i 6,0 m
od linii regulacyjnych ulic;

5) dostosowanie bry³ budynków do otoczenia i lokalnych
tradycji, dachy dwuspadowe, kryte dachówk¹ lub elemen-
tami dachówkopodobnymi o k¹cie nachylenia po³aci
30° - 45° z tolerancj¹ 10%;

6) gara¿e i budynki gospodarcze wolnostoj¹ce, jednokondy-
gnacyjne.

§12. 1. Dla obszaru oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem �ZD� utrzymuje siê istniej¹ce przeznaczenie terenu
o funkcji pracowniczych ogrodów dzia³kowych.

2. Istniej¹ca substancja kubaturowa mo¿e podlegaæ wszel-
kim robotom budowlanym uzasadnionym potrzebami eksplo-
atacyjnymi i modernizacyjnymi w ramach obowi¹zuj¹cych
przepisów.

§13. 1. Dla obszaru oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem �ZL� utrzymuje siê w czê�ci istniej¹ce zainwestowanie
terenu w formie ró¿nej wielko�ci enklaw le�nych.

2. Istniej¹ce zespo³y le�ne mog¹ podlegaæ uzupe³nie-
niom w formie zieleni izolacyjnej i krajobrazowej z zachowa-
niem zieleni istniej¹cej wed³ug odrêbnego opracowania
specjalistycznego.

3. Istniej¹ce na terenie objêtym planem rowy melioracyj-
ne nale¿y zachowaæ w stanie naturalnym.
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§14. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem �ZLd� ustala siê jako przeznaczenie podstawowe racjo-
nalne i funkcjonalne dolesienia.

2. Na terenach tych ustala siê ca³kowity zakaz zabudowy.

§15. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem
�IE1� i �IE2� przeznaczony jest pod lokalizacjê urz¹dzeñ
elektroenergetycznych.

2. Istniej¹ca stacja transformatorowa mo¿e podlegaæ
wszelkim robotom budowlanym uzasadnionym potrzebami
eksploatacyjnymi i modernizacyjnymi.

§16. 1. Ustala siê obszary oznaczone na rysunku planu
symbolami: �01KDp, 02KDp, 03KDg, 04KDg, 05KD, 06KD,
07KD, 08KD, 09KD, 10KD, 11KD, 12KD, 13KD, 14KD, 15KD,
16KD, 17KDx, 18KDx, 19KDx, 20KDx, 21KDx� z przeznacze-
niem gruntów pod ulice: zbiorcz¹, lokaln¹ i ulice dojazdowe.

2. Ustala siê linie rozgraniczaj¹ce:

- ulica g³ówna - 01KDp, 02KDp, minimum 20,0 m,

- ulica lokalna - 03KDg, 04KDg minimum 15,0 m (w tym
�cie¿ka rowerowa),

- ulice dojazdowe 05KD - 16KD - minimum 10,0 m,

- ci¹gi pieszo - jezdne 17KDx - 21KDx - minimum 5,0 m.

Chodniki prowadzone dwustronnie.

3. Na terenach w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych,
o których mowa w ust. 2 zakazuje siê realizacji obiektów
budowlanych, z wyj¹tkiem urz¹dzeñ technicznych - dopuszcza
siê realizacjê sieci uzbrojenia terenu pod warunkiem nienaru-
szania wymagañ okre�lonych w przepisach dotycz¹cych dróg
publicznych, a tak¿e uzyskania zgody zarz¹dcy dróg.
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ROZDZIA£ IV

Postanowienia szczególne

§17. Ustala siê, zgodnie z art. 10 ust. 3, art. 36 ust. 3
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, jednorazow¹
op³atê od wzrostu warto�ci nieruchomo�ci w wysoko�ci:

1) w odniesieniu do nieruchomo�ci po³o¿onych na terenach
oznaczonych na rysunku planu symbolami �M�
i �Mr� - 10%,

2) w odniesieniu do nieruchomo�ci po³o¿onych na terenach
oznaczonych na rysunku planu symbolami �MU� - 20%.

§18. Ustala siê przeznaczenie na cele nierolnicze
78,3370 ha gruntów rolnych, zgodnie z wnioskiem rolnym.

ROZDZIA£ V

Przepisy koñcowe

§19. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Opatówek.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(�) Artur Szymczak
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2189

UCHWA£A Nr 105/04 RADY GMINY W OPATÓWKU

z dnia 22 kwietnia 2004 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego Gminy Opatówek - wie� Sza³e

Poz. 2189

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 1999 r.
Dz.U. Nr 15, poz. 139 z pó�niejszymi zmianami) w zwi¹zku
z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 Nr 80, poz.
717) oraz art. 18. ust. 2 pkt 5 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 pó�niejszymi zmianami)
oraz art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów
rolnych i le�nych (Dz.U. Nr 16, poz. 78 z pó�niejszymi zmia-
nami) uchwala siê, co nastêpuje:

ROZDZIA£ I

Przepisy wprowadzaj¹ce

§1. W uchwale Nr 19/88 Gminnej Rady Narodowej
w Opatówku z dnia 8 grudnia 1988 r. w sprawie zatwierdzenia
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Opatówek (Dz. Urz. Woj. Kaliskiego Nr 34 poz.
962) ze zmian¹ wynikaj¹c¹ z uchwa³y Rady Gminy Opatówek
Nr 156/93 z dnia 5 listopada 1993 r. (Dz. Urz. Woj. Kaliskiego
Nr 18, poz. 140) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1. Rysunek planu stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y powo³a-
nej w §1 uzupe³nia siê rysunkami zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opató-
wek w czê�ci dotycz¹cej wsi Sza³e w skali 1:10.000 stano-
wi¹cymi za³¹cznik Nr 1 i w skali 1:5.000 stanowi¹cymi
za³¹cznik Nr 1a do niniejszej uchwa³y.

2. Granice obszaru objêtego zmian¹ planu pokrywaj¹ siê
z granicami ustalonymi w uchwale Nr 262/02 z dnia 20
wrze�nia 2002 r. w sprawie sporz¹dzenia zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Opatówek w czê�ci wsi Sza³e, za wyj¹tkiem dzia³ek
nr 439/1 i 439/12.

3. W tek�cie planu stanowi¹cym za³¹cznik do powo³anej
w §1 uchwa³y wprowadza siê zapisy sformu³owane
w kolejnych rozdzia³ach niniejszej uchwa³y.

ROZDZIA£ II

Ustalenia ogólne

§2. 1. Ustalenia planu obejmuj¹:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny
o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodaro-
wania,

2) linie rozgraniczaj¹ce ulice, place oraz drogi publiczne wraz
z urz¹dzeniami pomocniczymi a tak¿e tereny niezbêdne do
wytyczania �cie¿ek rowerowych,

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

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

5) tymczasowe sposoby zagospodarowania, urz¹dzania oraz
u¿ytkowania terenu,

6) stawki procentowe s³u¿¹ce okre�leniu jednorazowej op³a-
ty z tytu³u wzrostu warto�ci nieruchomo�ci,

7) inne warunki i zasady w zale¿no�ci od potrzeb.

§3. Przedmiotem ustaleñ zmiany planu s¹ tereny zabudo-
wy mieszkaniowej letniskowej oznaczone na rysunku planu
symbolem �MNr/z�.

§4. Ilekroæ w dalszych ustaleniach uchwa³y jest mowa o:

1. przepisach szczególnych i odrêbnych - nale¿y przez to
rozumieæ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi
oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikaj¹ce
z prawomocnych decyzji administracyjnych (art. 104 Ko-
deksu Postêpowania Administracyjnego);

2. rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunki planu na
mapie w skali 1:10.000, 1:5.000, stanowi¹ce za³¹czniki
Nr 1 oraz 1a do niniejszej uchwa³y;

3. linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ odleg³o�æ od linii
rozgraniczaj¹cej najbli¿ej po³o¿onej �ciany budynku
o przeznaczeniu podstawowym, przy czym mog¹ byæ
usytuowane przed lini¹ zabudowy: balkony, wykusze,
przybudówki i zewnêtrzne schody o wysiêgu (g³êboko�ci)
nie przekraczaj¹cym 1,5 m;

4. nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozu-
mieæ mo¿liwo�æ usytuowania obiektu budowlanego w linii
zabudowy okre�lonej na rysunku planu lub w odleg³o�ci
wiêkszej w rozumieniu definicji zawartej w pkt 3;

5. istniej¹cych elementach lub istniej¹cym stanie zagospo-
darowania (np. funkcjach terenu, obiektach budowlanych,
cechach fizjograficznych) - nale¿y przez to rozumieæ stan
wy¿ej wymienionych w dniu wej�cia w ¿ycie planu;

6. �ciekach - nale¿y przez to rozumieæ wody zu¿yte do celów
bytowych i gospodarczych, ciek³e odchody zwierzêce,
wody pochodz¹ce z odpadów atmosferycznych i powsta-
j¹ce w efekcie wykonywania czynno�ci eksploatacyjnych
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i porz¹dkowych, jak: zmywanie placów manewrowych,
sk³adowych, dróg i podjazdów;

7. proekologicznych rozwi¹zaniach technologicznych - nale-
¿y przez to rozumieæ technologie odpowiadaj¹ce warun-
kom ustalonym w przepisach szczególnych, odrêbnych
i Polskich Normach.

ROZDZIA£ III

Ustalenia szczegó³owe

Ochrona �rodowiska przyrodniczego

§5. 1. Nakazuje siê zastosowanie proekologicznych roz-
wi¹zañ technicznych i organizacyjnych ograniczaj¹cych uci¹¿-
liwo�ci wywo³ane w okresie budowy, w okresie prowadzonej
dzia³alno�ci gospodarczej i po ewentualnym jej zaniechaniu
oraz w sytuacjach awaryjnych, do wielko�ci nie przekraczaj¹-
cych poziomu okre�lonego w planie, przepisami szczególny-
mi, odrêbnymi i Polskimi Normami.

2. Do uci¹¿liwo�ci, o których mowa w ust. 1 zalicza siê:

1) transport odpadów i materia³ów niebezpiecznych,

2) zanieczyszczenie gruntów i wód,

3) zanieczyszczenie powietrza (dymy, gazy, py³y),

4) ha³as (drgania, wibracje),

5) zagro¿enie wybuchowe i po¿arowe.

3. Na terenie objêtym planem zakazuje siê lokalizacji
wszelkich przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
�rodowisko wymagaj¹cych sporz¹dzenia raportu oddzia³ywa-
nia na �rodowisko ujêtych w Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów
z dnia 24 wrze�nia 2002 r. w sprawie okre�lenia rodzajów
przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowi-
sko oraz szczegó³owych kryteriów zwi¹zanych z kwalifikowa-
niem przedsiêwziêæ do sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu
na �rodowisk.

4. Ewentualne uci¹¿liwo�ci zwi¹zane z prowadzon¹ dzia-
³alno�ci¹ nie mog¹ wykraczaæ poza granice nieruchomo�ci.

§6. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki korzystania ze �rodo-
wiska przyrodniczego w zakresie ochrony gruntów i wód
gruntowych:

1. Zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej, na
warunkach okre�lonych przez dysponenta sieci wodoci¹-
gowej.

2. Gromadzenie �cieków sanitarnych w indywidualnych,
bezodp³ywowych, szczelnych zbiornikach i wywo¿enie ich
do gminnej oczyszczalni �cieków przez wyspecjalizowan¹
firmê do czasu wybudowania lokalnej kanalizacji sanitar-
nej. Po uruchomieniu ww. kanalizacji nak³ada siê obowi¹-
zek pod³¹czenia do sieci kanalizacji sanitarnej.

3. Odprowadzanie oczyszczonych �cieków deszczowych do
gruntu we w³asnym zakresie do czasu wybudowania
lokalnej kanalizacji deszczowej.
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4. Gromadzenie sta³ych odpadów komunalnych w odpo-
wiednich pojemnikach i zlecenie ich usuwania wyspecja-
lizowanemu odbiorcy odpadów.

5. Dla ewentualnych odpadów niebezpiecznych nale¿y
zapewniæ mo¿liwo�æ ich zagospodarowania zgodnego
z przepisami szczególnymi.

§7. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki w zakresie ochrony
powietrza atmosferycznego: zaleca siê wytwarzanie energii
cieplnej dla celów grzewczych i technologicznych w obiektach
budowlanych na bazie pr¹du elektrycznego, paliw p³ynnych
i gazu.

§8. Uci¹¿liwo�ci dla �rodowiska zwi¹zane z ha³asem nie
mog¹ wykraczaæ poza granice nieruchomo�ci zajmowanej
przez inwestycje je wywo³uj¹ce.

Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej

§9. Ustala siê obs³ugê komunikacyjn¹ wyznaczonych te-
renów zabudowy mieszkaniowej od strony dróg gminnych
oznaczonych na planie symbolem KDg za po�rednictwem
sieci dróg powiatowych KDp.

§10. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi w zakresie
energii elektrycznej:

1. zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cych urz¹dzeñ
energetycznych,

2. przewidywane docelowe zapotrzebowanie na energiê elek-
tryczn¹ szacuje siê na 20 KW,

3. ewentualna przebudowa linii elektroenergetycznych na
koszt inwestora.

§11. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zaopatrzenia w wodê:

1. zaopatrzenie w wodê dla celów bytowych i p. po¿arowych
z istniej¹cego wodoci¹gu,

2. zaopatrzenie w wodê dla innych, nie wymienionych w pkt
1 celów na warunkach okre�lonych przez dysponenta
wodoci¹gu wiejskiego.

§12. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi w zakresie
telekomunikacji:

1. przy³¹cza telefoniczne nale¿y realizowaæ na podstawie
warunków technicznych wydanych przez Telekomunikacjê
Polsk¹ S.A.

2. dopuszcza siê mo¿liwo�æ korzystania z us³ug innych ope-
ratorów telekomunikacji.

Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu

§13. Wyznacza siê obszary zabudowy mieszkaniowej let-
niskowej obejmuj¹ce nieruchomo�ci zawarte w jednostkach
bilansowych 3.03.MNr/z. Podstawowym przeznaczeniem tych
obszarów jest zabudowa mieszkaniowa letniskowa realizowa-
na indywidualnie z nastêpuj¹cymi warunkami dotycz¹cymi
zabudowy i zagospodarowania terenu:
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1. zabudowa mieszkaniowa letniskowa wolnostoj¹ca, z gara-
¿ami wbudowanymi lub przylegaj¹cymi do zabudowy
mieszkaniowej;

2. lokalizacja budynków zgodnie z nieprzekraczaln¹ lini¹
zabudowy okre�lon¹ na 6 m od linii regulacyjnej ulic oraz
prawem budowlanym;

3. maksymalna wysoko�æ zabudowy dla obiektów mieszkal-
nych - dwie kondygnacje, w tym u¿ytkowe wykorzystanie
poddasza;

4. ustala siê dachy kryte dachówk¹ lub materia³em dachów-
kopodobnym o k¹cie nachylenia po³aci 30° - 45° z tole-
rancj¹ 10%;

5. ustala siê maksymaln¹ powierzchniê zabudowy do 10%
powierzchni dzia³ki;

6. ustala siê maksymaln¹ powierzchniê terenów utwardzo-
nych poza zabudow¹ kubaturow¹ na 15% powierzchni
dzia³ki;

7. co najmniej 75% powierzchni dzia³ki powinno byæ wyko-
rzystane na urz¹dzenie zieleni o charakterze ogrodowo -
rekreacyjnym;

8. dopuszcza siê ³¹czenie s¹siednich dzia³ek lub zmianê
podzia³u pod warunkiem zachowania nieprzekraczalnej
linii zabudowy i przepisów prawa budowlanego;

9. miêdzy wydzielanymi dzia³kami budowlanymi postuluje
siê wydzielenie pasów o szer. 10,0 m jako rezerwy terenu
pod drogi zapewniaj¹ce w przysz³o�ci dostêpno�æ tere-
nów przyleg³ych pod zabudowê mieszkaniow¹ letniskow¹;

10. gara¿e sytuowaæ nale¿y w bryle budynków mieszkalnych
lub jako wolnostoj¹ce zbli�niaczone w obrêbie strefy
zabudowy gospodarczej o powierzchni do 60 m2;

11. architektura wolnostoj¹cych obiektów gospodarczo -
gara¿owych winna nawi¹zywaæ do bry³y budynku miesz-
kalnego;

12. ogrodzenie dzia³ki o wysoko�ci maksymalnej 1,5 m nale¿y
realizowaæ jako a¿urowe;

13. wszelkie prace ziemne, przed ich rozpoczêciem, wymagaj¹
zg³oszenia S³u¿bie Ochrony Zabytków (strefa eksploracji
archeologicznej).

§14. W przypadku projektowanego zainwestowania tere-
nu pod zespó³ zabudowy mieszkaniowej letniskowej, wydanie
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decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
uzale¿nia siê od przed³o¿enia przez inwestora koncepcji zago-
spodarowania terenu uwzglêdniaj¹cej prawid³owe i funkcjo-
nalne zainwestowanie s¹siednich terenów przeznaczonych
pod budownictwo mieszkaniowe letniskowe.

ROZDZIA£ IV

Przepisy koñcowe

§15. Ustala siê zgodnie z art. 10, ust. 3 i art. 36 ust. 3
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, jednorazow¹
op³atê od wzrostu warto�ci nieruchomo�ci w wysoko�ci 10%.

§16. Zgodnie z art. 7 ustawy o ochronie gruntów
rolnych i le�nych, niniejszym planem zmienia siê przeznacze-
nie 0,0975 ha gruntów le�nych.

§17. Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Opatówek zatwierdzony Uchwa³¹
Nr 19/88 Gminnej Rady Narodowej w Opatówku z dnia 8
grudnia 1988 r. (Dz. Urz. Woj. Kaliskiego Nr 34 poz. 962)
ze zmian¹ wynikaj¹c¹ z uchwa³y Rady Gminy Opatówek
Nr 156/93 z dnia 5 listopada 1993 r.(Dz. Urz. Woj. Kaliskiego
Nr 18, poz. 140) z pó�niejszymi zmianami, w zakresie dotycz¹-
cym terenów objêtych niniejsz¹ zmian¹ planu.

§18. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Opatówek.

§19. Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Opatówek do:

1. przechowywania orygina³ów zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,

2. przekazania Wojewodzie Wielkopolskiemu, Marsza³kowi
Województwa Wielkopolskiego i Staro�cie Powiatu Kali-
skiego kopii uchwalonej zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy Opatówek we wsi
Sza³e.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(�) Artur Szymczak
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2190

UCHWA£A Nr 112/XVI/2004 RADY GMINY WIERZBINEK

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie ustalenia stawek op³at za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarz¹dc¹
jest Gmina Wierzbinek na cele nie zwi¹zane z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu

Poz. 2190

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 zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Dz.U. Nr 62, poz.
558, Dz.U. Nr 113, poz. 984, Dz.U. Nr 214, poz. 1806, Dz.U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz.U. Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2002
r. Nr 153, poz. 1271) oraz art. 40 ust. 8 Ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (zmiany z 2000 r. Dz.U. Nr 71,
poz. 838, Nr 86 poz. 958, Nr 12, poz. 136, z 2001 r. Dz.U. Nr
125, poz. 1371, z 2002 r. Dz.U. 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, z 2003r. Dz.U. Nr 80, poz. 721, Nr 80,
poz. 717, Nr 200, poz. 1953, Nr 217, poz. 2124), Rada Gminy
uchwala:

§1. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at dziennych za
zajêcie pasa drogowego na cele nie zwi¹zane z budow¹,
przebudow¹, remontem, utrzymaniem i ochron¹ dróg gmin-
nych:
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§2. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at dziennych za
zajêcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektów bu-

dowlanych nie zwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam:
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§3. Przez dzieñ zajêcia pasa drogowego, o którym mowa
w §1 i 2 rozumie siê równie¿ zajêcie pasa drogowego trwa-
j¹cego krócej ni¿ 24 godziny.

§4. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at rocznych za umiesz-
czenie w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
nie zwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrze-
bami ruch drogowego za zajêcie 1 m2 powierzchni pasa
drogowego drogi zajêtej przez rzut poziomy urz¹dzeñ:

1. za obszarem zabudowanym - 1,60 z³,

2. w obszarze zabudowanym - 3,00 z³,

3. na obiekcie mostowym - 30,00 z³.

§5. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki za zajêcie pasa drogo-
wego na prawach wy³¹czno�ci w celach innych ni¿ okre�lone
w §1, 2, 4:
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§6. Zwalnia siê jednostki organizacyjne gminy Wierzbinek
od ponoszenia ww. op³at.

§7. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(�) Jacek Musia³

2191

UCHWA£A Nr XIV/143/04 RADY GMINY PRZYGODZICE

z dnia 30 kwietnia 2004 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591 ze zmianami) oraz art. 40 ust. 8 z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838
ze zmianami), Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§1. Ustala siê stawki za zajêcie pasa drogowego dróg
gminnych w celu:

1. Prowadzenia robót w pasie drogowym w celach niezwi¹-
zanych z budow¹, przebudow¹, remontem, utrzymaniem
i ochron¹ dróg.

2. Umieszczania w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania dro-
gami lub potrzebami ruchu drogowego.

3. Umieszczania w pasie drogowym obiektów niezwi¹za-
nych z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego oraz reklam.

4. Zajêcia pasa drogowego na prawach wy³¹czno�ci w ce-
lach innych ni¿ wymienione w pkt 1 - 3.

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

1) przy zajêciu jezdni do 20% szeroko�ci - 1,00 z³,

2) przy zajêciu jezdni powy¿ej 20% do 50% szeroko�ci
- 1,50 z³,

3) przy zajêciu powy¿ej 50% szeroko�ci do ca³kowitego zajê-
cia jezdni - 2,00 z³.

2. Stawki okre�lone w ust. 1 pkt 1 stosuje siê do poboczy,
chodników, zatok postojowych i autobusowych, �cie¿ek rowe-

rowych, ci¹gów pieszych, dla pozosta³ych elementów pasa
drogowego ustala siê stawkê op³at za ka¿dy dzieñ zajêcia 1
m2 pasa drogowego w wysoko�ci 1,00 z³.

3. Przez dzieñ zajêcia rozumie siê tak¿e zajêcie pasa
drogowego trwaj¹ce krócej ni¿ 24 godziny.

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

rzutu poziomego urz¹dzenia znajduj¹cego siê w pasie drogo-
wym, o którym mowa w §1 pkt 2:

1) w obszarze zabudowanym - 40,00 z³,

2) na obiekcie mostowym -150,00 z³.

Dla urz¹dzeñ wodno - kanalizacyjnych stosuje siê stawkê
obni¿on¹ o 75%.

§4. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki za zajêcie pasa drogo-
wego drogi gminnej w celu, o którym mowa w §1 pkt 3:

1) za 1 m2 pasa drogowego zajêtego przez rzut poziomy
obiektu handlowego lub us³ugowego - 1,00 z³,

2) za 1 m2 pasa drogowego zajêtego przez rzut poziomy
innych obiektów - 1,00 z³.

§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Przygodzice.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(�) Czes³aw Noskowicz
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2192

UCHWA£A Nr XX/100/2004 RADY GMINY W BARANOWIE

z dnia 14 maja 2004 r.

w sprawie obni¿enia wska�ników procentowych, od których uzale¿niona
jest wysoko�æ dodatku mieszkaniowego ³¹cznie z rycza³tem

Na podstawie art. 6 ust. 11 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734
z 2002 r., Nr 216 poz. 1826, oraz z 2003 Nr 203 poz. 1966)
uchwala siê, co nastêpuje:

§1. Obni¿a siê o 20 punktów procentowych wysoko�æ
wska�ników procentowych dotycz¹cych wydatków przypada-
j¹cych na normatywn¹ powierzchniê zajmowanego lokalu
mieszkalnego lub faktycznych wydatków ponoszonych za
lokal mieszkalny, je¿eli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza
lub równa normatywnej powierzchni, od których uzale¿niona
jest wysoko�æ dodatku mieszkaniowego, ³¹cznie z rycza³tem,
o których mowa w ust. 7 art. 6 ustawy o dodatkach mieszka-
niowych.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Baranów.

§3. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Wielkopolskiego oraz na tablicy og³oszeñ
w Urzêdzie Gminy w Baranowie.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(�) mgr in¿. Anna Brust

2193

UCHWA£A Nr XXII/193/04 RADY MIEJSKIEJ WE WRZE�NI

z dnia 17 maja 2004 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Kaczanowie w kierunku Neryngowa gm. Wrze�nia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i 214 poz. 1806), Rada Miejska
we Wrze�ni uchwa³a co nastêpuje:

§1. Nadaje siê nazwê �Zielna� dla ulicy po³o¿onej
w Kaczanowie w kierunku Neryngowa oznaczonej na szkicu
kolorem czerwonym, stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do niniej-
szej uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta i Gminy Wrze�nia.

§3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Wielkopolskiego.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej we Wrze�ni

(�) Maciej Baranowski
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2194

UCHWA£A Nr XXII/194/04 RADY MIEJSKIEJ WE WRZE�NI

z dnia 17 maja 2004 r.

w sprawie nadania nazwy nowopowsta³ej ulicy w Bierzglinku gm. Wrze�nia

Poz. 2194

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i 214 poz. 1806), Rada Miejska
we Wrze�ni uchwa³a co nastêpuje:

§1. Nadaje siê nazwê �Kalinowa� dla nowopowsta³ej
ulicy po³o¿onej w Bierzglinku w rejonie ulicy Bukowej
i Ja³owcowej oznaczonej na szkicu kolorem czerwonym,
stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta i Gminy Wrze�nia.

§3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Wielkopolskiego.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej we Wrze�ni

(�) Maciej Baranowski
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2195

UCHWA£A Nr XXII/203/04 RADY MIEJSKIEJ WE WRZE�NI

z dnia 17 maja 2004 r.

w sprawie zmiany Uchwa³y Nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrze�ni z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie
ustalenia we Wrze�ni strefy p³atnego parkowania, wysoko�ci stawek op³at za parkowanie pojazdów

samochodowych na drogach publicznych w strefie p³atnego parkowania, wysoko�ci op³at dodatkowych
oraz sposobu ich pobierania (Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 1 poz. 10 z 2004 r.)

Poz. 2195, 2196

Na podstawie art. 13 b ust. 3, 4 i 5, art. 13 f ust. 2 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.
z 2000 r. Nr 71, poz. 838 i Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125,
poz. 1371, 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
i Nr 216, poz. 1826 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 200,
poz. 1953, Nr 217, poz. 217), Rada Miejska we Wrze�ni
uchwa³a co nastêpuje:

§1. W uchwale Nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrze�ni
z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia we Wrze�ni
strefy p³atnego parkowania, wysoko�ci stawek op³at za par-
kowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych
w strefie p³atnego parkowania, wysoko�ci op³at dodatkowych

oraz sposobu ich pobierania (Dziennik Urzêdowy Wojewódz-
twa Wielkopolskiego Nr 1 poz. 10 z 2004 r. wprowadza siê
nastêpuj¹c¹ zmianê: w za³¹czniku Nr 1 do wy¿ej wymienionej
uchwa³y skre�la siê s³owa �Parking okresowy poza sezonem
letnim�.

§2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni od dnia jej og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta i Gminy Wrze�nia.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej we Wrze�ni

(�) Maciej Baranowski

2196

UCHWA£A Nr 166/XXV/2004 RADY GMINY CZERWONAK

z dnia 20 maja 2004 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 i art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) w zwi¹zku z art. 17
ust. 1 pkt 11 i art. 50 ust 1 - 6 oraz art. 96 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz.
593), Rada Gminy Czerwonak uchwala, co nastêpuje:

§1. 1. Us³ugi opiekuñcze lub specjalistyczne us³ugi opie-
kuñcze przys³uguj¹ osobie samotnej, która z powodu wieku,
choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób,
a jest jej pozbawiona.

2. Us³ugi opiekuñcze lub specjalistyczne us³ugi opiekuñ-
cze mog¹ byæ przyznane równie¿ osobie, która wymaga
pomocy innych osób, a rodzina, a tak¿e wspólnie niezamiesz-

kuj¹cy ma³¿onek, wstêpni, zstêpni nie mog¹ takiej pomocy
zapewniæ.

§2. 1. Us³ugi opiekuñcze obejmuj¹ pomoc w zaspokaja-
niu codziennych potrzeb ¿yciowych, opiekê higieniczn¹, zle-
con¹ przez lekarza pielêgnacjê oraz, w miarê mo¿liwo�ci
zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

2. Specjalistyczne us³ugi opiekuñcze s¹ to us³ugi dosto-
sowane do szczególnych potrzeb wynikaj¹cych z rodzaju
schorzenia lub niepe³nosprawno�ci, �wiadczone przez osoby
ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

§3. Pomoc w formie us³ug opiekuñczych i specjalistycz-
nych us³ug opiekuñczych przyznawana jest decyzj¹ admini-
stracyjn¹, która okre�la ich zakres, okres i miejsce �wiadcze-
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nia oraz wysoko�æ odp³atno�ci za nie lub przyznana jest
nieodp³atnie.

§4. Obowi¹zek zwrotu wydatków na us³ugi nie istnieje,
gdy dochód osoby samotnej, osoby samotnie gospodaruj¹cej
lub osoby w rodzinie nie przekracza odpowiednio: kryterium
dochodowego samotnie gospodaruj¹cej i kryterium docho-
dowego na osobê w rodzinie, ustalonego zgodnie z art. 8
ustawy o pomocy spo³ecznej.

Poz. 2196

§5. Obowi¹zek zwrotu wydatków na us³ugi opiekuñcze
nastêpuje w czê�ci lub ca³o�ci je¿eli dochód osoby samotnej,
osoby samotnie gospodaruj¹cej oraz dochód na osobê
w rodzinie przekracza odpowiednio: kwoty kryterium docho-
dowego samotnie gospodaruj¹cej i kryterium dochodowego
na osobê w rodzinie.

Zwrotów za us³ugi opiekuñcze wed³ug nastêpuj¹cych za-
sad dokonuj¹:

1. Osoba samotna:
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2. Osoba samotnie gospodaruj¹ca:

1) �wiadczeniobiorca:
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2) ma³¿onek, zstêpni przed wstêpnymi �wiadczeniobior-
cy:

a) w przypadku osoby samotnie gospodaruj¹cej, je¿e-
li jej dochód jest wy¿szy ni¿ 200% kryterium docho-
dowego osoby samotnie gospodaruj¹cej, jednak
kwota dochodu pozostaj¹ca po wniesieniu zwrotu
za wydatki na us³ugi nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 200%
tego kryterium;

b) w przypadku osoby w rodzinie, je¿eli dochód na
osobê jest wy¿szy ni¿ 150% kryterium dochodowe-
go na osobê w rodzinie, z tym ¿e kwota dochodu
pozostaj¹ca po wniesieniu zwrotu za wydatki na
us³ugi nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 150% kryterium
dochodowego na osobê w rodzinie.

3. Osoba w rodzinie:

1) �wiadczeniobiorca w rodzinie:
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2) ma³¿onek, zstêpni przed wstêpnymi �wiadczeniobior-
cy, zobowi¹zani do alimentacji, nie bêd¹cy we wspól-
nym gospodarstwie domowym ze �wiadczeniobiorc¹:

a) w przypadku osoby samotnie gospodaruj¹cej, je¿e-
li jej dochód jest wy¿szy ni¿ 200% kryterium docho-
dowego osoby samotnie gospodaruj¹cej, jednak
kwota dochodu pozostaj¹ca po wniesieniu zwrotu
za wydatki na us³ugi nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 200%
tego kryterium;

b) w przypadku osoby w rodzinie, je¿eli dochód na
osobê jest wy¿szy ni¿ 150% kryterium dochodowe-
go na osobê w rodzinie, z tym ¿e kwota dochodu
pozostaj¹ca po wniesieniu zwrotu za wydatki na
us³ugi nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 150% kryterium
dochodowego na osobê w rodzinie.

§6. Obowi¹zek zwrotu wydatków na specjalistyczne us³u-
gi opiekuñcze nastêpuje w czê�ci lub ca³o�ci je¿eli dochód
osoby samotnej, osoby samotnie gospodaruj¹cej oraz do-



— 10870 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 110

chód na osobê w rodzinie przekracza odpowiednio: kwoty
kryterium dochodowego samotnie gospodaruj¹cej i kryte-
rium dochodowego na osobê w rodzinie.

Poz. 2196

Zwrotów za specjalistyczne us³ugi opiekuñcze wed³ug
nastêpuj¹cych zasad dokonuj¹:

1. Osoba samotna:
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2. Osoba samotnie gospodaruj¹ca:

1) �wiadczeniobiorca:
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2) ma³¿onek, zstêpni przed wstêpnymi �wiadczeniobior-
cy:

a) w przypadku osoby samotnie gospodaruj¹cej, je¿e-
li jej dochód jest wy¿szy ni¿ 200% kryterium docho-
dowego osoby samotnie gospodaruj¹cej, jednak
kwota dochodu pozostaj¹ca po wniesieniu zwrotu
za wydatki na us³ugi nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 200%
tego kryterium;

b) w przypadku osoby w rodzinie, je¿eli dochód na
osobê jest wy¿szy ni¿ 150% kryterium dochodowe-
go na osobê w rodzinie, z tym ¿e kwota dochodu
pozostaj¹ca po wniesieniu zwrotu za wydatki na
us³ugi nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 150% kryterium
dochodowego na osobê w rodzinie.

3. Osoba w rodzinie:

1) �wiadczeniobiorca w rodzinie:
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2) ma³¿onek, zstêpni przed wstêpnymi �wiadczeniobior-
cy, zobowi¹zani do alimentacji, nie bêd¹cy we wspól-
nym gospodarstwie domowym ze �wiadczeniobiorc¹:

a) w przypadku osoby samotnie gospodaruj¹cej, je¿e-
li jej dochód jest wy¿szy ni¿ 200% kryterium docho-
dowego osoby samotnie gospodaruj¹cej, jednak
kwota dochodu pozostaj¹ca po wniesieniu zwrotu
za wydatki na us³ugi nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 200%
tego kryterium;

b) w przypadku osoby w rodzinie, je¿eli dochód na
osobê jest wy¿szy ni¿ 150% kryterium dochodowe-
go na osobê w rodzinie, z tym ¿e kwota dochodu
pozostaj¹ca po wniesieniu zwrotu za wydatki na
us³ugi nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 150% kryterium
dochodowego na osobê w rodzinie.

§7. Osoby zobowi¹zane do zwrotu wydatków na us³ugi
wnosz¹ miesiêcznie ustalone kwoty do kasy lub na rachunek
bankowy Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Czerwo-
naku.
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§8. Wykonanie uchwa³y powierza siê kierownikowi Gmin-
nego O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Czerwonaku.

§9. Traci moc Uchwa³a Nr 137/XXIV/97 Rady Gminy Czer-
wonak z dnia 20 marca 1997 r. w sprawie szczegó³owych
zasad przyznawania i odp³atno�ci za us³ugi opiekuñcze oraz
zasad czê�ciowego i ca³kowitego zwolnienia od zwrotu wy-
datków na te us³ugi oraz trybu pobierania op³at.

Poz. 2196, 2197

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Czerwonak

(�) Zbigniew Zieliñski

2197

UCHWA£A Nr 107/04 RADY GMINY OPATÓWEK

z dnia 26 maja 2004 r.

w sprawie szczegó³owych zasad i trybu umarzania wierzytelno�ci gminnych jednostek organizacyjnych
z tytu³u nale¿no�ci pieniê¿nych, do których nie stosuje siê przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa,

udzielania innych ulg w sp³acaniu tych nale¿no�ci oraz organów do tego uprawnionych

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zm.) i art. 34 a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze.
zm.), uchwala siê, co nastêpuje:

§1. Uchwa³a okre�la:

1) zasady umarzania, odraczania lub rozk³adania na raty
wierzytelno�ci przypadaj¹cych:

a) gminnym jednostkom bud¿etowym,

b) gminnym zak³adom bud¿etowym,

c) gospodarstwom pomocniczym gminnych jednostek
bud¿etowych,

d) �rodkom specjalnym gminnych jednostek bud¿eto-
wych z tytu³u nale¿no�ci pieniê¿nych, do których nie
stosuje siê przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa
zwanych dalej �nale¿no�ciami� od osób fizycznych,
osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posia-
daj¹cych osobowo�ci prawnej zwanych dalej �d³u¿ni-
kami�,

2) organy uprawnione do umarzania, odraczania lub rozk³a-
dania na raty sp³aty nale¿no�ci o których mowa w pkt 1.

§2. Przepisów uchwa³y nie stosuje siê do nale¿no�ci
przypadaj¹cych jednostkom, o których mowa w §1 uchwa³y,
których zasady i tryb umarzania, odraczania sp³aty oraz
rozk³adania na raty okre�laj¹ odrêbne przepisy.

§3. 1. Nale¿no�ci mog¹ byæ umarzane w ca³o�ci lub czê-
�ci, je¿eli wyst¹pi jedna z nastêpuj¹cych przes³anek:

1) d³u¿nik - osoba fizyczna zmar³, nie pozostawiaj¹c ¿adnego
maj¹tku lub pozostawi³ ruchomo�ci nie podlegaj¹ce egze-
kucji na podstawie odrêbnych przepisów albo pozostawi³
przedmioty codziennego u¿ytku domowego, których ³¹czna
warto�æ nie przekracza kwoty stanowi¹cej trzykrotno�æ
przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w roku po-
przedzaj¹cym umorzenie, og³oszonego przez G³ówny Urz¹d
Statystyczny w do celów naliczania odpisu na zak³adowy
fundusz �wiadczeñ socjalnych,

2) nale¿no�æ nie zosta³a zaspokojona w zakoñczonym postê-
powaniu likwidacyjnym lub upad³o�ciowym,

3) kwota nale¿no�ci nie przekracza piêciokrotnej warto�ci
kosztów upomnienia w postêpowaniu egzekucyjnym
w administracji,

4) �ci¹gniêcie nale¿no�ci zagra¿a wa¿nym interesom d³u¿ni-
ka lub jego egzystencji,

5) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ¿e w postêpowaniu
egzekucyjnym nie uzyska siê kwoty wy¿szej od kosztów
dochodzenia i egzekucji tej nale¿no�ci lub postêpowanie
egzekucyjne okaza³o siê nieskuteczne,

6) zachodz¹ szczególne wzglêdy spo³eczne lub gospodarcze
i umorzenie nale¿no�ci nie zagra¿a istotnym interesom
Gminy Opatówek.

2. Umorzenie nale¿no�ci o charakterze cywilnoprawnym
w przypadku, gdy oprócz d³u¿nika g³ównego s¹ zobowi¹zane
inne osoby, mo¿e nast¹piæ tylko wtedy, gdy warunki umarza-
nia zachodz¹ wobec wszystkich zobowi¹zanych.

3. Umorzenie nale¿no�ci w przypadkach, okre�lonych
w ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5 mo¿e nast¹piæ na wniosek d³u¿nika
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a w przypadkach okre�lonych w ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5 i 6 równie¿
z urzêdu.

§4. W przypadkach uzasadnionych wzglêdami spo³eczny-
mi lub gospodarczymi Wójt Gminy Opatówek lub kierownicy
gminnych jednostek organizacyjnych o których mowa w §5
ust. 1 na wniosek d³u¿nika mog¹ odroczyæ termin sp³aty
ca³o�ci lub czê�ci nale¿no�ci albo roz³o¿yæ p³atno�æ ca³o�ci lub
czê�ci nale¿no�ci na raty, bior¹c pod uwagê mo¿liwo�ci
p³atnicze d³u¿nika oraz uzasadniony interes Gminy Opatówek.

§5. 1. Je¿eli warto�æ nale¿no�ci g³ównej nie przekracza
kwoty 100,00 z³ do umarzania, odraczania lub rozk³adania na
raty sp³at nale¿no�ci s¹ upowa¿nieni:

1) kierownik gminnej jednostki bud¿etowej w odniesieniu do
nale¿no�ci przypadaj¹cych jednostkom, o których mowa
w §1 pkt 1 ppkt a, c, d,

2) kierownik gminnego zak³adu bud¿etowego w odniesieniu
do nale¿no�ci przypadaj¹cej jednostce o której mowa w §1
pkt 1 ppkt b.

2. Je¿eli warto�æ nale¿no�ci g³ównej jest wy¿sza ni¿
kwota o której mowa w ust. 1 do umarzania, odraczania lub
rozk³adania na raty nale¿no�ci jest upowa¿niony Wójt Gminy
Opatówek.

§6. Wójt Gminy Opatówek i kierownicy gminnych jedno-
stek organizacyjnych w³a�ciwi do umarzania, odraczania lub
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rozk³adania na raty sp³at nale¿no�ci g³ównej s¹ równie¿
uprawnieni do umarzania, odraczania lub rozk³adania na raty
sp³at odsetek od tych nale¿no�ci bez wzglêdu na wysoko�æ
odsetek oraz do umarzania, odraczania lub rozk³adania na
raty sp³at innych nale¿no�ci ubocznych na zasadach okre�lo-
nych w uchwale.

§7. Umorzenie nale¿no�ci oraz odroczenie terminu sp³aty
ca³o�ci lub czê�ci nale¿no�ci albo roz³o¿enie p³atno�ci ca³o�ci
lub czê�ci na raty nastêpuje:

1) w odniesieniu do nale¿no�ci o charakterze administracyj-
no - prawnym na podstawie decyzji Wójta Gminy Opató-
wek lub kierownika gminnej jednostki organizacyjnej
o którym mowa w §5 ust. 1,

2) w odniesieniu do nale¿no�ci o charakterze cywilnopraw-
nym na podstawie przepisów prawa cywilnego.

§8. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Opatówek.

§9. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(�) Artur Szymczak

2198

UCHWA£A Nr XVI/127/04 RADY GMINY KO�CIAN

z dnia 27maja 2004 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej

W zwi¹zku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) i na podstawie art. 18 ust. 2,
pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(jednolity tekst z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139
ze zmianami) oraz w zwi¹zku z Uchwa³¹ Nr XXXV/343/02 Rady
Gminy Ko�cian z dnia 8.08.2002 r. w sprawie sporz¹dzenia
zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
gminy Ko�cian zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XX/113/92 Rady
Gminy Ko�cian z 30 kwietnia 1992 r. (Dziennik Urzêdowy
Województwa Leszczyñskiego Nr 9. poz. 115), Rada Gminy

Ko�cian uchwala: miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego terenu aktywizacji gospodarczej po³o¿onego
w obrêbie wsi Kokorzyn

ROZDZIA£ I

Ustalenia ogólne

§1. Niniejsza uchwa³a obowi¹zuje na obszarze, którego
granice okre�la rysunek planu zatytu³owany: �Miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji
gospodarczej� opracowany na mapie sytuacyjno - wysoko-
�ciowej w skali 1:1.000 zawieraj¹cej granice w³adania grun-
tami.
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§2. 1. Integraln¹ czê�ci¹ planu jest rysunek planu stano-
wi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y i za³¹cznik Nr 1 do
rysunku: bran¿a energetyka.

§3. 1. Plan sk³ada siê z:

1) rysunku planu,

2) tre�ci uchwa³y czyli ustaleñ.

§4. 1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

1) stworzenie podstaw (warunków w³a�ciwych prawu lokal-
nemu w dziedzinie gospodarki przestrzennej) formalnych
i merytorycznych dla umo¿liwienia zainwestowania tere-
nu dotychczas w wiêkszo�ci u¿ytkowanego rolniczo,

2) zabezpieczenie w³a�ciwego systemu komunikacji oraz
powi¹zañ pomiêdzy istniej¹c¹, a projektowan¹ infrastruk-
tur¹ techniczn¹.

3) ochrona interesów publicznych w zakresie maksymalnego
zmniejszenia uci¹¿liwo�ci wynikaj¹cych z funkcji, przezna-
czenia terenu.

2. Warunki zabudowy zagospodarowania terenu w decy-
zjach administracyjnych nale¿y okre�laæ w stosunku do tere-
nu objêtego planem wg zasad okre�lonych w ustaleniach
Rozdzia³ II niniejszej uchwa³y.

§5. 1. Przedmiot ustaleñ planu wynika z Uchwa³y
Nr XXXV/343/02 z dnia 8.08.2002 r. Rady Gminy Ko�cian
i zgodnie z potrzebami obejmuje:

1) przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny
o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodaro-
wania,

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

3) linie rozgraniczaj¹ce place oraz drogi publiczne,

4) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.

§6. 1. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:

1) planie - rozumie siê przez to ustalenia planu, o którym
mowa w §1 niniejszej uchwa³y,

2) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu na
mapie sytuacyjno - wysoko�ciowej w skali 1:1.000 stano-
wi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y,

3) przepisach szczególnych i odrêbnych - nale¿y przez to
rozumieæ przepisy ustawy wraz z aktami wykonawczymi
oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikaj¹ce
z prawomocnych decyzji administracyjnych,

4) wyznaczeniu terenu - nale¿y przez to rozumieæ, ¿e jest on
wyznaczony na obszarze objêtym planem,

5) zieleni - nale¿y przez to rozumieæ nieutwardzony teren
o nawierzchni gruntowej, biologicznie czynnej, pokryty
nasadzeniami w formie drzew, krzewów, ro�lin okrywo-
wych i trawy,

6) nasyceniu terenu zieleni¹ wyra¿on¹ procentem powierzchni
dzia³ki - nale¿y przez to rozumieæ wielko�æ powierzchni
terenu, która ma zostaæ przeznaczona na cele zieleni,

7) intensywno�ci zabudowy kubaturowej wyra¿onej procen-
tem powierzchni dzia³ki - nale¿y przez to rozumieæ wiel-
ko�æ powierzchni terenu zabudowanego,

8) aktywizacji gospodarczej (wytwórczo�æ i sk³adowanie) -
nale¿y przez to rozumieæ dzia³alno�æ produkcyjn¹ zwi¹-
zan¹ z produkcj¹ i wytwarzaniem oraz sk³adowanie
i magazynowanie,

10) zakazywaniu, nakazywaniu lub obowi¹zywaniu - nale¿y
przez to rozumieæ zakaz, nakaz lub obowi¹zek na obszarze
objêtym planem,

11) zalecaniu - nale¿y przez to rozumieæ propozycjê rozwi¹zañ
nie maj¹cych rangi przepisu gminnego.

§7. 1. Ustalenia dotycz¹ce warunków korzystania ze �ro-
dowiska przyrodniczego i kulturowego:

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

2) wyklucza siê dzia³alno�æ gospodarcz¹ w wyniku której
mog³yby powstawaæ odpady szkodliwe lub niebezpieczne,

3) ustala siê obowi¹zek zastosowania odpowiednich �rod-
ków technicznych, zabezpieczaj¹cych wody podziemne
przed zanieczyszczeniami zw³aszcza ropopochodnymi
w zwi¹zku z prowadzeniem wewnêtrznego systemu ko-
munikacyjnego (dot. ujêæ wód, obszarów i zbiorników
zasobowych wód podziemnych itp.),

4) ustala siê, ¿e prace budowlane nie mog¹ spowodowaæ
naruszenia stosunków wodnych na gruncie w przypadku
naruszenia sieci drenarskiej nale¿y bezzw³ocznie odtwo-
rzyæ przeciête ci¹gi drenarskie, odbudowaæ ci¹gi meliora-
cyjne itp.,

5) ustala siê obowi¹zek powiadomienia pañstwowej s³u¿by
ochrony zabytków na 7 dni przed rozpoczêciem prac
budowlanych i prowadzenia w przypadku potrzeby
sta³ego nadzoru archeologicznego w czasie realizacji
inwestycji.

2. Ewentualne pogorszenie stanu �rodowiska, wywo³ane
projektowanym przeznaczeniem nie mo¿e przekraczaæ pozio-
mu okre�lonego przepisami ustaw szczególnych i przepisami
wykonawczymi oraz Polskimi Normami.

3. Do czynników mog¹cych pogorszyæ stan �rodowiska,
o których mowa w ust. 2 zalicza siê:

1) ha³as i drgania,

2) zanieczyszczenie gruntu i wód gruntowych,

3) zanieczyszczenie powietrza,

4) odpady.

ROZDZIA£ II

Ustalenia szczegó³owe

- przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny
o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodaro-
wania,
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- lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym równie¿ linie
zabudowy i gabaryty obiektów,

- linie rozgraniczaj¹ce place oraz drogi publiczne,

- zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.

§8. 1. Wyznacza siê teren aktywizacji gospodarczej (wy-
twórczo�æ i sk³adowanie):

1) linie rozgraniczaj¹ce o których mowa w ust. 1 okre�la
rysunek planu,

2) teren o którym mowa w ust. 1 oznaczono na rysunku
planu symbolem �1PP�.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki, zasady i standardy
kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
w tym równie¿ linie zabudowy i gabaryty obiektów, dla terenu
o którym mowa w ust. 1:

1) dostêpno�æ komunikacyjna zgodnie z rysunkiem planu,
przy czym dla zjazdów ustala siê:

a) w³¹czenie z drogi pod k¹tem prostym lub zbli¿onym do
prostego,

b) zachowanie minimalnej przewidzianej w przepisach
szczególnych szeroko�ci utwardzonego zjazdu,

c) zapewnienie ci¹g³o�ci odwodnienia zjazdów wzd³u¿
drogi,

d) nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodna z rysunkiem
planu,

2) pokrycie obiektów dachami spadowymi o k¹cie nachyle-
nia do 45° - dopuszcza siê stosowanie kombinacji dachów
p³askich i spadowych,

3) wysoko�æ obiektów budowlanych do 15,00 m,

4) intensywno�æ zabudowy kubaturowej nie wiêksza ni¿ 60%,

5) nasycenie terenu zieleni¹ nie mniejsze ni¿ 20%,

6) od strony dróg ustala siê pas zieleni izolacyjno-krajobra-
zowej z zastosowaniem gatunków zimozielonych,

7) charakter architektoniczny obiektów powinien harmonizo-
waæ z otoczeniem i uwzglêdniaæ elementy architektury
kulturowej regionu,

8) zaleca siê, aby uci¹¿liwo�æ lub szkodliwo�æ wykonywanej
dzia³alno�ci wytwórczej by³a ograniczona do granic w³a-
sno�ci dzia³ki,

9) ustala siê obowi¹zek wydzielenia w obrêbie poszczegól-
nych dzia³ek powierzchni parkingowych dla potrzeb
w³asnych i obs³ugi klientów,

10) przy projektowaniu obiektów nale¿y zachowaæ odleg³o�ci
od gazoci¹gów zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Prze-
mys³u i Handlu z dnia 30 lipca 2001 r. �w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadaæ sieci gazowe�
(Dz.U. Nr 97 poz. 1055 z dnia 11 wrze�nia 2001 r.),

11) na etapie realizacji nale¿y w zale¿no�ci od rodzaju prowa-
dzonej dzia³alno�ci uzyskaæ w³a�ciwe uzgodnienia, przepi-
sy szczególne,
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12) zainwestowanie winno byæ poparte stosownymi decyzja-
mi administracyjnymi z zakresu prawa budowlanego,
ochrony �rodowiska i przepisów szczególnych,

13) plan dopuszcza w obrêbie obszaru objêtego planem prze-
suniêcie przebiegu gazoci¹gu w/c DN 150/100 (Ko�cian -
Czempiñ) i poprowadzenie go wzd³u¿ istniej¹cej strefy
kontrolowanej, pod warunkiem jednak uzyskania zgody
inwestora a tak¿e ewentualnego dokonania niezbêdnych
dodatkowych uzgodnieñ. Zmiana ta spowoduje powiêk-
szenie powierzchni jednostki 1PP i stworzy mo¿liwo�æ
wyznaczenia wiêkszej ilo�ci dzia³ek z dostêpno�ci¹ komu-
nikacyjn¹ od drogi gminnej oznaczonej Nr 370. Proponuje
siê wyznaczenie 4-ch dzia³ek. Ww. dopuszczone planem
rozwi¹zanie w du¿ym stopniu zmniejszy powierzchniê
2RP.

§9. 1. Wyznacza siê teren upraw polowych

1) linie rozgraniczaj¹ce o których mowa w ust. 1 okre�la
rysunek planu,

2) teren o którym mowa w ust. 1 oznaczono na rysunku
planu symbolem �2RP�.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania
terenu dla terenu o którym mowa w ust. 1:

1) usta³a siê utrzymanie dotychczasowego sposobu u¿ytko-
wania,

2) dostêpno�æ komunikacyjna zgodnie z rysunkiem planu,

3) adaptuje siê przebieg sieci gazoci¹gów, ruroci¹gów
i �wiat³owodu wraz z wyznaczonymi strefami kontrolowa-
nymi,

4) w przypadku dopuszczonej planem w obrêbie granic opra-
cowania realizacji przebiegu gazoci¹gu w/c DN 150/100
(Ko�cian - Czempiñ) powierzchnia tej jednostki ulegnie
zmniejszeniu.

§10. 1. Wyznacza siê teren aktywizacji gospodarczej
(wytwórczo�æ i sk³adowanie):

1) linie rozgraniczaj¹ce o których mowa w ust. 1 okre�la
rysunek planu,

2) teren o którym mowa w ust. 1 oznaczono na rysunku
planu symbolem �3PP�.

2. Usta³a siê nastêpuj¹ce warunki, zasady i standardy
kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
w tym równie¿ linie zabudowy i gabaryty obiektów, dla terenu
o którym mowa w ust. 1:

1) dostêpno�æ komunikacyjna zgodnie z rysunkiem planu,
przy czym dla zjazdów ustala siê:

a) w³¹czenie z drogi pod k¹tem prostym lub zbli¿onym do
prostego,

b) zachowanie minimalnej przewidzianej w przepisach
szczególnych szeroko�ci utwardzonego zjazdu,

c) zapewnienie ci¹g³o�ci odwodnienia zjazdów wzd³u¿
drogi,

2) nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodna z rysunkiem
planu,
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3) pokrycie obiektów dachami spadowymi o k¹cie nachyle-
nia do 45° - dopuszcza siê stosowanie kombinacji dachów
p³askich i spadowych,

4) wysoko�æ obiektów budowlanych do 15,00 m,

5) intensywno�æ zabudowy kubaturowej nie wiêksza ni¿ 60%,

6) nasycenie terenu zieleni¹ nie mniejsze ni¿ 20%,

7) od strony dróg usta³a siê pas zieleni izolacyjno - krajobra-
zowej z zastosowaniem gatunków zimozielonych,

8) charakter architektoniczny obiektów powinien harmonizo-
waæ z otoczeniem i uwzglêdniaæ elementy architektury
kulturowej regionu,

9) zaleca siê, aby uci¹¿liwo�æ lub szkodliwo�æ wykonywanej
dzia³alno�ci wytwórczej by³a ograniczona do granic w³a-
sno�ci dzia³ki,

10) ustala siê obowi¹zek wydzielenia w obrêbie poszczegól-
nych dzia³ek powierzchni parkingowych dla potrzeb w³a-
snych i obs³ugi klientów,

11) na etapie realizacji nale¿y w zale¿no�ci od rodzaju prowa-
dzonej dzia³alno�ci uzyskaæ w³a�ciwe uzgodnienia (przepi-
sy szczególne),

12) zainwestowanie winno byæ poparte stosownymi decyzja-
mi administracyjnymi z zakresu prawa budowlanego,
ochrony �rodowiska i przepisów szczególnych.

§11. 1. Wyznacza siê teren aktywizacji gospodarczej (wy-
twórczo�æ i sk³adowanie):

1) linie rozgraniczaj¹ce o których mowa w ust. 1 okre�la
rysunek planu,

2) teren o którym mowa w ust. 1 oznaczono na rysunku
planu symbolem �4PP�.

2. Usta³a siê nastêpuj¹ce warunki, zasady i standardy
kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w
tym równie¿ linie zabudowy i gabaryty obiektów, dla terenu
o którym mowa w ust. 1:

1) dostêpno�æ komunikacyjna zgodnie z rysunkiem planu,
przy czym dla zjazdów usta³a siê:

a) w³¹czenie z drogi pod k¹tem prostym lub zbli¿onym do
prostego,

b) zachowanie minimalnej przewidzianej w przepisach
szczególnych szeroko�ci utwardzonego zjazdu,

c) zapewnienie ci¹g³o�ci odwodnienia zjazdów wzd³u¿
drogi,

2) postulowany podzia³ wewnêtrzny terenu objêtego planem
okre�lono na rysunku planu (dopuszcza siê wyznaczenie
1 lub 3 dzia³ek),

3) nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodna z rysunkiem
planu,

4) pokrycie obiektów dachami spadowymi o k¹cie nachyle-
nia do 45° - dopuszcza siê stosowanie kombinacji dachów
p³askich i spadowych,

5) wysoko�æ obiektów budowlanych do 15,00 m,
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6) intensywno�æ zabudowy kubaturowej nie wiêksza ni¿ 50%,

7) nasycenie terenu zieleni¹ nie mniejsze ni¿ 20%,

8) od strony dróg i terenu pó³ usta³a siê pas zieleni izolacyjno
- krajobrazowej z zastosowaniem gatunków zimozielo-
nych,

9) charakter architektoniczny obiektów powinien harmonizo-
waæ z otoczeniem i uwzglêdniaæ elementy architektury
kulturowej regionu,

10) zaleca siê, aby uci¹¿liwo�æ lub szkodliwo�æ wykonywanej
dzia³alno�ci wytwórczej by³a ograniczona do granic w³asno-
�ci dzia³ki,

11) usta³a siê obowi¹zek wydzielenia w obrêbie poszczegól-
nych dzia³ek powierzchni parkingowych dla potrzeb
w³asnych i obs³ugi klientów,

12) na etapie realizacji nale¿y w zale¿no�ci od rodzaju prowa-
dzonej dzia³alno�ci uzyskaæ w³a�ciwe uzgodnienia (przepi-
sy szczególne),

13) zainwestowanie winno byæ poparte stosownymi decyzja-
mi administracyjnymi z zakresu prawa budowlanego,
ochrony �rodowiska i przepisów szczególnych.

§12. 1. Wyznacza siê teren komunikacji:

1) linie rozgraniczaj¹ce, o których mowa w ust. 1 okre�la
rysunek planu,

2) teren o którym mowa w ust. 1 oznaczono na rysunku
planu symbolem �5KUz�.

2. Usta³a siê nastêpuj¹ce zasady w zakresie komunikacji
dla terenu, o którym mowa w ust. 1:

1) droga dojazdowa - zbiorcza,

2) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych 15,00 m,

3) przekrój ulicy jednoprzestrzenny z dwoma pasami ruchu,

4) nawierzchnia utwardzona,

5) w³¹czenie do drogi powiatowej nale¿y rozwi¹zaæ jako
wjazd i wyjazd przy zachowaniu wymaganej widoczno�ci
i obowi¹zuj¹cych w tym zakresie przepisów.

§13. 1. Wyznacza siê teren urz¹dzeñ elektroenergetycz-
nych

1) linie rozgraniczaj¹ce teren, o którym mowa w ust. 1
okre�la rysunek planu,

2) teren, o którym mowa w ust. 1 oznaczono na rysunku
planu symbolem �6EE�.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania dla
terenu, o którym mowa w ust. 1:

1) ustala siê lokalizacjê stacji transformatorowej,

2) lokalizacjê stacji transformatorowej okre�la rysunek pla-
nu,

3) rodzaj stacji transformatorowej ustalony zostanie na eta-
pie realizacji zgodnie z zapotrzebowaniem,

4) zaleca siê obsadzenie granic dzia³ki pasem zieleni zimozie-
lonej.
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§14. Plan ustala nastêpuj¹ce zasady w zakresie obs³ugi
infrastruktury technicznej:

1. Zasilanie energetyczne:

1.1. Na obszarze objêtym planem zakazuje siê zasilania
energetycznego z istniej¹cej sieci energetycznej
w sposób nie uzgodniony z jej dysponentem. Ustala
siê konieczno�æ wyst¹pienia o warunki przy³¹czenia do
w³a�ciwego Zak³adu Energetycznego.

1.2. Planuje siê zasilanie w energiê elektryczn¹ z projek-
towanej stacji transformatorowej oznaczonej na rysun-
ku planu symbolem �6EE�,

1.3. Plan dopuszcza na etapie sporz¹dzenia projektu bran-
¿owego (je¿eli taka konieczno�æ wyst¹pi) wyznaczenie
innych punktów przy³¹czy ni¿ na rysunku planu -
zgodnie z potrzebami.

2. Telekomunikacja - ustala siê wykonanie pe³nego uzbroje-
nia obszaru w podstawow¹ sieæ infrastruktury technicznej
powi¹zan¹ z istniej¹cym systemem uzbrojenia oraz pod-
³¹czenia do niej terenów zabudowanych w zakresie sieci
telefonicznej - kablowej, podziemnej. Z chwil¹ realizacji
zadania ustala siê dokonanie szczegó³owych uzgodnieñ
w Obszarze Pionu Sieci Telekomunikacji Polskiej w Pozna-
niu - Oddzia³ Paszportyzacji w Lesznie z siedzib¹ w Ko�cia-
nie ul. Aleja Ko�ciuszki 13.

3. Zaopatrzenie w wodê - ustala siê nawi¹zanie sieci
wodoci¹gowej do istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego.

4. Kanalizacja deszczowa - odprowadzanie wód deszczo-
wych sieci¹ kanalizacji deszczowej po uprzednim
podczyszczeniu poprzez system odstojników zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami.

5. Kanalizacja sanitarna - czasowo dopuszcza siê odprowa-
dzanie �cieków do szczelnych zbiorników, b¹d� do
indywidualnych oczyszczalni po uzyskaniu wymaganych
prawem decyzji administracyjnych. Docelowo nale¿y prze-
widzieæ odprowadzanie �cieków do systemu kanalizacji
sanitarnej i oczyszczalni �cieków.

6. Odpady komunalne - winny byæ gromadzone po uprzed-
niej segregacji z uwzglêdnieniem recyklingu w specjali-
stycznych kontenerach w miejscach wy³¹cznie do
tego przeznaczonych, w obrêbie w³asnej dzia³ki i systema-
tycznie wywo¿one przez wyspecjalizowane s³u¿by na wy-
sypisko gminne (zgodnie z programem gminnym).

7. Zaopatrzenie w energiê ciepln¹ - ustala siê zastosowanie
nieuci¹¿liwych dla �rodowiska technologii oraz ekologicz-
nych no�ników energii cieplnej np.: energia elektryczna,
gaz, olej opa³owy (tzn. nale¿y zastosowaæ urz¹dzenia
o wysokiej sprawno�ci grzewczej i niskiej emisji zanie-
czyszczeñ).

8. Ochrona przeciwpo¿arowa - w obrêbie terenu objêtego
planem nale¿y zapewniæ zaopatrzenie wodne do celów
ga�niczych i warunki do prowadzenia dzia³añ ratowni-
czych.

9. Gospodarkê wodno - �ciekow¹ nale¿y rozwi¹zaæ zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami.
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10. Podstawê realizacji uzbrojenia stanowiæ bêd¹ projekty
bran¿owe.

ROZDZIA£ III

Zasady ochrony �rodowiska kulturowego

§15. 1. Obszar bêd¹cy przedmiotem opracowania obej-
muje siê stref¹ �W� ochrony archeologicznej.

2. Na obszarze objêtym planem zlokalizowane jest stano-
wisko archeologiczne wpisane do rejestru pod numerem 54-
24/181.

3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony:

1) wszelka dzia³alno�æ inwestycyjna w strefie �W� na etapie
lokalizacji i projektowania wymaga uzgodnieñ z Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabytków,

2) w przypadku odkrycia obiektów archeologicznych nale¿y
zabezpieczyæ znalezisko i zg³osiæ ten fakt do Konserwatora
Zabytków,

3) zaleca siê, aby inwestor zleci³ sta³y nadzór archeologiczno-
konserwatorski nad ca³o�ci¹ prac ziemnych.

ROZDZIA£ IV

Ustalenia koñcowe

§16. Zgodnie z ustaw¹ o ochronie gruntów rolnych
i le�nych z dnia 3 lutego 1995 r. (Dz.U. Nr 16 z dnia 22 lutego
1995 r. poz. 78 z pó�niejszymi zmianami) niniejszym planem
zmienia siê przeznaczenie gruntów rolnych w obrêbie wsi
Kokorzyn:

- kl. III o powierzchni 0,38 ha,

- kl. V o powierzchni 1,87 ha,

- kl. VI o powierzchni 0,88 ha

na cele okre�lone w niniejszym planie.

Dopuszcza siê mo¿liwo�æ powiêkszenia terenu aktywizacji
gospodarczej o obszar 0,68 ha, stanowi¹ce grunty rolne

- kl. III o pow. 0,10 ha,

- kl. VI o pow. 0,58 ha

z dzia³ek o nr ewidencyjnych 368/1 i 369/2.

§17. Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty, o której
mowa w art. 36 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siê w wysoko�ci 3%.

§18. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Ko�cian.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Ko�cian
(�) Andrzej Przyby³a
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2199

UCHWA£A Nr XIX/79/2004 RADY GMINY W GRZEGORZEWIE

z dnia 28 maja 2004 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grzegorzew

Poz. 2199

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 26, art. 28 i art.
36 ust. 3, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139
ze zm.) oraz art. 85 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717), a tak¿e w zwi¹zku z wykonaniem
Uchwa³y Nr XXXV Rady Gminy w Grzegorzewie, z dnia
03.09.2002 r. oraz Uchwa³y Nr XV/66/2004 Rady Gminy
w Grzegorzewie, z dnia 30.01.2004 r., Rada Gminy w Grzego-
rzewie uchwala, co nastêpuje:

ROZDZIA£ I

Ustalenia ogólne

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego gminy Grzegorzew.

2. Granice obszaru objêtego opracowaniem oraz granice
obszaru wy³¹czonego z uchwalenia oznaczono na rysunku
planu w skali 1:10.000, który jest integraln¹ czê�ci¹ niniejszej
uchwa³y, stanowi¹c do niej za³¹cznik Nr 1, rysunki od 1.1 do
1. 33.

3. Obszar wy³¹czony z uchwalenia niniejsz¹ uchwa³¹ okre-
�lono na mapie ewidencyjnej w skali 1:5.000, która jest
integraln¹ czê�ci¹ niniejszej uchwa³y, stanowi¹c do niej za-
³¹cznik Nr 2.

4. Rysunek planu obowi¹zuje w zakresie:

a) przeznaczenia terenów na ró¿ne funkcje,

b) przebiegu linii rozgraniczaj¹cych tereny o ró¿nym przezna-
czeniu i sposobie zagospodarowania.

ROZDZIA£ II

Ustalenia szczegó³owe

§2. Przeznaczenie terenów na ró¿ne funkcje:

1. Ustala siê nastêpuj¹ce, wed³ug oznaczeñ naniesionych na
rysunku planu, przeznaczenie terenów pod:

R - uprawy polowe z dopuszczeniem zabudowy, dozwo-
lona lokalizacja zabudowy rolniczej i urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej,

R/RL - uprawy polowe przeznaczone pod zalesienie,
dozwolona modernizacja i rozbudowa istniej¹cej zabu-
dowy rolniczej, dozwolona rozbudowa istniej¹cej za-
budowy mieszkaniowej w granicach istniej¹cej dzia³ki,

R/ZC - uprawy polowe - rezerwa terenu pod rozbudowê
cmentarza,

R/EW - uprawy polowe z dopuszczeniem lokalizacji elek-
trowni wiatrowych,

RZ - u¿ytki zielone, tereny ³¹k i pastwisk - bez prawa
zabudowy,

RL - lasy w rozumieniu ustawy o lasach,

N/RL - nieu¿ytki przeznaczone do rekultywacji le�nej,

W - wody otwarte,

Wz - stawy gospodarcze,

TAG1 - zabudowê zwi¹zan¹ z dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹
uci¹¿liw¹ (przemys³, urz¹dzenia produkcji budowlanej,
centra technologiczne, sk³ady, magazyny, hurtownie),
dozwolona lokalizacja zapiecz administracyjno - tech-
nicznych i socjalnych oraz infrastruktury technicznej,

TAG2 - zabudowê zwi¹zan¹ z dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹
nieuci¹¿liw¹, obs³ug¹ rolnictwa, rzemios³em, z dopusz-
czeniem lokalizacji budynków mieszkalnych jako
uzupe³nienie przeznaczenia podstawowego,

MR - zabudowê mieszkaniow¹ i gospodarcz¹ zwi¹zan¹
z gospodark¹ roln¹, hodowlan¹ i ogrodnicz¹, z mo¿li-
wo�ci¹ lokalizacji nieuci¹¿liwych zak³adów rzemie�lni-
czych oraz nieuci¹¿liwych us³ug, stanowi¹cych uzupe³-
nienie przeznaczenia podstawowego,

MRj - zabudowê mieszkaniow¹ i gospodarcz¹ zwi¹zan¹
z gospodark¹ roln¹, hodowlan¹ i ogrodnicz¹ oraz
zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹, z mo¿liwo-
�ci¹ lokalizacji nieuci¹¿liwych zak³adów rzemie�lni-
czych oraz nieuci¹¿liwych us³ug, stanowi¹cych
uzupe³nienie przeznaczenia podstawowego,

MNj - zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹, z mo¿liwo-
�ci¹ lokalizacji nieuci¹¿liwych us³ug, stanowi¹cych
uzupe³nienie przeznaczenia pod stawowego,

MNj/TAG2 - zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹
z mo¿liwo�ci¹ lokalizacji nieuci¹¿liwej dzia³alno�ci go-
spodarczej,

A - zabudowê zwi¹zan¹ z administracj¹,

U - zabudowê zwi¹zan¹ z nieuci¹¿liw¹ dzia³alno�ci¹
us³ugow¹ z wy³¹czeniem zak³adów rzemie�lniczych,
dozwolona lokalizacja mieszkañ stanowi¹cych uzupe³-
nienie przeznaczenia podstawowego,

UO - zabudowê zwi¹zan¹ z dzia³alno�ci¹ o�wiatow¹, do-
zwolona lokalizacja mieszkañ stanowi¹cych uzupe³nie-
nie przeznaczenia podstawowego,
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UZ - zabudowê zwi¹zan¹ z opiek¹ zdrowotn¹ i ochron¹
socjaln¹, dozwolona lokalizacja mieszkañ stanowi¹-
cych uzupe³nienie przeznaczenia podstawowego,

US - zabudowê zwi¹zan¹ ze sportem i rekreacj¹,

UI - zabudowê zwi¹zan¹ z us³ugami o charakterze publicz-
nym, zapewniaj¹cymi porz¹dek, bezpieczeñstwo
i ochronê przeciwpo¿arow¹ dozwolona lokalizacja
mieszkañ stanowi¹cych uzupe³nienie przeznaczenia
podstawowego,

OK - zabudowê sakraln¹ i towarzysz¹c¹ zwi¹zan¹ z ob-
s³ug¹ kultu religijnego,

ZC - cmentarze czynne, dozwolona lokalizacja obiektów
sakralnych i cmentarnych oraz parkingów,

WZ - urz¹dzenia zaopatrzenia w wodê - stacja wodoci¹go-
wa,

NO - urz¹dzenia odprowadzania i oczyszczania �cieków -
oczyszczalnia �cieków,

NU - urz¹dzenia gospodarki odpadami - sk³adowisko
odpadów,

NU/RL - urz¹dzenia gospodarki odpadami - wysypisko
przeznaczone do rekultywacji le�nej,

En220kV - elektroenergetyczne linie przesy³owe o napiêciu
220 kV wraz z obszarem ograniczonego u¿ytkowania,

En110kV - liniê przesy³ow¹ energetyczn¹ wysokiego na-
piêcia ze stref¹,

EE - zabudowê zwi¹zan¹ z obs³ug¹ energetyki,

KK - liniê kolejow¹ C-E-20 z obiektami towarzysz¹cymi
zwi¹zanymi z eksploatacj¹ oraz obs³ug¹ podró¿nych,

KK2 - liniê kolejow¹ nr 131 z obiektami towarzysz¹cymi
zwi¹zanymi z eksploatacj¹ oraz obs³ug¹ podró¿nych,

KK3 - liniê kolejow¹ nr 003 z obiektami towarzysz¹cymi
zwi¹zanymi z eksploatacj¹ oraz obs³ug¹ podró¿nych,

DK - drogê krajow¹ nr 2 z obiektami towarzysz¹cymi
zwi¹zanymi z eksploatacj¹ oraz obs³ug¹ podró¿nych
i pojazdów,

DP - drogê powiatow¹ z obiektami towarzysz¹cymi zwi¹-
zanymi z eksploatacj¹ oraz obs³ug¹ podró¿nych i po-
jazdów,

DG - drogê gminn¹,

KS - zabudowê zwi¹zan¹ z obs³ug¹ komunikacji samocho-
dowej,

KX - �cie¿kê rowerow¹ w pasie drogowym drogi gminnej,

a - obiekt architektoniczny objêty ochron¹ konserwa-
torsk¹,

p - park zabytkowy objêty ochron¹ konserwatorsk¹,

ac - obiekt archeologiczny objêty obserwacj¹ archeolo-
giczn¹,

h - obiekt hydrotechniczny - jaz na rzece,
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t - obiekt telekomunikacji - stacjê bazow¹ telefonii komór-
kowej.

Funkcje terenów:

1. Podstawowa - oznaczona jest na rysunku planu jako
symbol lub zbiór symboli, przed uko�nikiem.

2. Uzupe³niaj¹ca - oznaczona jest na rysunku planu jako
symbol funkcji po uko�niku. Lokalizacja zabudowy realizo-
wanej w zakresie funkcji uzupe³niaj¹cej mo¿e byæ dokona-
na jedynie przy realizacji funkcji podstawowej. Zakaz
realizacji budynku w zakresie funkcji uzupe³niaj¹cej jako
samodzielnej inwestycji na dzia³ce. Przy lokalizacji zabu-
dowy mieszkaniowej jako funkcji uzupe³niaj¹cej, budynek
mieszkalny nale¿y lokalizowaæ poza stref¹ ewentualnej
uci¹¿liwo�ci prowadzonej dzia³alno�ci. Standard zamiesz-
kiwania w budynku zapewnia inwestor we w³asnym zakre-
sie. Realizacja zabudowy mieszkaniowej nie mo¿e
naruszaæ interesu prawnego lub uprawnieñ w³a�cicieli
s¹siednich dzia³ek, wynikaj¹cych z przeznaczenia terenu.

3. Wykluczona - stwarzaj¹ca zagro¿enie dla zdrowia ³udzi
dzia³alno�æ produkcyjna i us³ugowa.

ROZDZIA£ III

Transport i komunikacja

§3. Parametry i zasady kszta³towania uk³adu transportu
kolejowego.

1. Linia kolejowa C-E-20 Kunowice - Poznañ - Warszawa -
Terespol oznaczona na rysunku planu symbolami KK1
i KK3 z dopuszczeniem modernizacji.

2. Linia kolejowa nr 131 Chorzów Batory-Tczew oznaczona
na rysunku planu symbolem KK2.

1) Dla wszelkich obiektów budowlanych wchodz¹cych
w zakres inwestycji realizowanych na gruntach
bêd¹cych w s¹siedztwie terenów kolejowych lub ewen-
tualnie krzy¿uj¹cych siê i przebiegaj¹cych przez tereny
kolejowe nale¿y przed ich realizacj¹ na etapie opraco-
wywania projektów uzyskaæ uzgodnienie z w³a�ciwym
organem zarz¹dzaj¹cym.

2) Zagospodarowanie terenów s¹siaduj¹cych z terenami
kolejowymi musi uwzglêdniæ przepisy szczególne obo-
wi¹zuj¹ce dla transportu kolejowego w zakresie: okre-
�lenia odleg³o�ci i warunków dopuszczaj¹cych usytu-
owanie drzew i krzewów, elementów ochrony aku-
stycznej, wykonywania robót ziemnych, budynków i
budowli w s¹siedztwie linii kolejowych oraz sposobu
urz¹dzania i zatrzymywania zas³on od�nie¿nych i pa-
sów przeciwpo¿arowych.

3) Na gruntach po³o¿onych w s¹siedztwie linii kolejowej:

a) budynki i budowle mog¹ byæ usytuowane w odle-
g³o�ci nie mniejszej ni¿ 10 m od granicy obszaru
kolejowego, z tym, ¿e odleg³o�æ ta od skrajnego
toru nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 20 m, (je¿eli
w przepisach odrêbnych dot. budynków i budowli



— 10881 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 110

ustalono odleg³o�ci wiêksze ni¿ ww. stosuje siê
przepisy odrêbne),

b) budynki mieszkalne, zamieszkania zbiorowego oraz
u¿yteczno�ci publicznej powinny byæ usytuowane
w odleg³o�ci zapewniaj¹cej zachowanie, w zale¿no-
�ci od przeznaczenia budynku, dopuszczalnego
natê¿enia ha³asu i wibracji, okre�lonego w odrêb-
nych przepisach,

c) roboty ziemne mog¹ byæ wykonywane w odleg³o-
�ci nie mniejszej ni¿ 4 m od granicy obszaru
kolejowego a wykonywanie robót ziemnych
w odleg³o�ci od 4 do 20 m od granicy obszaru
kolejowego powinno byæ ka¿dorazowo uzgadniane
z zarz¹dem kolei (koncesjonowanym podmiotem
gospodarczym uprawnionym do zarz¹dzania linia-
mi kolejowymi),

d) drzewa lub krzewy mog¹ byæ usytuowane w odle-
g³o�ci nie mniejszej ni¿ 15 m od osi skrajnego toru
kolejowego.

4) Przy ewentualnym kolidowaniu z przysz³o�ciowymi
inwestycjami istniej¹cych obiektów budowlanych bê-
d¹cych w³asno�ci¹ jednostek powsta³ych w wyniku
restrukturyzacji PKP usuniêcie tych kolizji nast¹pi
w warunkach okre�lonych przez w³a�ciciela danego
obiektu i nie bêdzie obci¹¿aæ kosztami jednostek kole-
jowych.

§4. Parametry uk³adu transportu drogowego i komunika-
cji samochodowej.

1. Droga krajowa nr 2 oznaczona na rysunku planu symbo-
lem DK o znaczeniu ponadregionalnym przewidziana do
modernizacji i dostosowania do parametrów drogi klasy
GP.

1) Przeznaczona dla wszystkich u¿ytkowników dróg, nie
obs³uguj¹ca przyleg³ego terenu, dostêpno�æ do drogi
ograniczona tylko przez skrzy¿owania.

2) Charakteryzuje siê tym, ¿e:

a) posiada dwupasmow¹ jezdniê dwukierunkow¹,

b) ma zapewnione po³¹czenia z drogami publicznymi
na skrzy¿owaniach,

c) krzy¿uje siê z lini¹ kolejow¹ w ró¿nych poziomach.

3) Najmniejsze odleg³o�ci (od zewnêtrznej krawêdzi jezd-
ni) negatywnego oddzia³ywania zwi¹zanego z ruchem
drogowym dla obiektu budowlanego z pomieszczenia-
mi przeznaczonymi na pobyt ludzi wynosz¹:

a) 50,0 m dla jednokondygnacyjnych budynków miesz-
kaniowych i u¿yteczno�ci publicznej,

b) 70,0 m dla wielokondygnacyjnych budynków miesz-
kaniowych i u¿yteczno�ci publicznej.

4) Najmniejsza odleg³o�æ (od zewnêtrznej krawêdzi
jezdni) negatywnego oddzia³ywania zwi¹zanego z ru-
chem drogowym dla obiektu budowlanego z pomiesz-
czeniami nie przeznaczonymi na pobyt ludzi wynosi
25,0 m.
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2. Drogi powiatowe oznaczone na rysunku planu symbolem
DP przewidziane do modernizacji i dostosowania do
parametrów klasy Z i L.

1) Przeznaczone dla wszystkich u¿ytkowników dróg,
charakteryzuj¹ce siê tym, ¿e:

a) posiadaj¹ dwupasmow¹ jezdniê dwukierunkow¹,

b) maj¹ zapewnione po³¹czenia z drogami publiczny-
mi na skrzy¿owaniach,

c) dostêpno�æ do dróg jest nieograniczona.

2) Najmniejsza odleg³o�æ obiektu budowlanego od
zewnêtrznej krawêdzi jezdni pasa ruchu wynosi:

a) 8,0 m na terenie zabudowy wsi,

b) 20,0 m poza terenem zabudowy.

3) W szczególnie uzasadnionych przypadkach zarz¹d
drogi mo¿e wyraziæ zgodê na usytuowanie obiektu
budowlanego przy drodze, w odleg³o�ci mniejszej ni¿
okre�lona.

3. Drogi gminne oznaczone na rysunku planu symbolem DG
przewidziane do modernizacji i dostosowania do parame-
trów L.

1) Przeznaczone dla wszystkich u¿ytkowników dróg,
charakteryzuj¹ce siê tym, ¿e:

a) posiadaj¹ dwupasmow¹ jezdniê dwukierunkow¹,

b) maj¹ zapewnione po³¹czenia z drogami publiczny-
mi na skrzy¿owaniach,

c) dostêpno�æ do dróg jest nieograniczona.

2) Najmniejsza odleg³o�æ obiektu budowlanego od
zewnêtrznej krawêdzi pasa ruchu wynosi:

a) 6,0 m na terenie zabudowy wsi,

b) 15,0 m poza terenem zabudowy.

3) W szczególnie uzasadnionych przypadkach zarz¹d
drogi mo¿e wyraziæ zgodê na usytuowanie obiektu
budowlanego przy drodze, w odleg³o�ci mniejszej ni¿
okre�lona.

§5. Zasady kszta³towania uk³adu transportu drogowego
i komunikacji samochodowej.

1. Droga krajowa oznaczona na rysunku planu symbolem
DK.

1) Dla terenów przyleg³ych przewiduje siê mo¿liwo�æ
w³¹czenia do drogi tylko przez nastêpuj¹ce skrzy¿owa-
nia:

a) droga krajowa nr 2 - droga powiatowa nr (16)335
i (16)365 w Grzegorzowie,

b) droga krajowa nr 2 - droga powiatowa nr (16)336
w Grzegorzewie,

c) droga krajowa nr 2 - droga powiatowa nr (16)358
w Bar³ogach,

d) droga krajowa nr 2 - droga powiatowa nr (16)339
w Borys³awicach Zamkowych,
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e) droga krajowa nr 2 - droga powiatowa nr (16)359
w Borys³awicach Ko�cielnych.

2) Obowi¹zuje zakaz projektowania nowych bezpo�red-
nich zjazdów z dzia³ek budowlanych na drogê.

3) Istniej¹ce zjazdy z dzia³ek budowlanych maj¹ charakter
tymczasowy do czasu budowy dróg zbiorczych.

4) Obowi¹zuje zakaz prowadzenia infrastruktury technicz-
nej nie zwi¹zanej z funkcjonowaniem drogi (np. kana-
lizacja, sieæ wodoci¹gowa, energetyczna, gazowa itp.)
w pasie drogowym drogi krajowej.

5) Obs³uga komunikacyjna dzia³ek budowlanych po³o¿o-
nych przy drodze wy³¹cznie poprzez drogi dojazdowe
poza pasem drogowym drogi krajowej i skrzy¿owañ
oraz drogi powiatowe i gminne.

6) Przy lokalizowaniu obiektów budowlanych na terenach
s¹siaduj¹cych z drog¹ uwzglêdniono strefê uci¹¿liwo-
�ci drogi dla sta³ych u¿ytkowników s¹siaduj¹cych
obszarów, zagro¿enie dla upraw, budowli oraz nara¿e-
nie na degradacjê sta³ych komponentów �rodowiska
naturalnego.

7) Obowi¹zuj¹ nieprzekraczalne linie zabudowy dla obiektu
budowlanego z pomieszczeniami przeznaczonymi na
pobyt ludzi:

a) 50,0 m dla jednokondygnacyjnych budynków miesz-
kaniowych i u¿yteczno�ci publicznej,

b) 70,0 m dla wielokondygnacyjnych budynków miesz-
kaniowych i u¿yteczno�ci publicznej,

c) 25,0 m dla obiektu budowlanego z pomieszczenia-
mi nie przeznaczonymi na pobyt ludzi.

2. Drogi powiatowe oznaczone na rysunku planu symbolem
DP.

1. Zakaz �obudowywania� dróg powoduj¹cy nadmierne
wyd³u¿anie ci¹gów zabudowy.

3. Drogi gminne oznaczone na rysunku planu symbolem DG.

1. Budowa nowych odcinków dróg pozwalaj¹cych na
po³¹czenie istniej¹cej drogi z terenami przyleg³ymi
w Borys³awicach Zamkowych oraz przed³u¿enie istnie-
j¹cej drogi w Borys³awicach Ko�cielnych.

4. W ci¹gach dróg powiatowych i gminnych ulice zbiorcze
i lokalne.

5. Adaptacja obiektów obs³ugi komunikacji zbiorczej (przy-
stanki autobusowe).

6. �cie¿ki rowerowe oznaczone na rysunku planu symbolem
KX w pasach drogowych dróg gminnych.

7. Wydzielone tereny urz¹dzeñ obs³ugi komunikacji samo-
chodowej oznaczono na rysunku planu symbolem KS.

ROZDZIA£ IV

Infrastruktura komunalna i techniczna

§6. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury komunalnej.
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1. Gospodarka wodno-�ciekowa.

1) Zaopatrzenie w wodê odbywaæ siê bêdzie z rozbudo-
wanej wiejskiej sieci wodoci¹gowej (stacja wodoci¹-
gowa w Bylicach Kolonii) oraz poprzez zakup od gmin
o�ciennych: Ko³o, D¹bie i Olszówka.

2) Odprowadzanie �cieków poprzez sieæ kanalizacji sani-
tarnej, kolektory grawitacyjne i ruroci¹gi t³oczne do
oczyszczalni �cieków.

3) Dla potrzeb realizacji urz¹dzeñ odprowadzania i oczysz-
czania �cieków projektuje siê tereny oznaczone na rys.
planu symbolem NO w Bar³ogach i Ladorudzku ze
wzglêdu na po³o¿enie w obszarze OWO (Obszar Wyso-
kiej Ochrony) G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych
nr 151.

4) Dla wsi Grodna projektuje siê oczyszczalnie przyzagro-
dowe.

5) Do czasu budowy kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê
odprowadzanie �cieków do szczelnych atestowanych
zbiorników sanitarnych z zapewnieniem ich wywozu
do zlewni �cieków przy oczyszczalni.

2. Gospodarka odpadami.

1) Przeznaczone do zamkniêcia w 2005 r. gminne wysy-
pisko oznaczone na rys. planu symbolem NU/RL nale-
¿y zrekultywowaæ le�nie.

2) Nowe sk³adowisko odpadów jest przewidziane poza
granicami gminy, w ramach lokalizacji okre�lonej przez
Kolski Region Komunalny.

3) Sk³adowisko odpadów Sanitechu oznaczone na rys.
planu symbolem NU na le¿y zagospodarowaæ zgodnie
z dokumentacj¹ techniczn¹.

3. Energetyka.

1) Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ bêdzie kontynu-
owane g³ównie z istniej¹cych lub uzupe³nianych,
w miarê potrzeb, sieci elektroenergetycznych (w miarê
mo¿liwo�ci kablowych) oraz stacji transformatorowych
istniej¹cych lub nowo budowanych,

2) W przypadku konieczno�ci realizacji dodatkowych sta-
cji transformatorowych, inwestor musi udostêpniæ teren
do ich lokalizacji.

3) Niezbêdne modernizacje sieci elektroenergetycznych
dokonywane byæ mog¹ na terenach ich dotychczaso-
wej lokalizacji a nowe linie elektroenergetyczne nale¿y
lokalizowaæ poza pasem drogowym drogi krajowej.

4) Odleg³o�ci budynków od napowietrznych linii elektro-
energetycznych powy¿ej 1 kV, musz¹ byæ obliczone
ka¿dorazowo przy projektowaniu zagospodarowania
dzia³ki lub terenu wg obowi¹zuj¹cych norm i przepi-
sów i uzgodnione z w³a�cicielem linii energetycznej.

4. Infrastruktura techniczna.

1) Trasy infrastruktury technicznej nale¿y projektowaæ
w liniach rozgraniczaj¹cych dróg z wy³¹czeniem drogi
krajowej i dróg powiatowych lub na terenach upraw
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polowych z dopuszczeniem zabudowy, oznaczonych
na rysunku planu symbolem R.

2) Przy³¹cza infrastruktury technicznej realizowane bêd¹
odpowiednio do potrzeb inwestorów, okre�lanych we
wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu.

3) W przypadku w¹skich dojazdów do dzia³ek mo¿e
wyst¹piæ konieczno�æ prowadzenia sieci infrastruktury
technicznej przez teren s¹siaduj¹cych z tymi dojazdami
dzia³ek.

4) Parametry techniczne sieci infrastruktury technicznej,
oraz szczegó³owe ich rozmieszczenie w liniach rozgra-
niczaj¹cych dróg, zostan¹ okre�lone w specjalistycz-
nych opracowaniach bran¿owych, przygotowywanych
do wniosku o pozwolenie na budowê.

5) Zasilanie obiektów budowlanych z sieci infrastruktury
technicznej, zgodnie z ustaleniami projektów zagospo-
darowania terenów lub dzia³ek budowlanych i uzyski-
wanymi warunkami zaopatrzenia w poszczególne
media, okre�lanymi przez dostawcê w trybie wydawa-
nia pozwoleñ na budowê.

6) W przypadku realizacji inwestycji na terenie zmelio-
rowanym, inwestor zobowi¹zany jest do przebudowy
urz¹dzeñ melioracyjnych poza teren inwestycji.

ROZDZIA£ V

Granice i zasady zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na

podstawie przepisów szczególnych

§7. Granice i zasady zagospodarowania terenów lub obiek-
tów podlegaj¹cych ochronie na podstawie przepisów o ochro-
nie dóbr kultury.

1. W obrêbie strefy ochrony konserwatorskiej zespo³ów
dworsko-parkowych i zespo³u zamkowo-parkowego obo-
wi¹zuje:

1) Historyczna parcelacja (zgodnie z zasad¹ niepodzielno-
�ci zespo³ów),

2) Zachowanie zabytkowej zieleni,

3) Zachowanie zabytkowej zabudowy,

4) Podporz¹dkowanie nowych obiektów uk³adowi zabyt-
kowemu w zakresie: lokalizacji, skali i formy,

5) U¿ytkowanie nie koliduj¹ce z historyczn¹ funkcj¹ obiek-
tu.

2. Na terenie cmentarzy objêtych ochron¹ konserwatorsk¹
obowi¹zuje:

1) Historyczna parcelacja,

2) Historyczne rozplanowanie,

3) Zachowanie zabytkowej sztuki sepulkralnej i ogrodze-
nia,

4) Zachowanie zabytkowej zieleni.
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3. Na obszarze strefy ochrony konserwatorskiej uk³adu urba-
nistycznego Grzegorzewa, ochrony konserwatorskiej ze-
spo³u zamkowo-parkowego w Borys³awicach Zamkowych,
ochrony konserwatorskiej zespo³u dworsko-parkowego
w Bylicach, ochrony konserwatorskiej pozosta³o�ci zespo-
³u dworsko-parkowego w Grodnej obowi¹zuje:

1) Historyczne rozplanowanie,

2) Historyczna linia zabudowy,

3) Historyczna parcelacja; niezbêdne zmiany wymagaj¹
uzgodnienia SOZ,

4) Zachowanie zabytkowej zabudowy (obiekty wpisane
do rejestru zabytków),

5) Zachowanie zabytkowej zieleni,

6) Zharmonizowanie nowych obiektów (zabudowa
uzupe³niaj¹ca, plombowa) z zabudow¹ zabytkow¹
w zakresie: skali, formy (bry³a i artykulacja architekto-
niczna), materia³u, kolorystyki, podporz¹dkowanie
nowych elementów wyposa¿enia ulic i placów(ma³a
architektura, reklamy, nawierzchnie, o�wietlenie itp.)
uk³adowi zabytkowemu.

4. Wymagaj¹ uzgodnienia Kierownika Delegatury S³u¿by
Ochrony Zabytków w Koninie wszelkie zmiany planowane
w obiektach i na obszarach objêtych ochron¹ konserwa-
torsk¹, oraz w bezpo�rednim s¹siedztwie stref ochrony,
takie jak:

1) W odniesieniu do zabudowy - rozbiórki, remonty,
przebudowy, rozbudowy, budowy,

2) W odniesieniu do zieleni - wycinki (dotyczy parków
wpisanych do rejestru zabytków), nasadzenie, prace
porz¹dkowe i pielêgnacyjne,

3) Podzia³y geodezyjne,

4) Prace ziemne,

5) Zmiany sposobu u¿ytkowania,

6) Zmiany zagospodarowania.

5. Na obszarach stref, OW ochrony reliktów archeologicz-
nych dzia³alno�æ inwestycyjna mo¿e byæ prowadzona wy-
³¹cznie pod nadzorem konserwatorskim. W zwi¹zku z tym
niezbêdne jest powiadomienie s³u¿by konserwatorskiej
o planowanych w tym rejonie pracach ziemnych: Borys³a-
wice Ko�cielne i Borys³awice Zamkowe, Bylice Wie�,
Ladorudzek.

6. Przedmioty ochrony:

1. Boguszyniec: zagroda nr 6, dom nr 19.

2. Borys³awice Ko�cielne: zespó³ ko�cio³a parafialnego
p.w. Wniebowziêcia NMP cmentarz par. rzymskokato-
licki, cmentarzysko kultury pomorskiej (objête stref¹
�OW�).

3. Borys³awice Zamkowe: zespó³ zamkowy, osada wielo-
kulturowa i cmentarzysko kultury przeworskiej (objête
stref¹ �OW�).

4. Bylice: zespó³ dworski, dom nr 34, cmentarzysko cia-
³opalne kultury ³u¿yckiej (objête stref¹ �OW�).
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5. Byliczki: dom nr 57.

6. Grodna: pozosta³o�æ zespo³u dworskiego.

7. Grzegorzew: uk³ad urbanistyczny, zespó³ ko�cio³a
parafialnego p.w. Wniebowziêcia NMP, kapliczka -
ul. Toruñska, zespó³ cmentarza par. rzymskokatolickie-
go, remiza stra¿acka, ob. Urz¹d Gminy.

a) pl. 1000-lecia: domy nr: 5, 8, 9, 12;

b) ul. Le�na - domy nr: 8, 10;

c) ul. Ogrodowa - domy nr: 1, 6;

d) ul. ks. Starkiewicza - domy nr: 3, 5, 11;

e) ul. Szkolna - domy nr: 3, 15, 17;

f) ul. Toruñska - domy nr: 1, 2, 9, 17, 25;

g) ul. Uniejowska - domy nr: 2,3,5,7, 10,11;

h) Ul. Warszawska - domy nr: 3, 6, 7, 15, 17, 29;

i) Ul. Zielona - domy nr: 7, 9, 15.

8) Kie³czewek: domy nr: 17, 24.

9) Ladorudzek: zagrody nr:10, 37, 40, domy nr: 38, 42.

10) Ladorudzek Sk¹pe: stodo³a w zagrodzie nr 42, obora
i stodo³a w zagrodzie nr 43.

11) Ponêtów Dolny: domy nr: 20,44, 125;

12) Tarnówka: wiatrak ko�lak, domy nr: 39, 57;

13) Zab³ocie: kapliczka.

§8. Granice i zasady zagospodarowania terenów
podlegaj¹cych ochronie na podstawie przepisów z zakresu
górnictwa i geologii.

1. W obszarze perspektywicznych i szacunkowych z³ó¿
geologicznych kruszywa naturalnego obowi¹zuje zakaz
lokalizacji nowych obiektów budowlanych.

2. W obszarze udokumentowanych z³ó¿ geologicznych tor-
fów obowi¹zuje zakaz lokalizacji nowych obiektów bud
owianych.

§9. Granice i zasady zagospodarowania terenów podle-
gaj¹cych ochronie na podstawie przepisów z zakresu prawa
wodnego.

1. W obszarze G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Turek
- Konin - Ko³o - GZWP nr 151 tereny podlegaj¹ wysokiej
ochronie (OWO = Obszar Wysokiej Ochrony).

2. Nale¿y d¹¿yæ do:

1) Ochrony wód dla celów komunalnych poprzez
racjonalne zagospodarowanie zasobów wodnych ze
wzglêdu na wci¹¿ malej¹ce zasoby.

2) Likwidacji gromadzenia �cieków w zbiornikach
wybieralnych, jako metody zagra¿aj¹cej chronionym
obszarom wodono�nym.

3. Granicê obszarów nara¿onych na niebezpieczeñstwo
powodzi - wody 1% przyjêto zgodnie z Operatem przeciw-
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powodziowym woj. koniñskiego. S¹ to tereny po³o¿one
wzd³u¿ rzek: Rgilewka, Struga Kie³czewska, Or³ówka.

ROZDZIA£ VI

Ustalenia ogólne dla terenów i obiektów
podlegaj¹cych ochronie ze wzglêdu na

wymagania ochrony �rodowiska i zdrowia ludzi

§10. 1. Linie elektroenergetyczne.

1) Usta³a siê strefy ograniczonego u¿ytkowania terenu wzd³u¿
napowietrznych linii wysokiego napiêcia 110kV, oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem En110kV - 14,5 m od
skrajnych przewodów linii.

2) Ustala siê dla terenu wzd³u¿ elektroenergetycznych linii
przesy³owych o napiêciu 220kV, oznaczonych na rysunku
planu symbolem En220kV obszar ograniczonego u¿ytko-
wania o szeroko�ci 70 metrów (po 35 metrów od osi linii
w obu kierunkach).

3) W terenie ograniczonego u¿ytkowania wzd³u¿ napowietrz-
nych linii elektroenergetycznych 220 kV ustala siê nastê-
puj¹ce zakazy:

a) zakazuje siê lokalizowania miejsc sta³ego przebywania
ludzi w zwi¹zku z prowadzon¹ dzia³alno�ci¹ gospo-
darcz¹, turystyczn¹ rekreacyjn¹,

b) zakazuje siê lokalizowania budynków mieszkalnych
i wymagaj¹cych szczególnej ochrony, jak szpitale,
internaty, ¿³obki, przedszkola i podobne.

4) Dopuszcza siê przebudowê istniej¹cych linii elektroener-
getycznych o napiêciu 220kV na linie o napiêciu 400kV
wzglêdnie na linie wielotorowe, wielonapiêciowe.

§11. 1. Elektrownie wiatrowe.

1) Usta³a siê na terenach oznaczonych na rysunku planu
symbolami R/EW:

a) jako przeznaczenie podstawowe - grunty rolne w do-
tychczasowym u¿ytkowaniu i mo¿liwo�æ budowy elek-
trowni wiatrowych. Pod lokalizacjê jednej wie¿y wia-
trowej grunt z drog¹ dojazdow¹ nie bêdzie przekraczaæ
0,5 ha klasy III i 1,0 ha klasy IV,

b) przewiduje siê budowê turbin wiatrowych typ V80-2,0,
MW NH100,

c) maksymalna wysoko�æ wie¿y elektrowni wiatrowej -
110 m (bez rotora),

d) wszystkie konstrukcje turbin wiatrowych, ³¹cznie
z wie¿ami powinny byæ pomalowane na jasny, najle-
piej bia³y lub bia³o - szary kolor, nie kontrastuj¹cy
z otoczeniem, zewnêtrzne pomieszczenia transforma-
torów i innych elementów elektrycznych maj¹ byæ
pomalowane na kolor szary, br¹zowy lub zielony,

e) nakaz usuniêcia elektrowni wiatrowej nieczynnej przez
okres jednego roku,
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f) zakaz umieszczania na elektrowni wiatrowej reklam;
zakaz nie dotyczy oznaczenia nazwy i symbolu produ-
centa elektrowni wiatrowej umieszczonego na gondoli
turbiny.

2) Nale¿y zastosowaæ rozwi¹zania techniczne zapewniaj¹ce
ograniczenie ewentualnych uci¹¿liwo�ci do granic w³a-
snych u¿ytkowania terenu.

3) Po zakoñczeniu robót budowlanych polegaj¹cych na
monta¿u elektrowni wiatrowych - przywrócenie pierwot-
nej, rolniczej funkcji terenu.

4) W ramach przeznaczenia dopuszczalnego ustala siê:

a) dotychczasowe u¿ytkowanie gruntów do czasu realiza-
cji zagospodarowania zgodnego z ust. 1, oraz sieci,
urz¹dzenia i obiekty in¿ynieryjne realizowane na po-
trzeby funkcjonowania zespo³u elektrowni wiatrowych,

b) drogi, urz¹dzenia i obiekty komunikacyjne tymczaso-
we, realizowane na potrzeby funkcjonowania zespo³u
elektrowni wiatrowych.

5) Obowi¹zuje strefa bezpieczeñstwa w odleg³o�ci ok. 500 m
od masztu elektrowni od osiedla mieszkaniowego, zabu-
dowy zwartej, u¿yteczno�ci publicznej, itd.

6) Strefa ta mo¿e byæ u¿ytkowana w dotychczasowy sposób,
jako teren upraw rolnych, bez mo¿liwo�ci realizacji obiek-
tów budowlanych oraz sk³adowania materia³ów ³atwopal-
nych. Strefa ta powinna byæ wolna od wszelkich prze
szkód i innych budowli utrudniaj¹cych pracê parku elek-
trowni.

7) Obowi¹zuj¹, z zastrze¿eniem przepisów szczególnych,
nastêpuj¹ce wymogi z zakresu ochrony �rodowiska natu-
ralnego:

a) ustala siê zakaz lokalizacji obiektów powoduj¹cych
przekroczenie dopuszczalnych norm uci¹¿liwo�ci dla
�rodowiska poza granicami przynale¿nej im dzia³ki lub
wywo³uj¹cych w obrêbie swojej dzia³ki nieodwracalne
zmiany �rodowiska,

b) ustala siê konieczno�æ wykonania oceny oddzia³ywa-
nia na �rodowisko na etapie realizacji inwestycji.

8) Dojazd do terenu projektowanego zespo³u elektrowni
wiatrowych ustala siê z dróg gminnych i powiatowych.

9) Nale¿y zapewniæ dojazd do poszczególnych obiektów parku
elektrowni wiatrowych dla zapewnienia realizacji budowy,
eksploatacji i w sytuacjach awaryjnych poprzez zjazdy
indywidualne (niepubliczne) o parametrach okre�lonych
technologi¹ budowy.

10) Dojazdy nale¿y projektowaæ jako najkrótsze po³¹czenia do
dróg gminnych i powiatowych.

11) Dla obszaru projektowanej lokalizacji elektrowni wiatro-
wych obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady w zakresie
infrastruktury technicznej:

a) elektrownie wiatrowe pracuj¹ bezobs³ugowo, w zwi¹z-
ku z czym nie istnieje potrzeba rozwi¹zywania proble-
mów zwi¹zanych z gospodark¹ wodno - �ciekow¹,

b) ustala siê konieczno�æ o�wietlenia planowanych
elektrowni wiatrowych, w celu zachowania bezpie-
czeñstwa ruchu statków powietrznych oraz ochrony
migruj¹cych ptaków,

c) ustala siê wybudowanie rozdzielnic 15 kV zgodnie
z potrzebami,

d) po³¹czenia projektowanych elektrowni wiatrowych
z projektowanymi rozdzielnicami ustala siê poprzez
liniê kablow¹ 15kV,

e) ustala siê wybudowanie linii kablowych 15kV do
zespo³u elektrowni wiatrowych z GPZ - u lub sieci
energetycznej,

f) istniej¹ce urz¹dzenia drenarskie odwadniaj¹ce do za-
chowania, a w przypadku kolizji z lokalizacj¹ elektrowni
do prze³o¿enia.

ROZDZIA£ VII

Zasady zabudowy i zagospodarowania
 terenów o ró¿nym sposobie u¿ytkowania

§12. Tereny przeznaczone do realizacji celów publicz-
nych.

1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem
A obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) zabudowa dzia³ki obiektami budowlanymi realizo-
wanymi w zakresie planowanego przeznaczenia
terenu odbywaæ siê musi z uwzglêdnieniem warun-
ków technicznych jakim powinny odpowiadaæ
budynki i ich usytuowanie,

b) obowi¹zek zabezpieczenia miejsc parkingowych dla
interesantów, z uwzglêdnieniem potrzeb osób nie-
pe³nosprawnych,

c) w przypadku rozbudowy istniej¹cych obiektów
budowlanych dopuszcza siê odst¹pienie od warun-
ków dla obiektów projektowanych.

2) Parametry zabudowy:

a) wysoko�æ budynków max. do jednej kondygnacji
podziemnej i dwóch kondygnacji nadziemnych
z poddaszem.

2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem
U obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) zabudowa dzia³ki obiektami budowlanymi realizo-
wanymi w zakresie planowanego przeznaczenia
terenu odbywaæ siê musi z uwzglêdnieniem warun-
ków technicznych jakim powinny odpowiadaæ bu-
dynki i ich usytuowanie,

b) obowi¹zek zabezpieczenia miejsc parkingowych dla
interesantów, z uwzglêdnieniem potrzeb osób nie-
pe³nosprawnych,
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c) dopuszcza siê mo¿liwo�æ lokalizacji budynków
w granicy lub w odleg³o�ci mniejszej ni¿ 3 m,

d) w przypadku rozbudowy istniej¹cych obiektów
budowlanych dopuszcza siê odst¹pienie od warun-
ków dla obiektów projektowanych.

2) Parametry zabudowy:

a) powierzchnia zabudowy nie wiêcej ni¿ 40% po-
wierzchni dzia³ki,

b) minimum 30% powierzchni dzia³ki nale¿y pozosta-
wiæ jako powierzchniê biologicznie czynn¹,

c) wysoko�æ budynków max. do jednej kondygnacji
podziemnej i dwóch kondygnacji nadziemnych
z poddaszem.

3) Zasady podzia³u na dzia³ki budowlane:

a) powierzchnia dzia³ki powinna byæ dostosowana do
rodzaju prowadzonych us³ug i wynosiæ nie mniej
ni¿ 2000 m,

b) du¿e dzia³ki mog¹ podlegaæ podzia³owi pod warun-
kiem zachowania frontu dzia³ki o szeroko�ci
minimum 22 m, zapewnienia dostêpu do drogi
publicznej.

3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem
UO obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) zabudowa dzia³ki obiektami budowlanymi realizo-
wanymi w zakresie planowanego przeznaczenia
terenu odbywaæ siê musi z uwzglêdnieniem zasad
projektowania obiektów o�wiaty, kultury lub sportu
oraz warunków technicznych jakim powinny odpo-
wiadaæ budynki i ich usytuowanie,

b) zakaz budowy wolnostoj¹cych budynków gospo-
darczych,

c) wokó³ ogrodzenia dzia³ki nale¿y zastosowaæ pas
zieleni izolacyjnej,

d) obowi¹zek zabezpieczenia na dzia³ce miejsc parkin-
gowych dla pracowników i interesantów, z uwzglêd-
nieniem potrzeb osób niepe³nosprawnych,

e) dopuszcza siê mo¿liwo�æ lokalizacji budynków
w granicy lub w odleg³o�ci mniejszej ni¿ 3 m,

f) w przypadku rozbudowy istniej¹cych obiektów
budowlanych dopuszcza siê odst¹pienie od warun-
ków dla obiektów projektowanych.

2) Parametry zabudowy:

a) intensywno�æ zabudowy dzia³ki w zale¿no�ci od
rodzaju realizowanego obiektu,

b) wysoko�æ budynków max. do jednej kondygnacji
podziemnej i dwóch kondygnacji nadziemnych
z poddaszem.
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4. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem
UZ obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) zabudowa dzia³ki obiektami budowlanymi realizo-
wanymi w zakresie planowanego przeznaczenia
terenu odbywaæ siê musi z uwzglêdnieniem zasad
projektowania obiektów s³u¿by zdrowia oraz wa-
runków technicznych jakim powinny odpowiadaæ
budynki i ich usytuowanie,

b) dopuszcza siê budowê wolnostoj¹cych budynków
gospodarczych,

c) wokó³ ogrodzenia dzia³ki nale¿y zastosowaæ pas
zieleni izolacyjnej,

d) obowi¹zek zabezpieczenia na dzia³ce miejsc parkin-
gowych dla pracowników i interesantów, z uwzglêd-
nieniem potrzeb osób niepe³nosprawnych,

e) dopuszcza siê mo¿liwo�æ lokalizacji budynków
w granicy lub w odleg³o�ci mniejszej ni¿ 3 m,

f) w przypadku rozbudowy istniej¹cych obiektów
budowlanych dopuszcza siê odst¹pienie od warun-
ków dla obiektów projektowanych.

2) Parametry zabudowy:

a) intensywno�æ zabudowy dzia³ki w zale¿no�ci od
rodzaju realizowanego obiektu,

b) wysoko�æ obiektów budowlanych max. do jednej
kondygnacji podziemnej i dwóch kondygnacji nad-
ziemnych z poddaszem.

5. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem OK
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) zabudowa dzia³ki obiektami budowlanymi realizo-
wanymi w zakresie planowanego przeznaczenia
terenu odbywaæ siê musi z uwzglêdnieniem zasad
projektowania obiektów sakralnych, oraz warun-
ków technicznych jakim powinny odpowiadaæ
budynki i ich usytuowanie,

b) dopuszcza siê budowê wolnostoj¹cych budynków
gospodarczych,

c) wokó³ ogrodzenia dzia³ki nale¿y zastosowaæ pas
zieleni izolacyjnej,

d) obowi¹zek zabezpieczenia na dzia³ce miejsc parkin-
gowych dla pracowników i interesantów, z uwzglêd-
nieniem potrzeb osób niepe³nosprawnych,

e) dopuszcza siê mo¿liwo�æ lokalizacji budynków
w granicy lub w odleg³o�ci mniejszej ni¿ 3 m,

f) w przypadku rozbudowy istniej¹cych obiektów
budowlanych dopuszcza siê odst¹pienie od warun-
ków dla obiektów projektowanych.
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2) Parametry zabudowy:

a) intensywno�æ zabudowy dzia³ki w zale¿no�ci od
rodzaju realizowanego obiektu,

b) wysoko�æ obiektów budowlanych max. do jednej
kondygnacji podziemnej i dwóch kondygnacji nad-
ziemnych z poddaszem.

6. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem US
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) zabudowa dzia³ki obiektami budowlanymi realizo-
wanymi w zakresie planowanego przeznaczenia
terenu odbywaæ siê musi z uwzglêdnieniem zasad
projektowania obiektów sportu oraz warunków
technicznych jakim powinny odpowiadaæ budynki
i ich usytuowanie,

b) dopuszcza siê budowê wolnostoj¹cych budynków
gospodarczych,

c) wokó³ ogrodzenia dzia³ki nale¿y zastosowaæ pas
zieleni izolacyjnej,

d) obowi¹zek zabezpieczenia na dzia³ce miejsc parkin-
gowych dla pracowników i interesantów, z uwzglêd-
nieniem potrzeb osób niepe³nosprawnych,

e) dopuszcza siê mo¿liwo�æ lokalizacji budynków
w granicy lub w odleg³o�ci mniejszej ni¿ 3 m,

f) w przypadku rozbudowy istniej¹cych obiektów
budowlanych dopuszcza siê odst¹pienie od warun-
ków dla obiektów projektowanych.

2) Parametry zabudowy:

a) intensywno�æ zabudowy dzia³ki w zale¿no�ci od
rodzaju realizowanego obiektu,

b) wysoko�æ obiektów budowlanych max. do jednej
kondygnacji podziemnej i dwóch kondygnacji nad-
ziemnych z poddaszem.

7. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem UI
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) zabudowa dzia³ki obiektami budowlanymi realizo-
wanymi w zakresie planowanego przeznaczenia
terenu odbywaæ siê musi z uwzglêdnieniem zasad
projektowania oraz warunków technicznych jakim
powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie,

b) dopuszcza siê budowê wolnostoj¹cych budynków
gospodarczych,

c) wokó³ ogrodzenia dzia³ki nale¿y zastosowaæ pas
zieleni izolacyjnej,

d) obowi¹zek zabezpieczenia na dzia³ce miejsc parkin-
gowych dla pracowników i interesantów, z uwzglêd-
nieniem potrzeb osób niepe³nosprawnych,
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e) dopuszcza siê mo¿liwo�æ lokalizacji budynków
w granicy lub w odleg³o�ci mniejszej ni¿ 3 m,

f) w przypadku rozbudowy istniej¹cych obiektów
budowlanych dopuszcza siê odst¹pienie od warun-
ków dla obiektów projektowanych.

2) Parametry zabudowy:

a) intensywno�æ zabudowy dzia³ki w zale¿no�ci od
rodzaju realizowanego obiektu,

b) wysoko�æ obiektów budowlanych max. do jednej
kondygnacji podziemnej i dwóch kondygnacji nad-
ziemnych z poddaszem.

8. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem ZC
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) Zasady zagospodarowania terenu:

a) teren cmentarza z obiektami obs³ugi cmentarza,

b) na cmentarzach objêtych ochron¹ konserwatorsk¹
obowi¹zuje historyczne rozplanowanie i przestrze-
ganie wytycznych konserwatorskich,

c) na terenie przyleg³ym do cmentarza, stanowi¹cym
bezpo�redni¹ strefê ochrony sanitarnej (50 m)
mo¿na lokalizowaæ obiekty nie przeznaczone na
sta³y pobyt ludzi.

9. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem NO
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) Zasady zagospodarowania terenu:

a) na dzia³kach lokalizowane byæ mog¹ jedynie
obiekty i urz¹dzenia zwi¹zane z obs³ug¹ sieci infra-
struktury technicznej s³u¿¹cej do odprowadzania
i oczyszczania �cieków,

b) sposób zagospodarowania odpowiedni dla rodzaju
urz¹dzenia.

10. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem WZ
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) Zasady zagospodarowania terenu:

a) na dzia³kach lokalizowane mog¹ byæ jedynie obiek-
ty i urz¹dzenia zwi¹zane z obs³ug¹ sieci infrastruk-
tury technicznej s³u¿¹cej do zaopatrzenia w wodê,

b) sposób zagospodarowania odpowiedni dla rodzaju
urz¹dzenia.

§13. Warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudo-
wy i zagospodarowania terenów, w tym zasady podzia³u
terenu na dzia³ki budowlane.

1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem
MR obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) zabudowa dzia³ki obiektami budowlanymi realizo-
wanymi w zakresie planowanego przeznaczenia
terenu odbywaæ siê musi z uwzglêdnieniem warun-
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ków technicznych jakim powinny odpowiadaæ bu-
dynki i ich usytuowanie,

b) funkcje us³ugowe mog¹ byæ realizowane w obiek-
tach wolnostoj¹cych lub innych pomieszczeniach
w budynku niemieszkalnym,

c) gabaryty i charakter nowych obiektów musz¹
stanowiæ kontynuacjê formy architektonicznej
i charakteru zabudowy w odniesieniu do obiektów
zrealizowanych b¹d� realizowanych w s¹siedztwie.

2) Parametry zabudowy:

a) wysoko�æ budynków mieszkalnych max. do jednej
kondygnacji podziemnej i dwóch kondygnacji nad-
ziemnych z poddaszem,

b) wysoko�æ budynków zwi¹zanych z produkcj¹ roln¹
i us³ugowych max. jedna kondygnacja nadziemna
z poddaszem u¿ytkowym,

c) dopuszcza siê mo¿liwo�æ lokalizacji budynków
w granicy lub w odleg³o�ci mniejszej ni¿ 3 m,

d) w przypadku rozbudowy istniej¹cych obiektów
budowlanych dopuszcza siê odst¹pienie od warun-
ków dla obiektów projektowanych.

2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem
MRj obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) zabudowa dzia³ki obiektami budowlanymi realizo-
wanymi w zakresie planowanego przeznaczenia
terenu odbywaæ siê musi z uwzglêdnieniem warun-
ków technicznych jakim powinny odpowiadaæ
budynki i ich usytuowanie,

b) funkcje us³ugowe mog¹ byæ realizowane w obiek-
tach wolnostoj¹cych lub innych pomieszczeniach
w budynku niemieszkalnym,

c) gabaryty i charakter nowych obiektów musz¹
stanowiæ kontynuacjê formy architektonicznej i cha-
rakteru zabudowy w odniesieniu do obiektów
zrealizowanych b¹d� realizowanych w s¹siedztwie,

d) dopuszcza siê mo¿liwo�æ lokalizacji budynków
w granicy lub w odleg³o�ci mniejszej ni¿ 3 m,

e) w przypadku rozbudowy istniej¹cych obiektów
budowlanych dopuszcza siê odst¹pienie od warun-
ków dla obiektów projektowanych.

2) Parametry zabudowy dzia³ek siedliskowych:

a) wysoko�æ budynków mieszkalnych max. do jednej
kondygnacji podziemnej i dwóch kondygnacji nad-
ziemnych z poddaszem,

b) wysoko�æ budynków zwi¹zanych z produkcj¹ roln¹
i us³ugowych max. jedna kondygnacja nadziemna
z poddaszem,

3) Parametry zabudowy dzia³ek mieszkaniowych:

a) powierzchnia zabudowy nie wiêcej ni¿ 40%
powierzchni dzia³ki,
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b) minimum 30% powierzchni dzia³ki nale¿y pozosta-
wiæ jako powierzchniê biologicznie czynn¹,

c) wysoko�æ budynków mieszkalnych do max. jednej
kondygnacji podziemnej i dwóch kondygnacji nad-
ziemnych z poddaszem,

4) Zasady podzia³u na dzia³ki budowlane:

a) dzia³ki budowlane przeznaczone pod zabudowê
mieszkaniow¹ powinny mieæ powierzchniê nie
mniejsz¹ ni¿ 800 m2,

b) dzia³ki budowlane przeznaczone pod zabudowê
mieszkaniowo - us³ugow¹ powinny mieæ powierzch-
niê nie mniejsz¹ ni¿ 1.000 m2

c) du¿e dzia³ki mog¹ podlegaæ podzia³owi pod warun-
kiem zachowania frontu dzia³ki o szeroko�ci
minimum 22 m, zapewnienia dostêpu do drogi
publicznej.

3. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem
MNj obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) zakaz zabudowy zagrodowej,

b) zabudowa dzia³ki obiektami budowlanymi realizo-
wanymi w zakresie planowanego przeznaczenia
terenu odbywaæ siê musi z uwzglêdnieniem warun-
ków technicznych jakim powinny odpowiadaæ
budynki i ich usytuowanie,

c) funkcje us³ugowe mog¹ byæ realizowane w obiek-
tach wolnostoj¹cych lub pomieszczeniach w bu-
dynku mieszkalnym,

d) gabaryty i charakter nowych obiektów musz¹
stanowiæ kontynuacjê formy architektonicznej i cha-
rakteru zabudowy w odniesieniu do obiektów
zrealizowanych b¹d� realizowanych w s¹siedztwie.

e) W przypadku lokalizacji us³ug na dzia³kach budow-
lanych, obowi¹zek zabezpieczenia miejsc parkingo-
wych dla interesantów, z uwzglêdnieniem potrzeb
osób niepe³nosprawnych,

f) dopuszcza siê mo¿liwo�æ lokalizacji budynków
w granicy lub w odleg³o�ci mniejszej ni¿ 3 m,

g) w przypadku rozbudowy istniej¹cych obiektów
budowlanych dopuszcza siê odst¹pienie od warun-
ków dla obiektów projektowanych.

2) Parametry zabudowy:

a) powierzchnia zabudowy nie wiêcej ni¿ 40%
powierzchni dzia³ki,

b) minimum 30% powierzchni dzia³ki nale¿y pozosta-
wiæ jako powierzchniê biologicznie czynn¹,

c) wysoko�æ budynków mieszkalnych max. do jednej
kondygnacji podziemnej i dwóch kondygnacji
naziemnych z poddaszem.

3) Zasady podzia³u na dzia³ki budowlane:
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a) dzia³ki budowlane przeznaczone pod zabudowê
mieszkaniow¹ powinny mieæ powierzchniê nie
mniejsz¹ ni¿ 800 m2,

b) dzia³ki budowlane przeznaczone pod zabudowê
mieszkaniowo - us³ugow¹ powinny mieæ powierzch-
niê nie mniejsz¹ ni¿ 1000 m2,

c) du¿e dzia³ki mog¹ podlegaæ podzia³owi pod warun-
kiem zachowania frontu dzia³ki o szeroko�ci
minimum 22 m dla zabudowy wolnostoj¹cej, za-
chowania frontu dzia³ki o szeroko�ci minimum
16 m dla zabudowy bli�niaczej, zachowania frontu
dzia³ki o szeroko�ci minimum 8 m dla zabudowy
szeregowej, zapewnienia dostêpu do drogi
publicznej.

4. Na terenach oznaczonym na rysunku planu symbolami
MNj/TAG2 i TAG2 obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) zakaz zabudowy zagrodowej,

b) zabudowa dzia³ki obiektami budowlanymi realizo-
wanymi w zakresie planowanego przeznaczenia
terenu odbywaæ siê musi z uwzglêdnieniem warun-
ków technicznych jakim powinny odpowiadaæ
budynki i ich usytuowanie,

c) dzia³alno�æ gospodarcza mo¿e byæ realizowana
w obiektach wolnostoj¹cych lub pomieszczeniach
w budynku mieszkalnym,

d) gabaryty i charakter nowych obiektów musz¹
stanowiæ kontynuacjê formy architektonicznej i cha-
rakteru zabudowy w odniesieniu do obiektów
zrealizowanych b¹d� realizowanych w s¹siedztwie.

e) w przypadku lokalizacji us³ug na dzia³kach budow-
lanych, obowi¹zek zabezpieczenia miejsc parkingo-
wych dla interesantów, z uwzglêdnieniem potrzeb
osób niepe³nosprawnych,

f) dopuszcza siê mo¿liwo�æ lokalizacji budynków
w granicy lub w odleg³o�ci mniejszej ni¿ 3 m,

g) w przypadku rozbudowy istniej¹cych obiektów
budowlanych dopuszcza siê odst¹pienie od warun-
ków dla obiektów projektowanych.

2) Parametry zabudowy:

a) powierzchnia zabudowy nie wiêcej ni¿ 40%
powierzchni dzia³ki,

b) minimum 30% powierzchni dzia³ki nale¿y pozosta-
wiæ jako powierzchniê biologicznie czynn¹,

c) wysoko�æ budynków mieszkalnych max. do jednej
kondygnacji podziemnej i dwóch kondygnacji nad-
ziemnych z poddaszem,

3) Zasady podzia³u na dzia³ki budowlane:

a) dzia³ki budowlane przeznaczone pod zabudowê
mieszkaniow¹ powinny mieæ powierzchniê nie
mniejsz¹ ni¿ 800 m2,
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b) dzia³ki budowlane przeznaczone pod zabudowê
mieszkaniowo - us³ugow¹ powinny mieæ powierzch-
niê nie mniejsz¹ ni¿ 1000 m2,

c) du¿e dzia³ki mog¹ podlegaæ podzia³owi pod warun-
kiem zachowania frontu dzia³ki o szeroko�ci
minimum 22 m, zapewnienia dostêpu do drogi
publicznej,

d) podzia³ na dzia³ki budowlane zale¿ny od potrzeb
inwestorów realizuj¹cych zabudowê zwi¹zan¹
z us³ugami,

e) wielko�æ dzia³ek musi byæ dostosowana do spe³nie-
nia warunków okre�lonych w pkt 1.

5. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem
TAG1 obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) zabudowa dzia³ki obiektami budowlanymi realizo-
wanymi w zakresie planowanego przeznaczenia
terenu odbywaæ siê musi z uwzglêdnieniem warun-
ków technicznych jakim powinny odpowiadaæ
budynki i ich usytuowanie,

b) obowi¹zek zabezpieczenia miejsc parkingowych dla
interesantów, z uwzglêdnieniem potrzeb osób nie-
pe³nosprawnych,

c) dopuszcza siê mo¿liwo�æ lokalizacji budynków
w granicy lub w odleg³o�ci mniejszej ni¿ 3 m,

d) w przypadku rozbudowy istniej¹cych obiektów
budowlanych dopuszcza siê odst¹pienie od warun-
ków dla obiektów projektowanych.

2) Parametry zabudowy:

a) powierzchnia zabudowy nie wiêcej ni¿ 40%
powierzchni dzia³ki,

b) minimum 30% powierzchni dzia³ki nale¿y pozosta-
wiæ jako powierzchniê biologicznie czynn¹,

c) wysoko�æ budynków max. do jednej kondygnacji
podziemnej i dwóch kondygnacji nadziemnych
z poddaszem.

3) Zasady podzia³u na dzia³ki budowlane:

a) powierzchnia dzia³ki powinna byæ dostosowana do
rodzaju prowadzonych us³ug i wynosiæ nie mniej
ni¿ 2000 m2,

b) du¿e dzia³ki mog¹ podlegaæ podzia³owi pod warun-
kiem zachowania frontu dzia³ki o szeroko�ci
minimum 22 m.

§14. Warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudo-
wy i zagospodarowania te renów produkcji rolniczej i le�nej.

1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem R
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) realizacja nowej zabudowy siedliskowej mo¿liwa
pod warunkiem posiadania gospodarstwa rolnego
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o powierzchni odpowiadaj¹cej warunkom wynika-
j¹cym z przepisów szczególnych,

b) zabudowa dzia³ki obiektami budowlanymi reali-
zowanymi w zakresie planowanego przeznaczenia
terenu odbywaæ siê musi z uwzglêdnieniem warun-
ków technicznych jakim powinny odpowiadaæ
budynki i ich usytuowanie oraz ustaleñ niniejszej
uchwa³y dotycz¹cych terenów oznaczonych sym-
bolem MR i MRj,

c) dopuszcza siê realizacjê obiektów infrastruktury
technicznej.

2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem RL
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) realizacja nowej zabudowy zwi¹zanej z gospodark¹
le�n¹ mo¿liwa pod warunkiem spe³nienia wymo-
gów wynikaj¹cych z przepisów szczególnych,

b) zabudowa dzia³ki obiektami budowlanymi realizo-
wanymi w zakresie planowanego przeznaczenia
terenu odbywaæ siê musi z uwzglêdnieniem warun-
ków technicznych jakim powinny odpowiadaæ
budynki i ich usytuowanie.

2) Parametry zabudowy:

a) powierzchnia zabudowy nie wiêcej ni¿ 40%
powierzchni dzia³ki,

b) minimum 30% powierzchni dzia³ki nale¿y pozosta-
wiæ jako powierzchniê biologicznie czynn¹,

c) wysoko�æ budynków mieszkalnych max. do jednej
kondygnacji podziemnej i dwóch kondygnacji nad-
ziemnych z poddaszem.

3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem R/RL
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) pod zalesienie przeznacza siê grunty rolne ujête
w opracowaniu granicy polno - le�nej oznaczone
na rysunku planu oraz spe³niaj¹ce warunki wynika-
j¹ce z przepisów szczególnych. Grunt jest:

- gruntem klasy VI lub V,

- gruntem po³o¿onym na stoku o �rednim nachy-
leniu powy¿ej 15%,

- gruntem okresowo zalewanym,

- gruntem zdegradowanym w rozumieniu
ustawy o ochronie gruntów rolnych,

b) obowi¹zuje zakaz realizacji nowej zabudowy zwi¹-
zanej z gospodark¹ roln¹,

c) dopuszcza siê remonty i rozbudowê istniej¹cej
zabudowy siedliskowej,
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d) zabudowa dzia³ki obiektami budowlanymi realizo-
wanymi w zakresie planowanego przeznaczenia
terenu odbywaæ siê musi z uwzglêdnieniem warun-
ków technicznych jakim powinny odpowiadaæ bu-
dynki i ich usytuowanie,

e) dopuszcza siê realizacjê obiektów infrastruktury
technicznej.

2) Parametry zabudowy:

a) wysoko�æ budynków mieszkalnych max. do jednej
kondygnacji podziemnej i dwóch kondygnacji nad-
ziemnych z poddaszem,

b) wysoko�æ budynków zwi¹zanych z produkcj¹ roln¹
i us³ugowych max. do jednej kondygnacji podziem-
nej i jednej kondygnacji nadziemnej z poddaszem.

4. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem N/RL
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) zagospodarowanie terenu poeksploatacyjnego
zgodnie z projektem rekultywacji le�nej,

b) obowi¹zuje zakaz realizacji wszelkiej zabudowy za
wyj¹tkiem obiektów infrastruktury technicznej.

5. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem RZ
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) obowi¹zuje zakaz realizacji wszelkiej zabudowy za
wyj¹tkiem obiektów infrastruktury technicznej.

§15. Tymczasowe sposoby zagospodarowania, urz¹dza-
nia oraz u¿ytkowania terenów.

Do czasu zagospodarowania terenów na funkcje zgodne
z ustaleniami planu, grunty pozostawia siê w dotychczaso-
wym u¿ytkowaniu.

§16. Szczególne warunki zagospodarowania terenów wy-
nikaj¹ce z potrzeb ochrony �rodowiska przyrodniczego.

1. Zakaz odprowadzania nie oczyszczonych �cieków bezpo-
�rednio do gruntu i cieków wodnych.

2. Przestrzeganie zasady, ¿e uci¹¿liwo�æ wykonywanej dzia-
³alno�ci gospodarczej musi byæ ograniczona do granic
w³asno�ci, na której jest wykonywana.

3. Zakaz lokalizacji inwestycji, które mog¹ byæ szkodliwe dla
zdrowia ludzi poza wyznaczonymi terenami.

4. Utrzymanie dro¿no�ci sta³ych i czasowych cieków wod-
nych oraz kana³ów melioracyjnych przez odpowiednie
zagospodarowanie dzia³ki lub zastosowanie przepustów.

5. Gromadzenie odpadów w miejscach wy³¹cznie do tego
przeznaczonych i zapewnienie wywo¿enia odpadów na
wysypisko.

6. Stosowanie do ogrzewania, w miarê mo¿liwo�ci, ekolo-
gicznych no�ników energii.
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ROZDZIA£ IX

Ustalenia koñcowe

§17. Stawka bêd¹ca podstaw¹ jednorazowej op³aty za
wzrost warto�ci nieruchomo�ci. Ustala siê stawkê procen-
tow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty z tytu³u wzrostu warto�ci
nieruchomo�ci w wysoko�ci 15%.

§18. W granicach obszaru objêtego niniejsz¹ uchwa³¹
trac¹ moc ustalenia:

- Uchwa³y Nr XIV z dnia 16.02.1996 r. Rady Gminy
w Grzegorzewie w sprawie uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego dzia³ki mieszkanio-
wo - us³ugowej w Grzegorzewie, og³oszonej w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Koniñskiego Nr 11 poz. 40
z dnia 11.04.1996 r.,
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- Uchwa³y Nr XX/105/97 z dnia 18.06.1997 r. Rady Gminy
w Grzegorzewie w sprawie uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego dzia³ki nr 83
w Bar³ogach, og³oszonej w Dzienniku Urzêdowym Woje-
wództwa Koniñskiego Nr 18 poz. 84 z dnia 08.08.1997 r.

§19. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Grzegorzew.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(�) Stanis³aw Pyka
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2200

UCHWA£A Nr XVIII/133/2004 RADY GMINY KOBYLA GÓRA

z dnia 28 maja 2004 r.

w sprawie ustalenia strefy p³atnego parkowania

Na podstawie art. 13 b ust. 3 i 4 oraz art. 13 f ust. 2 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.
z 2000 r., Nr 71, poz. 838 ze zmianami), Rada Gminy Kobyla
Góra uchwala, co nastêpuje:

§1. Ustala siê w okresie od 1 maja do 31 sierpnia ka¿dego
roku w godzinach od 8oo do 17oo strefê p³atnego parkowania
w Kobylej Górze na czê�ci drogi gminnej nr 843537 (od drogi
powiatowej nr 431 do skrzy¿owania z drog¹ Lasów Pañstwo-
wych biegn¹c¹ w kierunku cmentarza w My�lniewie).

§2. 1. Ustala siê stawki op³aty za parkowanie pojazdów
samochodowych w strefie p³atnego parkowania:

1) 3 z³ - za pierwsz¹ godzinê,

2) 3,50 z³ - za drug¹ godzinê,

3) 4 z³ - za trzeci¹ godzinê,

4) 3 z³ - za ka¿d¹ nastêpn¹ godzinê.

2. Wprowadza siê op³atê zrycza³towan¹ w wysoko�ci
6 z³otych za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie
p³atnego parkowania od godziny 800 do godziny 1700.

3. Ustala siê stawkê op³aty dodatkowej za nieuiszczenie
op³aty wymienionej w ust. 1 i w ust. 2 - 10 z³.

§3. 1. Op³aty za godzinê parkowania i zrycza³towana po-
bierane bêd¹ przy wje�dzie na miejsce parkowania przez
wydanie biletu parkingowego, na którym oznacza siê:

1) numer biletu,

2) godzinê i dzieñ albo dzieñ wydania,

3) stawkê op³aty,

4) jednostkê organizacyjn¹ wydaj¹c¹ bilet i pobieraj¹c¹
op³atê.

2. Op³ata dodatkowa pobierana bêdzie przez wydanie
biletu dodatkowego na którym oznacza siê:

1) numer biletu,

2) rodzaj i stawkê op³aty,

3) dzieñ wydania,

4) jednostkê organizacyjn¹ wydaj¹ca bilet i pobieraj¹c¹ op³a-
tê.

§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy Rady
(�) Eugeniusz Morta

2201

UCHWA£A Nr XIX/124/2004 RADY MIEJSKIEJ W KÊPNIE

z dnia 31 maja 2004 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Kêpnie

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 w zwi¹zku z art. 18 ust.
2 pkt 9 lit. �h� 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
i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568) oraz art. 110 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca

2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 i Nr 99,
poz. 1001) uchwala siê, co nastêpuje:

§1. Uchwala siê Statut Miejsko-Gminnego O�rodka
Pomocy Spo³ecznej w Kêpnie w brzmieniu za³¹cznika do
uchwa³y.
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§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy w Kêpnie.

§3. Trac¹ moc:

1) uchwa³a Nr IV/21/94 Rady Miejskiej w Kêpnie, z dnia 13
pa�dziernika1994 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miej-
sko-Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Kêpnie,

2) uchwa³a Nr XI/93/99 Rady Miejskiej w Kêpnie, z dnia 24
czerwca 1999 r. w sprawie zmian w Statucie Miejsko-
Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Kêpnie,
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3) uchwa³a Nr XXVII/205/2000 Rady Miejskiej w Kêpnie,
z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie zmian w Statucie
Miejsko-Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Kêp-
nie.

§4. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Wielkopolskiego.

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

(�) mgr in¿. Andrzej Stachowiak

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XIX/124/2004

Rady Miejskiej w Kêpnie
z dnia 31 maja 2004 r.

STATUT MIEJSKO-GMINNEGO O�RODKA POMOCY SPO£ECZNEJ W KÊPNIE

§1. Miejsko-Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecznej w Kêp-
nie zwany dalej �O�rodkiem Pomocy Spo³ecznej� dzia³a na
podstawie:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej
(Dz.U. Nr 64, poz. 593; z pó�n. zm.) i przepisów wydanych
na podstawie tej ustawy,

2) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o �wiadczeniach rodzin-
nych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255, z pó�n. zm.) i przepisów
wydanych na podstawie tej ustawy,

3) uchwa³y nr XV/62/90 Rady Narodowej w Kêpnie z dnia 26
lutego 1990 r. w sprawie powo³ania Miejsko-Gminnego
O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Kêpnie,

4) niniejszego statutu.

§2. 1. O�rodek Pomocy Spo³ecznej jest jednostk¹ organi-
zacyjn¹ Gminy Kêpno.

2. Obszarem dzia³ania O�rodka Pomocy Spo³ecznej jest
teren Miasta i Gminy Kêpno.

3. Siedzib¹ O�rodka Pomocy Spo³ecznej jest Miasto
Kêpno.

§3. 1. Przedmiotem dzia³alno�ci O�rodka Pomocy
Spo³ecznej jest organizacja i wykonywanie zadañ z zakresu
pomocy spo³ecznej na terenie Miasta i Gminy Kêpno.

2. Do zadañ O�rodka Pomocy Spo³ecznej nale¿y w szcze-
gólno�ci:

1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania
pomocy spo³ecznej,

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

3) prowadzenie i rozwój niezbêdnej infrastruktury socjalnej,

4) przyznawanie i wyp³acanie �wiadczeñ pomocy spo³ecznej,

5) praca socjalna,

6) pobudzanie aktywno�ci spo³ecznej w zaspokajaniu
niezbêdnych potrzeb ¿yciowych osób i rodzin,

7) realizacja zadañ wynikaj¹cych z rozeznanych potrzeb
spo³ecznych,

8) rozwijanie nowych form pomocy spo³ecznej i samopomo-
cy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,

9) pomoc osobom i rodzinom w przezwyciê¿aniu trudnych
sytuacji ¿yciowych, których nie s¹ w stanie pokonaæ
wykorzystuj¹c w³asne uprawnienia, zasoby i mo¿liwo�ci,
przez podejmowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do ¿yciowego
usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze
�rodowiskiem,

10) przyznawanie i wyp³acanie �wiadczeñ rodzinnych.

§4. Zadania okre�lone w §3 O�rodek Pomocy Spo³ecznej
wykonuje w ramach czterech grup zadañ, do których nale¿¹:

1. Zadania w³asne Gminy o charakterze obowi¹zkowym,
obejmuj¹ce:

1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwi¹zywa-
nia problemów spo³ecznych ze szczególnym uwzglêd-
nieniem programów pomocy spo³ecznej, profilaktyki
i rozwi¹zywania problemów alkoholowych i innych,
których celem jest integracja osób i rodzin z grup
szczególnego ryzyka,

2) sporz¹dzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomo-
cy spo³ecznej,
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3) udzielenie schronienia, zapewnienie posi³ku oraz
niezbêdnego ubrania osobom tego pozbawionym,

4) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków okresowych,

5) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych,

6) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych na
pokrycie wydatków powsta³ych w wyniku zdarzenia
losowego,

7) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych na
pokrycie wydatków na �wiadczenia zdrowotne
osobom bezdomnym oraz innym osobom nie maj¹-
cym dochodu i mo¿liwo�ci uzyskania �wiadczeñ na
podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu
w Narodowym Funduszu Zdrowia,

8) przyznawanie zasi³ków celowych w formie biletu
kredytowego,

9) op³acenie sk³adek na ubezpieczenie emerytalne i ren-
towe za osobê, która zrezygnuje z zatrudnienia
w zwi¹zku z konieczno�ci¹ sprawowania bezpo�red-
niej, osobistej opieki nad d³ugotrwale lub ciê¿ko
chorym cz³onkiem rodziny oraz wspólnie nie zamiesz-
kuj¹cymi z matk¹, ojcem lub rodzeñstwem,

10) praca socjalna,

11) organizowanie i �wiadczenie us³ug opiekuñczych,
w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,
z wy³¹czeniem specjalistycznych us³ug opiekuñczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opie-
kuñczo - wychowawczych wsparcia dziennego lub
mieszkaniach chronionych;

13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki opieki nad
dzieckiem i rodzin¹,

14) do¿ywianie dzieci,

15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,

16) kierowanie do domu pomocy spo³ecznej i ponoszenie
odp³atno�ci  za pobyt mieszkañca gminy w tym
domu,

17) sporz¹dzanie sprawozdawczo�ci oraz przekazywanie
jej w³a�ciwemu wojewodzie, równie¿ w wersji elektro-
nicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego,

18) utworzenie i utrzymanie o�rodka pomocy spo³ecznej,
w tym zapewnienie �rodków na wynagrodzenie
pracowników.

2. Zadania w³asne Gminy obejmuj¹ce:

1) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków specjalnych
celowych,

2) przyznawanie i wyp³acanie pomocy na ekonomiczne
usamodzielnienie w formie zasi³ków, po¿yczek oraz
pomocy w naturze,

3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy
spo³ecznej i o�rodkach wsparcia o zasiêgu gminnym
oraz kierowanie do nich osób wymagaj¹cych opieki,

Poz. 2201

4) podejmowanie innych zadañ z zakresu pomocy spo-
³ecznej wynikaj¹cych z rozeznanych potrzeb gminy,
w tym tworzenie i realizacja programów os³onowych,

5) wspó³praca z Powiatowym Urzêdem Pracy w zakresie
upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wol-
nych miejscach pracy, upowszechniania informacji
o us³ugach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

3. Zadania zlecone gminie z zakresu administracji rz¹dowej
obejmuj¹ce:

1) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków sta³ych,

2) op³acanie sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne okre-
�lonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu
w Narodowym Funduszu Zdrowia,

3) organizowanie i �wiadczenie specjalistycznych us³ug
opiekuñczych w miejscu zamieszkania dla osób z za-
burzeniami psychicznymi,

4) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych na po-
krycie wydatków zwi¹zanych z klêsk¹ ¿ywio³ow¹ lub
ekologiczn¹,

5) prowadzenie i rozwój infrastruktury �rodowiskowych
domów samopomocy dla osób z zaburzeniami
psychicznymi,

6) realizacja zadañ wynikaj¹cych z rz¹dowych progra-
mów pomocy spo³ecznej, maj¹cych na celu ochronê
poziomu ¿ycia osób, rodzin i grup spo³ecznych oraz
rozwoju specjalistycznego wsparcia.

4. Zadania zlecone gminie z zakresu �wiadczeñ rodzinnych
obejmuj¹ce:

1) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków rodzinnych z do-
datkami,

2) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków pielêgnacyjnych,

3) przyznawanie i wp³acanie �wiadczeñ pielêgnacyjnych.

§5. W realizacji swych zadañ O�rodek Pomocy Spo³ecznej
wspó³pracuje z:

1) Wielkopolskim Urzêdem Wojewódzkim, Wydzia³em Poli-
tyki Spo³ecznej w Poznaniu,

2) Regionalnym O�rodkiem Polityki Spo³ecznej w Poznaniu,

3) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kêpnie,

4) Zak³adem Ubezpieczeñ Spo³ecznych,

5) s¹dami i pañstwowymi jednostkami organizacyjnymi,

6) Powiatowym Urzêdem Pracy,

7) organizacjami spo³ecznymi i pozarz¹dowymi, Ko�cio³em
Katolickim i innymi Ko�cio³ami, osobami fizycznymi
i prawnymi, zwi¹zkami wyznaniowymi stowarzyszeniami
i fundacjami dzia³aj¹cymi w zakresie pomocy spo³ecznej.

§6. 1. W sk³ad O�rodka Pomocy Spo³ecznej wchodz¹:

1) rejony opiekuñcze,

2) sekcje,

3) Ca³odzienny Klub Seniora w Kêpnie �Pod ¯urawiem�,
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4) �rodowiskowy Dom Samopomocy w Kêpnie.

2. Szczegó³ow¹ strukturê organizacyjn¹ oraz zasady funk-
cjonowania O�rodka Pomocy Spo³ecznej ustali Kierownik
O�rodka Pomocy Spo³ecznej w regulaminie organizacyjnym.

§7. 1. O�rodkiem Pomocy Spo³ecznej kieruje Kierownik
odpowiedzialny za jego dzia³alno�æ, który w szczególno�ci:

1) ustala potrzeby Gminy w zakresie pomocy spo³ecznej,

2) ustala plan i realizuje politykê kadrow¹ O�rodka Pomocy
Spo³ecznej,

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

4) sprawuje nadzór nad przyznawaniem �wiadczeñ pomocy
spo³ecznej, �wiadczeñ rodzinnych i prac¹ pracowników
O�rodka Pomocy Spo³ecznej,

5) sk³ada sprawozdania Radzie Miejskiej z dzia³alno�ci
O�rodka.

2. Kierownika O�rodka Pomocy Spo³ecznej zatrudnia
i zwalnia Burmistrz Miasta i Gminy Kêpno.

3. Kierownik O�rodka Pomocy Spo³ecznej i jego Zastêpca
jest upowa¿niony do wydania decyzji administracyjnych
o przyznawaniu lub odmowie przyznania �wiadczeñ pomocy
spo³ecznej oraz �wiadczeñ rodzinnych.

4. Kierownik zarz¹dza O�rodkiem Pomocy Spo³ecznej
przy pomocy:

Poz. 2201, 2202

1) Zastêpcy ds. pomocy �rodowiskowej i �wiadczeñ
rodzinnych,

2) G³ównego ksiêgowego,

3) Pracowników sekcji,

4) Pracowników rejonów opiekuñczych,

5) Kierownika Ca³odziennego Klubu Seniora,

6) Kierownika �rodowiskowego Domu Samopomocy.

5. Kierownik O�rodka Pomocy Spo³ecznej zarz¹dza
powierzonym maj¹tkiem zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisa-
mi prawa na podstawie upowa¿nienia udzielonego przez
Burmistrza Miasta i Gminy Kêpno.

§8. 1. Pracownicy O�rodka Pomocy Spo³ecznej s¹
pracownikami samorz¹dowymi.

2. Prawa i obowi¹zki pracowników okre�la ustawa
o pracownikach samorz¹dowych oraz ustawa o pomocy
spo³ecznej.

3. Czynno�ci z zakresu prawa pracy wobec pracowników
wykonuje Kierownik O�rodka Pomocy Spo³ecznej.

§9. O�rodek Pomocy Spo³ecznej u¿ywa pieczêci pod³u¿-
nej z pe³nym brzmieniem nazwy i adresem jego siedziby.

§10. Zmiany w statucie mog¹ byæ dokonywane w trybie
okre�lonym dla jego nadania.

2202

UCHWA£A Nr XX/109/04 RADY GMINY ORCHOWO

z dnia 31 maja 2004 r.

w sprawie ustalenia stawek op³at za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych dla których
zarz¹dc¹ jest Gmina Orchowo na cele niezwi¹zane z potrzebami zarz¹dzania lub potrzebami ruchu

Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21, marca
1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz.
838 z pó�n. zm.), art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 4 ust.
1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz.U. z 2000 r. Nr 62 poz. 718 ze zmianami), uchwala siê, co
nastêpuje:

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

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

powierzchni jezdni:

a) przy zajêciu jezdni do 20% szeroko�ci w³¹cznie
- 0,84 z³,

b) przy zajêciu jezdni pow. 20% do 50% szeroko�ci
w³¹cznie - 1,76 z³,

c) przy zajêciu jezdni pow. 50% do ca³kowitego zajêcia
jezdni - 2,80 z³,

2) za prowadzenie robót na poboczach, chodnikach, placach,
zatokach postojowych i autobusowych, �cie¿kach rowero-
wych i ci¹gach pieszych za zajêcie 1 m2 - 0,84 z³,
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3) za prowadzenie robót na pozosta³ych elementach pasa
drogowego (rowy, pasy zieleni) za zajêcie 1 m2 - 0,44 z³.

§2. 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
us³ugowego:

a) poza terenem zabudowanym 0,60 z³,

b) w terenie zabudowanym 0,80 z³,

2) za 1 m2 rzutu poziomego innych obiektów 0,30 z³,

3) za 1 m2 powierzchni reklamy 1,70 z³.

§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. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at rocznych za umiesz-
czanie w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzenia drogami lub potrze-
bami ruchu drogowego za zajêcie 1m2 powierzchni pasa
drogowego drogi zajêtej przez rzut poziomy urz¹dzeñ:

1) za obszarem zabudowanym 3,20 z³,

2) w obszarze zabudowanym 8,00 z³,

3) na obiekcie mostowym 64,00 z³.

Poz. 2202, 2203

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

1) za zajêcie 1 m2 powierzchni jezdni

a) przy zajêciu jezdni do 20% szeroko�ci w³¹cznie 0,84 z³,

b) przy zajêciu jezdni pow. 20% do 50% szeroko�ci
w³¹cznie 1,76 z³,

c) przy zajêciu jezdni pow. 50% do ca³kowitego zajêcia
drogi 2,80 z³,

2) za zajêcie 1 m2 poboczy, chodników, placów, zatok posto-
jowych i autobusowych, �cie¿ek rowerowych i ci¹gów
pieszych 0,84 z³,

3) za zajêcie 1 m2 pozosta³ych elementów pasa drogowego
(rowy, pasy zieleni) 0,44 z³.

§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Orchowo.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Orchowo

(�) Krzysztof Wróblewski

2203

UCHWA£A Nr XVII/82/04 RADY POWIATU S£UPECKIEGO

z dnia 30 kwietnia 2004 r.

w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej
w celu prowadzenia Zak³adu Aktywno�ci Zawodowej w S³upcy

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592, 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, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) w zwi¹zku z art. 29 ust. 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych (Dz.U.
Nr 123, poz. 776, Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628,
Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019, Nr 162,
poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001,
Nr 95, poz. 1101, Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550,
Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 125, poz. 1368,
Nr 129, poz. 1444, Nr 100, poz. 1080, Nr 154 poz. 1792 i 1800,

z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683, Nr 241,
poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz.
2217, Nr 228, poz. 2262), Rada Powiatu uchwa³a, co nastêpuje:

§1. Tworzy siê jednostkê organizacyjn¹ w celu prowadze-
nia Zak³adu Aktywno�ci Zawodowej z siedzib¹ w S³upcy przy
ul. Batorego 1.

§2. 1. Zak³ad Aktywno�ci Zawodowej jest powiatow¹ jed-
nostk¹ bud¿etow¹, której nadaje siê statut w brzmieniu okre-
�lonym w za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y.

2. Jednostka organizacyjna zostaje wyposa¿ona w sk³ad-
niki maj¹tku, wyszczególnione w za³¹czniku Nr 2 do uchwa³y.
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§3. Celem funkcjonowania Zak³adu Aktywno�ci Zawodo-
wej jest wspieranie osób niepe³nosprawnych.

§4. Jednostka organizacyjna rozpoczyna dzia³alno�æ
z dniem uzyskania statusu Zak³adu Aktywno�ci Zawodowej.

§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.

Poz. 2203

§6. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.

Przewodnicz¹cy Rady
(�) Zygmunt Zieliñski

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XVII/82/04

Rady Powiatu S³upeckiego
z dnia 30 kwietnia 2004 r.

STATUT ZAK£ADU AKTYWNO�CI ZAWODOWEJ W S£UPCY

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Organizatorem Zak³adu Aktywno�ci Zawodowej zwa-
nym dalej �Zak³adem� jest Powiat S³upecki.

§2. Zak³ad dzia³a w oparciu o ustawê z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepe³nosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 ze zm.),
Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 21
stycznia 2000 r. w sprawie zak³adów aktywno�ci zawodowej
(Dz.U. Nr 6, poz. 77, zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 132, poz. 1229),
niniejszy statut, regulamin organizacyjny oraz inne obowi¹zu-
j¹ce przepisy prawa.

§3. Siedziba Zak³adu mie�ci siê w S³upcy przy
ul. Batorego 1.

II. CELE ZAK£ADU I ICH REALIZACJA

§4. Celem Zak³adu jest:

- zatrudnianie osób niepe³nosprawnych, zaliczonych do
znacznego stopnia niepe³nosprawno�ci,

- przygotowanie osób niepe³nosprawnych do ¿ycia w otwar-
tym �rodowisku,

- rehabilitacja zawodowa i spo³eczna osób niepe³nospraw-
nych,

- pomoc w realizacji pe³nego, niezale¿nego, samodzielnego
i aktywnego ¿ycia na miarê ich indywidualnych
mo¿liwo�ci.

§5. Cele okre�lone w §4 statutu osi¹gane s¹ poprzez
realizacjê:

- programu rehabilitacji zawodowej, spo³ecznej i leczniczej
zatrudnionych w Zak³adzie osób zaliczonych do znacznego
stopnia niepe³nosprawno�ci,

- indywidualnych programów rehabilitacji pracowników
niepe³nosprawnych.

III. ORGANIZACJA ZAK£ADU

§6. 1. Zak³ad jest wyodrêbnion¹ organizacyjnie i finanso-
wo jednostk¹.

2. Zak³ad prowadzi dzia³alno�æ gospodarcz¹ i obs³ugo-
wo-rehabilitacyjn¹ pracowników niepe³nosprawnych.

§7. Finansowanie kosztów dzia³alno�ci obs³ugowo -
rehabilitacyjnej Zak³adu nastêpowaæ bêdzie ze �rodków
Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nospraw-
nych na podstawie umowy zawartej pomiêdzy Powiatem
S³upeckim a Województwem Wielkopolskim.

§8. Koszty dzia³alno�ci gospodarczej Zak³adu finansowa-
ne s¹ ze sprzeda¿y wyrobów i us³ug.

§9. Organizacjê i szczegó³owe zasady funkcjonowania
Zak³adu okre�la Regulamin Organizacyjny Zak³adu, uchwalo-
ny przez Zarz¹d Powiatu S³upeckiego.

§10. W Zak³adzie tworzony jest Fundusz Aktywno�ci
Zawodowej, który wykorzystywany jest zgodnie z Regulami-
nem Funduszu Aktywno�ci, uchwalonym przez Zarz¹d Powia-
tu S³upeckiego.

§11. �rodki uzyskane przez Zak³ad z tytu³u ustawowych
zwolnieñ od podatków oraz wp³ywy z dochodu zwi¹zanego
z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej przeznaczane s¹
na Fundusz Aktywno�ci Zawodowej.

§12.1. Nadzór merytoryczny w zakresie spe³niania przez
Zak³ad zadañ rehabilitacji sprawuje Starosta S³upecki przy
pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie S³upcy.

2. Nadzór finansowy nad dzia³alno�ci¹ Zak³adu sprawuje
Skarbnik Powiatu.

IV. POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§13. Zmiany postanowieñ niniejszego statutu nastêpuj¹
w formie uchwa³y Rady Powiatu S³upeckiego.

§14. Statut wchodzi w ¿ycie z dniem przyznania Zak³ado-
wi przez Wojewodê Wielkopolskiego statusu zak³adu aktyw-
no�ci zawodowej.
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XVII/82/04

Rady Powiatu S³upeckiego
z dnia 30 kwietnia 2004 r.

WYPOSA¯ENIE ZAK£ADU AKTYWNO�CI ZAWODOWEJ W SK£ADNIKI MAJ¥TKU:

Poz. 2203, 2204

�rodki trwa³e

1. Linia technologiczna do kowalstwa artystycznego
- 401.258,00

2. Wózek wid³owy CLARK - 25.620,00

3. Zestawy komputerowe z oprzyrz¹dowaniem 3 szt.
- 21.001,08

4. Drukarki (HP Desk Jet, HPColor Laser Jet i HP Laser
Jet) i Fax Panasonic - 6.532,04

5. Kserokopiarka Canon - 6.269,58

6. Aparatura do rehabilitacji (BTL 5820 SL, sonda lasero-
wa, stolik ma³y) - 22.089,00

7. D�wig przystosowany do transportu osób niepe³no-
sprawnych - 122.000,00

8. Samochód do przewozu osób niepe³nosprawnych Ford
Transit 280 MWB 74 KW - 149.742,80

9. Samochód dostawczy Ford Transit 350 S/CAB
- 84.526,48

10. Nak³ady inwestycyjne w obcych �rodkach trwa³ych
- 918.000,00

Razem  - 1.757.038,98

Pozosta³e �rodki trwa³e (wyposa¿enie)

1. Wyposa¿enie techn. p.po¿. (ga�nica �niegowa GS-5,
ga�nica proszkowa, znak: p.po¿., instr. ewakuac.)

- 2.558,34

2. System alarmowania i napadu - 3.928,40

3. Meble - 33.160,86

4. Wyposa¿enie AGD z obudow¹ - 25.313,42

Razem - 64.961,02

Ogó³em - 1.822.000,00

2204

UCHWA£A Nr SO 7/6-D/Ka/04 REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

z dnia 25 marca 2004 r.

w sprawie opinii o mo¿liwo�ci sfinansowania deficytu bud¿etowego na rok 2004 Gminy Dobrzyca

Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Po-
znaniu wyznaczony zarz¹dzeniem Nr 10/2000 Prezesa Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 listopada
2000 r. zmienionego zarz¹dzeniem Nr 5/01 Prezesa Regional-
nej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 lutego 2001 r.
oraz zarz¹dzeniem Nr 14/2001 Prezesa Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2001 r. w osobach:
Przewodnicz¹ca Zofia Freitag,

Cz³onkowie Zofia Kowalska,

Idzi Kalinowski,

dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 pa�dzier-
nika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U.
z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 115 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych

(Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zm.), o mo¿liwo�ci sfinan-
sowania deficytu bud¿etowego na rok 2004 Gminy Dobrzyca
wyra¿a opiniê pozytywn¹.

Uzasadnienie

Oceny mo¿liwo�ci sfinansowania deficytu bud¿etowego
na rok 2004 Gminy Dobrzyca dokonano w oparciu o nastêpu-
j¹ce materia³y:
- uchwa³ê Nr XII/68/04 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 25

lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na
2004 rok,

- prognozê dochodów, wydatków oraz d³ugu w latach 2004
do 2009 i informacjê gminy o wielko�ci sp³at zobowi¹zañ
w latach 2004 - 2009 z dnia 25 lutego 2004 r.,
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- sprawozdanie Rb - NDS kwartalne sprawozdanie o nad-
wy¿ce/deficycie jednostki samorz¹du terytorialnego za
okres od pocz¹tku roku do dnia 31 grudnia roku 2003,

- sprawozdanie Rb - Z sprawozdanie o stanie zobowi¹zañ
wg tytu³ów d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ jednostki
samorz¹du terytorialnego za okres od pocz¹tku roku do
dnia 31 grudnia roku 2003.

Uchwalony bud¿et na 2004 r. obejmuje dochody bud¿etowe
w wysoko�ci 10.200.716 z³, wydatki bud¿etowe w kwocie
11.790.716 z³. Jako �ród³o sfinansowania deficytu bud¿etowe-
go w kwocie 1.590.000 z³ Rada Gminy wskaza³a przychody
z po¿yczki. Wed³ug oceny Sk³adu Orzekaj¹cego wskazane
w uchwale bud¿etowej �ród³o sfinansowania deficytu jest
realne, zwa¿ywszy na fakt, ¿e ³¹czna kwota d³ugu Gminy nie
przekroczy progu okre�lonego przepisem art. 114 ustawy

Poz. 2204, 2205

z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, a ³¹czna
kwota zobowi¹zañ przypadaj¹cych do sp³aty w 2004 r. na
dzieñ wydania opinii nie przekracza 15% planowanych docho-
dów. Wskazuj¹c na powy¿sze Sk³ad Orzekaj¹cy postanowi³
jak w uchwale.

Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego

(�) Zofia Freitag

Pouczenie

Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie do
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty dorêczenia uchwa³y.

2205

UCHWA£A NR SO 7/10-P/Ka/04 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

z dnia 25 marca 2004 r.

w sprawie opinii o prawid³owo�ci prognozy kwoty d³ugu Gminy Dobrzyca

Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Po-
znaniu wyznaczony zarz¹dzeniem Nr 10/2000 Prezesa Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 listopada
2000 r. zmienionego zarz¹dzeniem Nr 5/01 Prezesa Regional-
nej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 lutego 2001 r.
oraz zarz¹dzeniem Nr 14/2001 Prezesa Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2001 r. w osobach:
Przewodnicz¹ca Zofia Freitag,

Cz³onkowie Zofia Kowalska,

Idzi Kalinowski,

dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 pa�dzier-
nika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U.
z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 115 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zm.), o prawid³owo�ci
prognozy kwoty d³ugu Gminy Dobrzyca wyra¿a opiniê pozy-
tywn¹.

Uzasadnienie

Oceny prawid³owo�ci prognozy kwoty d³ugu Gminy Do-
brzyca dokonano w oparciu o nastêpuj¹ce materia³y:
- uchwa³ê Nr XII/68/04 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 25

lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na
2004 rok,

- prognozê dochodów, wydatków oraz d³ugu w latach 2004
do 2009 i informacjê gminy o wielko�ci sp³at zobowi¹zañ
w latach 2004 - 2009 z dnia 25 lutego 2004 r.,

- sprawozdanie Rb - NDS kwartalne sprawozdanie o nad-
wy¿ce/deficycie jednostki samorz¹du terytorialnego za
okres od pocz¹tku roku do dnia 31 grudnia roku 2003,

- sprawozdanie Rb - Z sprawozdanie o stanie zobowi¹zañ
wg tytu³ów d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ jednostki
samorz¹du terytorialnego za okres od pocz¹tku roku do
dnia 31 grudnia roku 2003.

Uchwalony bud¿et na 2004 r. obejmuje dochody bud¿etowe
w wysoko�ci 10.200.716 z³, wydatki bud¿etowe w kwocie
11.790.716 z³. Jako �ród³o sfinansowania deficytu bud¿etowe-
go w kwocie 1.590.000 z³ Rada Gminy wskaza³a przychody
z po¿yczki. Z posiadanych ww. dokumentów wynika, ¿e kwota
d³ugu Gminy na pocz¹tek 2004 r. wynosi 1.210.000 z³.
W trakcie roku 2004 planuje siê sp³atê kredytów i po¿yczek
w kwocie 410.000 z³. Wobec tego, ¿e w 2004 r. Gmina
planuje przychody z tytu³u po¿yczek i kredytów w wysoko�ci
2.000.000 z³, ³¹czna kwota d³ugu Gminy na koniec 2004 r.
wyniesie 2.800.000 z³. £¹czna kwota d³ugu Gminy w latach
2004 - 2008 na koniec danego roku bud¿etowego w stosunku
do prognozowanych dochodów ogó³em przedstawia siê na-
stêpuj¹co: 2004 r. - 27,45%, 2005 r. - 14,63%, 2006 r. - 8,61%,
2007 r. - 5,69%, 2008 r. - 2,7%. Oznacza to, ¿e w latach 2004
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- 2008 na koniec danego roku prognozowany d³ug nie prze-
kroczy 60% planowanych w tym roku dochodów i warunek
okre�lony w art. 114 ustawy o finansach publicznych zostanie
spe³niony. Wskazuj¹c na powy¿sze Sk³ad Orzekaj¹cy postano-
wi³ jak w uchwale.

Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego

(�) Zofia Freitag

Poz. 2205, 2206

Pouczenie

Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie do
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty dorêczenia uchwa³y.

2206

UCHWA£A Nr SO 8/15-P/Ka/04 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

z dnia 17 maja 2004 r.

w sprawie opinii o prawid³owo�ci prognozy kwoty d³ugu Gminy Perzów

Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Po-
znaniu wyznaczony zarz¹dzeniem Nr 10/2000 Prezesa Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 listopada
2000 r. zmieniony zarz¹dzeniem Nr 5/01 Prezesa Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 lutego 2001 r. oraz
zarz¹dzeniem Nr 14/2001 Prezesa Regionalnej Izby Obrachun-
kowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2001 r. w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy Idzi Kalinowski,

Cz³onkowie Zofia Kowalska,

Zofia Freitag,

dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 pa�dzier-
nika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U.
z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 115 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) o prawid³owo�ci
prognozy kwoty d³ugu Gminy Perzów wyra¿a opiniê pozy-
tywn¹.

Uzasadnienie

Oceny prawid³owo�ci prognozy kwoty d³ugu Gminy Perzów
dokonano w oparciu o nastêpuj¹ce materia³y:
- uchwa³ê Nr XII/75/2004 Rady Gminy Perzów z dnia 29

marca 2004 r. w sprawie: Bud¿etu gminy na 2004 r., ze
zmianami,

- wniosek Wójta Gminy Perzów z dnia 12 maja 2004
w sprawie wydania opinii o mo¿liwo�ci sp³aty po¿yczek
i kredytów planowanych w bud¿ecie roku 2004 wraz
z do³¹czon¹ informacj¹ gminy o wielko�ci sp³at zobowi¹-
zañ, prognoz¹ dochodów, wydatków oraz d³ugu (wed³ug
stanu na koniec roku) w latach 2004-2009,

- Rb - Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowi¹zañ wg
tytu³ów d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ jednostki
samorz¹du terytorialnego za okres od pocz¹tku roku do
dnia 31 grudnia roku 2003,

- sprawozdanie Rb - NDS kwartalne sprawozdanie o nad-
wy¿ce/deficycie jednostki samorz¹du terytorialnego za
okres od pocz¹tku roku do dnia 31 grudnia roku 2003,

- bilans z wykonania bud¿etu Gminy Perzów sporz¹dzony
na dzieñ 31.12.2003 r.

W bud¿ecie Gminy na 2004 r. (uchwa³a XII/75/2004 Rady
Gminy Perzów z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie bud¿etu
gminy na 2004 r. zmieniona uchwa³¹: Nr XIII/83/2004 Rady
Gminy Perzów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany
bud¿etu gminy na 2004 r.) zaplanowano dochody bud¿etowe
w wysoko�ci 6.126.519 z³, wydatki bud¿etowe w wysoko�ci
6.607.429 z³. Deficyt bud¿etowy w kwocie 480.9 10 z³ zostanie
pokryty przychodami z tytu³u po¿yczek i kredytów oraz przy-
chodami z tytu³u wolnych �rodków bud¿etowych jako nad-
wy¿k¹ �rodków pieniê¿nych na rachunku bie¿¹cym bud¿etu
jednostki samorz¹du terytorialnego, wynikaj¹c¹ z rozliczeñ
kredytów i po¿yczek z lat ubieg³ych.

Ze sprawozdania o stanie zobowi¹zañ wg tytu³ów d³u¿-
nych oraz gwarancji i porêczeñ jednostki samorz¹du teryto-
rialnego za okres od pocz¹tku roku do dnia 31 grudnia roku
2003 wynika, ¿e ³¹czna kwota zobowi¹zañ gminy Perzów na
koniec 2003 r. wynosi³a 352.000 z³. Zobowi¹zania obejmowa³y
zad³u¿enie z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek.
W 2004 r. Gmina Perzów planuje przychody z kredytów
i po¿yczek w wysoko�ci 415.000 z³. Z przedstawionej prognozy
d³ugu oraz ze sprawozdawczo�ci bud¿etowej wynika, ¿e Gmina
nie udzieli³a i nie planuje udzielania porêczeñ, gwarancji ani
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emisji papierów warto�ciowych Planowane rozchody bud¿e-
towe (sp³aty kredytów i po¿yczek) wynosz¹ 137.250 z³.

£¹czna kwota d³ugu Gminy w latach 2004 - 2009 na koniec
danego roku bud¿etowego w stosunku do prognozowanych
dochodów przedstawia siê nastêpuj¹co:

2004 - 10,3%,

2005 - 6,2%,

2006 - 4,6%,

2007 - 3,1%,

2008 - 1,6%.

2009 - 0

Poz. 2206, 2207

Wobec tego, ¿e w latach 2004 - 2009 na koniec danego
roku prognozowany d³ug nie przekroczy 60% planowanych
w danym roku dochodów bud¿etowych zostanie spe³niony
warunek okre�lony w art. 114 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych. Wskazuj¹c na powy¿sze
Sk³ad Orzekaj¹cy postanowi³ jak w uchwale.

Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego

(�) Idzi Kalinowski

2207

UCHWA£A Nr SO 8/11-D/Ka/04 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

z dnia 17 maja 2004 r.

w sprawie opinii o mo¿liwo�ci sfinansowania przez Gminê Perzów deficytu bud¿etowego na rok 2004

Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Po-
znaniu wyznaczony zarz¹dzeniem Nr 10/2000 Prezesa Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 listopada
2000 r. zmieniony zarz¹dzeniem Nr 5/01 Prezesa Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 lutego 2001 r. oraz
zarz¹dzeniem Nr 14/2001 Prezesa Regionalnej Izby Obrachun-
kowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2001 r. w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy Idzi Kalinowski,

Cz³onkowie Zofia Kowalsk¹

Zofia Freitag,

dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 pa�dzier-
nika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U.
z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 115 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) w sprawie opinii
o mo¿liwo�ci sfinansowania przez Gminê Perzów deficytu
bud¿etowego na rok 2004 wyra¿a opiniê pozytywn¹.

Uzasadnienie

Oceny mo¿liwo�ci sfinansowania przez Gminê Perzów
deficytu bud¿etowego na rok 2004 dokonano w oparciu
o nastêpuj¹ce materia³y:
- uchwa³ê Nr XII/75/2004 Rady Gminy Perzów z dnia 29

marca 2004 r. w sprawie: Bud¿etu gminy na 2004 r., ze
zmianami,

- wniosek Wójta Gminy Perzów z dnia 12 maja 2004
w sprawie wydania opinii o mo¿liwo�ci sp³aty po¿yczek
i kredytów planowanych w bud¿ecie roku 2004 wraz
z do³¹czon¹ informacj¹ gminy o wielko�ci sp³at zobowi¹-
zañ, prognoz¹ dochodów, wydatków oraz d³ugu (wed³ug
stanu na koniec roku) w latach 2004-2009,

- Rb - Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowi¹zañ wg
tytu³ów d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ jednostki
samorz¹du terytorialnego za okres od pocz¹tku roku do
dnia 31 grudnia roku 2003,

- sprawozdanie Rb - NDS kwartalne sprawozdanie o nad-
wy¿ce/deficycie jednostki samorz¹du terytorialnego za
okres od pocz¹tku roku do dnia 31 grudnia roku 2003,

- bilans z wykonania bud¿etu Gminy Perzów sporz¹dzony
na dzieñ 31.12.2003 r.

Uchwalony bud¿et na 2004 r. obejmuje dochody bud¿eto-
we w wysoko�ci 6.126.519 z³, wydatki bud¿etowe w kwo-
cie 6.607.429 z³. Deficyt bud¿etowy w kwocie 480.910 z³
zostanie pokryty przychodami z tytu³u po¿yczek i kredytów
w kwocie 415.000 z³ oraz przychodami z tytu³u wolnych
�rodków bud¿etowych jako nadwy¿k¹ �rodków pieniê¿-
nych na rachunku bie¿¹cym bud¿etu jednostki samorz¹du
terytorialnego, wynikaj¹c¹ z rozliczeñ kredytów i po¿yczek
z lat ubieg³ych w wysoko�ci 203.160. Rozchody bud¿etu
zaplanowano (sp³aty po¿yczek i kredytów) w wysoko�ci
137.250 z³. Z za³¹cznika Nr 2 do uchwa³y bud¿etowej
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Gminy Perzów na 2004 rok, wynika, i¿ na obs³ugê d³ugu
publicznego zaplanowano 20.000 z³. W uchwale bud¿eto-
wej na 2004 r. Rada Gminy upowa¿ni³a Wójta do zaci¹ga-
nia po¿yczek i kredytów krótkoterminowych do wysoko�ci
200.000 z³. Zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r.
Nr 15, poz. 148 ze zm.) jednostka samorz¹du terytorialne-
go mo¿e zaci¹gaæ kredyt krótkoterminowy na pokrycie
wystêpuj¹cego w ci¹gu roku niedoboru bud¿etowego.
Podlega on sp³acie w tym samym roku, w którym zosta³
zaci¹gniêty (obowi¹zek wynikaj¹cy z art. 4 ust. 2 ustawy
o finansach publicznych). Wobec tego ³¹czna kwota przy-
padaj¹cych do sp³aty w 2004 r. rat kredytów i po¿yczek
wraz z nale¿nymi od nich odsetkami oraz kwota wynika-
j¹ca z upowa¿nienia Wójta Gminy do zaci¹gania po¿yczek
i kredytów krótkoterminowych w 2004 r. wynosi 357 z³
i w porównaniu do planowanych dochodów na 2004 r,
stanowi 5,8%. oznacza to, ¿e ³¹czne kwoty przypadaj¹cych
do sp³aty w 2004 r. rat kredytów i po¿yczek oraz nale¿nych
odsetek w porównaniu do prognozowanych dochodów
nie przekrocz¹ 15%, co spe³nia wymóg art. 113 ust. 1
ustawy o finansach publicznych. Wed³ug wyliczeñ Sk³adu
Orzekaj¹cego dokonanych na podstawie sprawozdañ:
bilansu z wykonania bud¿etu gminy sporz¹dzonego na

Poz. 2207, 2208

dzieñ 31 grudnia 2003 r., Rb - NDS - kwartalnego sprawoz-
dania o nadwy¿ce/deficycie jednostki samorz¹du teryto-
rialnego za okres od pocz¹tku roku do dnia 31 grudnia
roku 2003, Gmina posiada³a na koniec 2003 r. nadwy¿kê
bud¿etow¹ w wysoko�ci 203.162 z³, pozwalaj¹cej na sfi-
nansowanie deficytu. Oceniaj¹c wskazane w uchwale
bud¿etowej na 2004 r. �ród³o sfinansowania deficytu Sk³ad
Orzekaj¹cy stwierdzi³, i¿ jest ono realne do pozyskania,
zwa¿ywszy na fakt, ¿e d³ug Gminy nie przekroczy progu
okre�lonego przepisem art. 114 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.
148 ze zm.). Wskazuj¹c na powy¿sze Sk³ad Orzekaj¹cy
postanowi³ jak w uchwale.

Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego

(�) Idzi Kalinowski

Pouczenie

Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Poznaniu w terminie 14 dni od daty dorêczenia
uchwa³y

2208

UCHWA£A Nr SO Nr 9/17-SP/Ka/04 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

z dnia 24 maja 2004 r.

w sprawie opinii o prawid³owo�ci prognozy kwoty d³ugu Miasta Ostrów Wielkopolski

Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu wyznaczony zarz¹dzeniem Nr 10/2000 Prezesa
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8
listopada 2000 r. zmienionym zarz¹dzeniem Nr 5/01 z dnia
14.02.2001 r. oraz zarz¹dzeniem Nr 14/2001 z dnia 12 grudnia
2001 r. w osobach:
Przewodnicz¹ca Teresa Marczak,

Cz³onkowie Zofia Kowalska,

Zofia Freitag,

dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 pa�dzier-
nika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U.
z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 115 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicz-
nych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148),

§1. wyra¿a o prawid³owo�ci prognozy kwoty d³ugu gminy
Miasto Ostrów Wielkopolski opiniê pozytywn¹.

§2. Uchyla uchwa³ê Nr SO 9/9-P/Ka/04 Sk³adu Orzekaj¹ce-
go Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5
kwietnia 2004 r. o prawid³owo�ci prognozy kwoty d³ugu
Miasta Ostrów Wielkopolski.

Uzasadnienie

Oceniaj¹c prawid³owo�æ prognozy kwoty d³ugu Miasta
Ostrów Wielkopolski na podstawie:
- uchwa³y Nr XVIII/257/2004 Rady Miejskiej Ostrowa Wiel-

kopolskiego z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia
bud¿etu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2004 rok,
z pó�niejszymi zmianami wg stanu na dzieñ 28 kwietnia
2004 r.,

- prognozy dochodów, wydatków oraz d³ugu (wg stanu na
koniec danego roku) w latach 2004 - 2011 oraz informa-
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cji gminy o wielko�ci sp³at zobowi¹zañ w latach 2004 -
2011, sporz¹dzonej na dzieñ 16 marca 2004 r., dorêczonej
tutejszej Izbie w dniu 17 maja 2004 r.,

- sprawozdania Rb-Z o stanie zobowi¹zañ wg tytu³ów d³u¿-
nych oraz gwarancji i porêczeñ jednostki samorz¹du tery-
torialnego za okres od pocz¹tku roku do dnia 31 grudnia
roku 2003, Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³ co nastêpuje:

Uchwalony bud¿et na 2004 r. uchwa³¹ Nr XVIII/257/2004
Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 16 marca
2004 r. po zmianach wg stanu na dzieñ 28 kwietnia 2004 r.
obejmuje dochody bud¿etowe w wysoko�ci 87.943.383 z³,
wydatki bud¿etowe w kwocie 91.503.126 z³, deficyt bud¿etowy
w kwocie 3.559.743 z³. Deficyt sfinansowany zostanie przy-
chodami z emisji papierów warto�ciowych (obligacji) w kwo-
cie 6.500.000 z³ oraz wolnych �rodków jako nadwy¿ki �rodków
pieniê¿nych na rachunku bie¿¹cym bud¿etu jednostki samo-
rz¹du terytorialnego, wynikaj¹cej z rozliczeñ kredytów i po¿y-
czek z lat ubieg³ych w kwocie 559.743 z³. W 2004 r. zaplano-
wany zosta³ wykup obligacji w kwocie 3.500.000 z³, który
dokonywany bêdzie z dochodów w³asnych. Ze sprawozdania
Rb-Z o stanie zobowi¹zañ wg tytu³ów d³u¿nych oraz gwarancji
i porêczeñ jednostki samorz¹du terytorialnego za okres od
pocz¹tku roku do dnia 31 grudnia roku 2003 wynika, ¿e na
dzieñ 31 grudnia roku 2003 gmina posiada³a zad³u¿enie
ogó³em w kwocie 42.018.936 z³, z tego z tytu³u papierów
warto�ciowych (obligacji) w wysoko�ci 42.000.000 z³ oraz
z tytu³u przyjêtych depozytów w kwocie 18.936 z³. Kwota
d³ugu na koniec 2003 r. do wykonanych dochodów bud¿etu
za 2003 r. stanowi 47,28%. £¹czna kwota d³ugu do prognozo-
wanych dochodów ogó³em w latach 2004 - 2011 przedstawia
siê nastêpuj¹co:

2004 - 51,17%,

2005 - 45,42%,

2006 - 42,04%,

2007 - 36,25%,

2008 - 24,67%,

2009 - 13,37%,

2010 - 6,61%,

2011 - 0%.

Oznacza to, ¿e w latach 2004 - 2011 na koniec danego roku
prognozowany d³ug nie przekroczy 60% planowanych
w danym roku dochodów, co spe³nia warunek okre�lony
w art. 114 ustawy o finansach publicznych. £¹czne kwoty
przypadaj¹cych do sp³aty w danym roku bud¿etowym rat

Poz. 2208

kredytów i po¿yczek oraz potencjalnych sp³at kwot wynikaj¹-
cych z udzielonych przez jednostkê samorz¹du terytorialnego
porêczeñ wraz z nale¿nymi odsetkami od tych kredytów
i po¿yczek, oraz nale¿nych odsetek i dyskonta, a tak¿e przy-
padaj¹cych w danym roku bud¿etowym wykupów papierów
warto�ciowych w porównaniu do prognozowanych docho-
dów w latach 2004-2011 na dzieñ wydania opinii stanowiæ
bêd¹:

2004 - 7,41%,

2005 - 10,16%,

2006 - 7,44%,

2007 - 9,44%,

2008 - 14,33%,

2009 - 13,45%,

2010 - 8,11%,

2011 - 7,53%,

i tym samym nie przekrocz¹ 15% planowanych w tych latach
dochodów bud¿etu Miasta. Spe³nia to wymóg okre�lony
w art. 113 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.
z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.). Do wyliczenia wska�nika,
o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o finansach publicz-
nych w latach 2004 - 2011 przyjêto równie¿ kwotê 500.000 z³
wynikaj¹c¹ z planowanych do zaci¹gniêcia kredytów krótko-
terminowych na sfinansowanie niedoboru bud¿etowego
w ci¹gu roku.

W zwi¹zku z omy³kowym przyjêciem do wydania opinii
o prawid³owo�ci prognozy kwoty d³ugu, danych przed³o¿o-
nych do projektu bud¿etu na 2004 r. (prognozy dochodów,
wydatków oraz d³ugu w latach 2004 - 2011 i informacji
o wielko�ci sp³at zobowi¹zañ w latach 2004 - 2011) uchyla siê
uchwa³ê Nr SO 9/9-P/Ka/04 Sk³adu Orzekaj¹cego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 kwietnia 2004 r.
o prawid³owo�ci prognozy kwoty d³ugu Miasta Ostrów Wiel-
kopolski. Wskazuj¹c na zachowanie wymogów ustawy
o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.)
Sk³ad Orzekaj¹cy postanowi³ jak w uchwale.

Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
(�) Teresa Marczak

Pouczenie

Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie do
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty dorêczenia uchwa³y.
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2209

UCHWA£A Nr 46/SO-12/D/04/Ko SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

z dnia 31 maja 2004 r.

w sprawie wydania opinii o mo¿liwo�ci sfinansowania deficytu bud¿etowego
zaplanowanego w uchwale bud¿etowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2004 r.

Poz. 2209, 2210

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 (t.j. 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:
Przewodnicz¹cy Leszek Maciejewski,

Cz³onkowie Zofia Ligocka

Józef Go�dzikiewicz

po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy i Miasta Tuliszków na
2004 r. zmienionego uchwa³¹ Nr XV/116/04 z dnia 30 kwietnia
2004 r. wyra¿a opiniê pozytywn¹ o mo¿liwo�ci sfinansowania
deficytu bud¿etu

Uzasadnienie

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dorêczo-
no uchwa³ê Nr XV/116/04 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia
30.04.2004 r. w sprawie zmian w bud¿ecie Gminy i Miasta
Tuliszków na 2004 r. W uchwale tej Rada Miejska zwiêkszy³a
deficyt bud¿etu o kwotê 219.480 z³ tj. do wysoko�ci
408.886 z³. �ród³em sfinansowania zwiêkszonej kwoty deficy-
tu bêd¹ przychody z kredytów i po¿yczek. W za³¹czniku Nr 1

do uchwa³y zmieniaj¹cej stanowi¹cym za³¹cznik Nr 3 do
uchwa³y bud¿etowej zaplanowano przychody bud¿etu
w wysoko�ci 1.102.200z³ a rozchody 693.314 z³. Dochody
bud¿etu w 2004 r. wynosz¹ 13.842.118 z³, a - wydatki
14.251.004 z³. Zobowi¹zania Gminy z tytu³u zaci¹gniêtych
kredytów i po¿yczek nie przekrocz¹ progu okre�lonego prze-
pisem art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (t.j. z 2003 r. Dz.U. Nr 15, poz. 148) tj. 60%
dochodów gminy. £¹czna kwota zobowi¹zañ do sp³aty
w 2004 r. wg stanu na dzieñ wydania opinii wynosi 7,38%
i nie przekracza 15% planowanych dochodów, czym spe³nio-
ne s¹ wymogi wynikaj¹ce z art. 113 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych.

Pouczenie

Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7
pa�dziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(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.

Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego

Cz³onek Kolegium
(�) Leszek Maciejewski

2210

UCHWA£A Nr 54/S0-12/P/04/Ko SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

z dnia 31 maja 2004 r.

w sprawie wydania opinii o prawid³owo�ci prognozy kwoty d³ugu
za³¹czonej do uchwa³y bud¿etowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2004 r.

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 (t.j. 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:
Przewodnicz¹cy Leszek Maciejewski,

Cz³onkowie Zofia Ligocka,

Józef Go�dzikiewicz
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po dokonaniu analizy bud¿etu gminy Tuliszków na 2004 r.
zmienionego uchwa³¹ Nr XV/116/04 z dnia 30 kwietnia
2004 r. wyra¿a opiniê pozytywn¹ o prognozie kszta³towania
siê kwoty d³ugu publicznego Gminy i Miasta Tuliszków

Uzasadnienie

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dorêczo-
no uchwa³ê Nr XV/116/04 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia
30.04.2004 r. w sprawie zmian w bud¿ecie Gminy i Miasta
Tuliszków na 2004 r. Do uchwa³y tej za³¹czono prognozê
kwoty d³ugu w brzmieniu okre�lonym w za³¹czniku Nr 5
stanowi¹cym za³¹cznik Nr 10 do uchwa³y bud¿etowej. Wyka-
zane w prognozie kwoty d³ugu zobowi¹zania maj¹ce wp³yw
na wysoko�æ kwoty d³ugu porównano z kwotami wynikaj¹cy-
mi z umów o zaci¹gniêcie po¿yczek i kredytów: Nr 766/96
z 12.12.1996 r., Nr 1/2001 z 12.12.2001 r., Nr 2/2001
z 21.12.2001 r., Nr 33/P/Ko/OW/02 z 27.08.2002 r., Nr 1/2002
z 21.10.2002 r., Nr 116371437-310-13-3/II/3/2002 r.
z 19.09.2002 r., Nr 116371437-310-13-3/1112/2002 r.
z 19.09.2002 r., Nr 2/2002 z 15.11.2002 r., Nr 1/2003
z 30.07.2003 r., Nr 2/2003 z 30.07.2003 r. Nr 3/2003
z 30.07.2003 r., Nr 663/03/M z 31.12.2003 r. Ponadto prognoza
kwoty d³ugu przewiduje zwiêkszenie zad³u¿enia gminy
w 2004 r. o planowane kredyty i po¿yczki w ³¹cznej wysoko�ci
1.102.200 z³, tj. w kwocie wy¿szej o 218.680 z³ od kwoty
zaplanowanej w uchwale bud¿etowej Nr XIV/108/04
z 26.03.2004 r. Dochody bud¿etu w 2004 r. wynosz¹
13.842.118 z³. Sk³ad Orzekaj¹cy oceniaj¹c prawid³owo�æ do-

Poz. 2210, 2211

³¹czonej 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 3.576.2 16 z³, co
stanowi 25,84% dochodów Gminy,

- prognozowana kwota d³ugu na dzieñ 31.12.2004 r. wyno-
siæ bêdzie 3.985.102 z³, co stanowi 28,79% dochodów
Gminy.

W �wietle powy¿szego Sk³ad Orzekaj¹cy stwierdz¹ ¿e ³¹czna
kwota d³ugu jednostki samorz¹du terytorialnego na koniec
roku bud¿etowego nie przekracza 60% planowanych docho-
dów tej jednostki, co spe³nia wymóg okre�lony przepisem art.
114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicz-
nych (t.j. z 2003 r. Dz.U. Nr 15, poz. 148).

Pouczenie

Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7
pa�dziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(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

Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego

Cz³onek Kolegium
(�) Leszek Maciejewski

2211

POROZUMIENIE

zawarte w dniu 27 maja 2004 roku pomiêdzy:
Gmin¹ Ko�cielec, reprezentowan¹ przez:

Wójta Gminy - Annê Strapagiel

a

Gmin¹ Krzymów, reprezentowan¹ przez:

Wójta Gminy - Tadeusza Jankowskiego

§1. Przedmiotem porozumienia jest udzielenie pomocy
finansowej przez Gminê Krzymów na rzecz Gminy Ko�cielec
z przeznaczeniem na utrzymanie Orkiestry Dêtej.

§2. Porozumienie zawierane jest w wykonaniu uchwa³:

1) Rady Gminy Ko�cielec Nr VIII/122/2004 z dnia 27 maja
2004 roku,

2) Rady Gminy Krzymów Nr XI/64/04 z dnia 1 marca 2004
roku.

§3. Strony ustalaj¹, ¿e Gmina Krzymów przeka¿e Gminie
Ko�cielec na cel wskazany w §1 kwotê 4.000,00 z³otych
(s³ownie: cztery tysi¹ce) w terminie 7 dni od daty podpisania
porozumienia.

§4. Porozumienie podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§5. Porozumienie spisano w czterech jednobrzmi¹cych
egzemplarzach po dwa dla ka¿dej ze stron.

Wójt Gminy Krzymów
(�) Tadeusz Jankowski

Wójt Gminy Ko�cielec
(�) Anna Strapagiel
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1212

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 28 czerwca 2004 r.

o sprostowaniu b³êdu

Poz. 2212, 2213

`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 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, z 2003 r.
Nr 65, poz. 595, z 2004 r. Nr 96, poz. 959), prostuje siê b³¹d
- w uchwale Nr XL/418/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia
9 marca 2004 r. w sprawie nazewnictwa ulic Poznania (og³o-

szonej w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2004 r. Nr 51, poz. 1188) w 1
zamiast wyrazów �od ul. Jana Paw³a II powinny byæ wyrazy
�od ul. Chartowo�.

Wojewoda Wielkopolski
(�) Andrzej Nowakowski

2213

OBWIESZCZENIE ZARZ¥DU WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU
OCHRONY �RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

z dnia 22 czerwca 2004 r.

w sprawie og³oszenia informacji o dzia³alno�ci Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 2003 r.

Na podstawie art. 420 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochrony �rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627,
zm. Dz.U. Nr 115, poz. 1229 i z 2002 r. Nr 74 poz. 676) og³asza
siê w za³¹czniku do niniejszego obwieszczenia informacjê

o dzia³alno�ci Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 2003 r.

Prezes Zarz¹du
WFO�iGW w Poznaniu

(�) dr Przemys³aw Gonera

INFORMACJA O DZIA£ALNO�CI WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY
�RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU W 2003 R.

Fundusz jest instytucj¹ posiadaj¹c¹ osobowo�æ prawn¹,
samobilansuj¹c¹, zwolnion¹ podmiotowo od podatku docho-
dowego i nie zasilan¹ ¿adnymi �rodkami bud¿etowymi.
Powo³any zosta³ ustaw¹ sejmow¹. Aktem normatywnym sta-
nowi¹cym obecnie podstawê prawn¹ dzia³alno�ci jest ustawa
z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony �rodowiska (Dz.U.
Nr 62 poz. 627 z pó�niejszymi zmianami). Rok 2003 by³
jedenastym rokiem dzia³alno�ci Funduszu po uzyskaniu
w 1993 r. osobowo�ci prawnej. Organami funduszu by³a 10
osobowa Rada Nadzorcza i 4 osobowy Zarz¹d. Sk³ad Rady

Nadzorczej w 2003 r. zosta³ w 40% zmieniony. Bilans na dzieñ
31 grudnia 2003 r. zamyka siê po stronie aktywów i pasywów
kwot¹ 263.607.352 z³ oraz zyskiem netto w kwocie
6.320.311 z³. Aktywa s¹ finansowane prawie w 100% kapita-
³ami w³asnymi. Wypracowany zysk na koniec 2003 r.
w ca³o�ci przeznaczony zosta³ na powiêkszenie funduszu
statutowego i w perspektywie na dalsze zwiêkszenie statuto-
wej pomocy finansowej dla podmiotów realizuj¹cych przed-
siêwziêcia proekologiczne. Podstawow¹ dzia³alno�ci¹ statu-
tow¹ Funduszu jest realizacja pomocy finansowej wspieraj¹-
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cej przedsiêwziêcia proekologiczne z terenu ca³ej Wielkopol-
ski. Pomoc ta realizowana jest w postaci preferencyjnych,
niskooprocentowanych po¿yczek, czê�ciowo umarzalnych lub
w ca³o�ci zwrotnych, dotacji oraz dop³at do odsetek preferen-
cyjnych kredytów.

W 2003 r. Fundusz zawar³ 243 umowy po¿yczkowe na
³¹czn¹ warto�æ 20.508.318 z³. Umorzenia po¿yczek dotyczy³y
155 przypadków na warto�æ 20.519.740 z³. Wp³ywy z tytu³u
op³at za gospodarcze korzystanie ze �rodowiska stanowi¹ce
jedno z wa¿niejszych �róde³ zasilaj¹cych dyspozycyjne �rodki
finansowe Funduszu w 2003 r. wynios³y 45.551.422 z³. Prze-
lewy �rodków z tytu³u kar za naruszenie wymagañ w zakresie
ochrony �rodowiska w 2003 r. wynios³y 386.457 z³. W obu
przypadkach w porównaniu z 2002r. nast¹pi³ spadek docho-
dów.

Przelewy nadwy¿ek z powiatowych i gminnych funduszy
ochrony �rodowiska w 2003 r. dotyczy³y 3 jednostek i wynio-
s³y ³¹cznie 6.307.495 z³. Odsetki od udzielonych po¿yczek
w 2003 r. stanowi³y 10.608.249 z³, natomiast odsetki bankowe
3.485.407 z³. Pozosta³e przychody finansowe w 2003 r. osi¹-
gnê³y wynik 1.250.071 z³.

W realizowanej pomocy finansowej pozycj¹ dominuj¹c¹
by³y preferencyjne po¿yczki. Wyp³aty po¿yczek w 2003 r.
stanowi³y 93.121.040 z³. Oznacza to wzrost wyp³at do 2002 r.
o 24.965.981 z³. Pomoc w tej formie dotyczy³a g³ównie zadañ
zwi¹zanych z ochron¹ wód (budowa oczyszczalni i kolektorów
sanitarnych) - 76.625.815, a tak¿e w mniejszym zakresie
ochrony powietrza i powierzchni ziemi.

Wyp³aty dotacji w 2003 r. wynios³y 33.165.911 z³, co
oznacza wzrost wyp³at do 2002 r. o 2.913.681 z³. Dop³aty do
oprocentowania preferencyjnych kredytów w 2003r. wynios³y
389.145 z³. Ta forma pomocy budzi³a relatywnie mniejsze
zainteresowanie inwestorów. Umorzenia po¿yczek zrealizo-
wanych w 2003 r. wynios³y 20.519.740 z³. W porównaniu
z 2002r. by³y ni¿sze o 3.161.684 z³. Z umorzeñ korzysta³y
g³ównie jednostki samorz¹dowe i podleg³e im jednostki go-
spodarki komunalnej. Umorzone kwoty po¿yczek by³y przez
zainteresowanych inwestorów przeznaczane na realizacjê
kolejnych przedsiêwziêæ proekologicznych. W 2003 r. Fundusz
nie realizowa³ ¿adnych wyp³at zwi¹zanych z finansowaniem

kapita³owym (udzia³y, akcje i obligacje). Efekty ekologiczne
uzyskane w 2003 r. dotyczy³y:

a) w zakresie ograniczenia emisji do powietrza atmosferycz-
nego:

- dwutlenku siarki - 464,7 Mg/r.,

- dwutlenku azotu - 83,1 Mg/r.,

- dwutlenku wêgla - 40.978,0 Mg/r.,

- tlenku wêgla - 1.111,0 Mg/r.,

- py³u ogó³em - 595,4 Mg/r.,

b) stworzenia warunków do oczyszczania �cieków w 38 oczysz-
czalniach w ilo�ci 37 tys. m3/d,

c) wybudowania kolektorów sanitarnych o ³¹cznej d³ugo�ci
840,6 km,

d) zwiêkszenia pojemno�ci zbiorników retencyjnych o 1.746,5
tys. m3,

e) regulacji rzek o d³ugo�ci 44,3 km,

f) zmniejszenia ilo�ci osadów o 366 Mg/r.,

g) uzyskania dalszych pojemno�ci sk³adowisk odpadów
- 305,0 tys. m3,

h) stworzenia warunków do odzysku surowców wtórnych
w ilo�ci 44.334 Mg/r.,

i) rekultywacji wysypisk odpadów o pojemno�ci 222,5 tys.
m3,

j) utylizacji odpadów niebezpiecznych z mogilników w ilo�ci
180,7 Mg/r.,

k) odzysku biogazu w ilo�ci 250 m3/h,

l) utylizacji ³ugów pokrystalicznych w ilo�ci 10.500 Mg/r.

W 2003 r. Fundusz przeprowadzi³ 434 kontrole terenowe.
Dotyczy³y one przedsiêwziêæ i obiektów objêtych dofinanso-
waniem. Dzia³alno�æ Funduszu by³a poddana w 2003 r. kon-
troli przeprowadzonej przez Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli. Kontrola
nie ujawni³a powa¿niejszych nieprawid³owo�ci.

Poz. 2213
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