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SPRAWOZDANIE
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Na podstawie art. 192 i art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 16
lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547,
Dz.U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219), zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§1. Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy
Czermin dla wyboru radnego w dwumandatowym okrêgu
wyborczym Nr 3 obejmuj¹cym: so³ectwo Grab.

§2. Datê wyborów, o których mowa w §1, wyznacza siê
na niedzielê 8 sierpnia 2004 r.

2068

ZARZ¥DZENIE Nr 79/04 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 7 czerwca 2004 r.

w sprawie zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy Czermin

§3. Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynno�ci
wyborczych okre�la kalendarz wyborczy stanowi¹cy za³¹cznik
do zarz¹dzenia.

§4. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podania do
publicznej wiadomo�ci w formie obwieszczenia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Wojewoda Wielkopolski
(�) Andrzej Nowakowski

Za³¹cznik
do zarz¹dzenia Nr 79

Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 7 czerwca 2004 r.

KALENDARZ WYBORCZY DO WYBORÓW UZUPE£NIAJ¥CYCH DO RADY GMINY CZERMIN

Termin wykonania czynno�ci
wyborczej

Tre�æ czynno�ci

Do 9 czerwca 2004 r.
Podanie do publicznej wiadomo�ci, w formie obwieszczenia, zarz¹dzenia Wojewody
Wielkopolskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady
Gminy Czermin w okrêgu wyborczym Nr 3

Do 19 czerwca 2004 r.
Podanie do publicznej wiadomo�ci, w formie obwieszczenia, informacji o okrêgu
wyborczym, jego granicy, numerze i liczbie wybieranych radnych w okrêgu
wyborczym oraz o siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Czerminie

Do 24 czerwca 2004 r. Powo³anie przez komisarza wyborczego w Kaliszu Gminnej Komisji Wyborczej w
Czerminie

Do 9 lipca 2004 r. do godz. 24.00 Zg³aszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Czerminie list kandydatów na radnego

Do 18 lipca 2004 r.
Powo³anie przez Wójta Gminy obwodowej komisji wyborczej, podanie do publicznej
wiadomo�ci, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicy obwodu
g³osowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej

Do 24 lipca 2004 r.

Rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Czerminie o
zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawieraj¹cych numery list, dane o
kandydatach na radnego umieszczone w zg³oszeniach list wraz z ewentualnymi
oznaczeniami kandydatów i list

Do 25 lipca 2004 r. Sporz¹dzenie spisów wyborców w Urzêdzie Gminy Czermin
6 sierpnia 2004 r. o godz. 24.00 Zakoñczenie kampanii wyborczej
7 sierpnia 2004 r. Przekazanie przewodnicz¹cemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców
8 sierpnia 2004 r. godz. 6.00 � 20.00 G³osowanie
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany Dz.U: z 2002 r. Nr 23 poz.
220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568), oraz
art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717
z 2003 r.) i art. 18, art. 19 pkt 1 podpunkt d ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U.
z 2002 r. Nr 9 poz. 84, zmiany Dz.U: z 2002 r. Nr 200 poz. 1683,
z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840,
Nr 200 poz. 1953, Nr 203 poz. 1966, i zmiana z 2003 MP Nr
51 poz. 804) Rada Gminy Czarnków uchwala co nastêpuje:

§1. 1. Ustala siê op³atê administracyjn¹ za wydanie wy-
pisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz ze studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego w nastêpuj¹cych staw-
kach:

2069

UCHWA£A Nr XVII/117/2004 RADY GMINY CZARNKÓW

z dnia 29 marca 2004 r.

w sprawie op³at za wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
oraz studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków

- za 1 stronê A4 wypisu 20z³,

- za 1 stronê A4wyrysu 20z³,

- za 1 stronê A3 wyrysu 25z³.

2. Op³aty powy¿sze nale¿y wp³acaæ gotówk¹ w kasie
Urzêdu Gminy Czarnków w dniu odbioru wypisu i wyrysu.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Czarnków.

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

§4. Traci moc uchwa³a Rady Gminy Czarnków Nr XXVII/
264/2001 z dnia 29 sierpnia 2001 roku w sprawie op³at za
wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Czarnków

(�) Henryk Mietlicki

Na podstawie artyku³u 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 85 ust.
2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717) i art.
26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu prze-
strzennym (tekst jednolity Dz.U. Nr 15 z 1999 r. poz. 139
z pó�niejszymi zmianami), Rada Gminy Komorniki uchwala,
co nastêpuje:

2070

UCHWA£A Nr XIX/126/2004 RADY GMINY KOMORNIKI

z dnia 29 marca 2004 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
czê�ci wsi Wiry w obszarze terenów zainwestowanych

ROZDZIA£ I

Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego czê�ci wsi Wiry w obszarze terenów zainwe-
stowanych.

2. Granice obszaru obowi¹zywania planu okre�la rysu-
nek planu zatytu³owany �Miejscowy plan zagospodarowania
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przestrzennego czê�ci wsi Wiry w obszarze terenów zainwe-
stowanych�, sporz¹dzony na mapie w skali 1:2000, stanowi¹-
cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

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

- wyznaczenie nowych funkcji dla terenów objêtych pla-
nem,

- umo¿liwienie pe³nienia nowych funkcji przy jednoczesnej
ochronie interesów publicznych i lokalnych,

- wyznaczenie przebiegu nowych dróg wynikaj¹cych z no-
wego sposobu zagospodarowania terenu.

2. Przedmiotem ustaleñ planu s¹:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno-
stoj¹cej i bli�niaczej, z us³ugami nieuci¹¿liwymi, oznaczo-
ne na rysunku planu - M, MB,

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodo-
wej i produkcji ogrodniczo - sadowniczej oraz us³ug nie-
uci¹¿liwych, oznaczone na rysunku planu - Mo,

3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, rzemie�l-
niczej, oznaczone na rysunku planu - M/UR,

4) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno-
stoj¹cej, bli�niaczej i wielorodzinnej niskiej (do 5 kondy-
gnacji), oznaczone na rysunku planu - M/MW,

5) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej
(do 5 kondygnacji), oznaczone na rysunku planu - MW,

6) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szerego-
wej z us³ugami nieuci¹¿liwymi, oznaczone na rysunku
planu - MU,

7) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno-
stoj¹cej i bli�niaczej z us³ugami nieuci¹¿liwymi, oznaczone
na rysunku planu - M/U,

8) tereny us³ug nieuci¹¿liwych i zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wolnostoj¹cej, oznaczone na rysunku pla-
nu - U/M,

9) tereny us³ug nieuci¹¿liwych, oznaczone na rysunku planu
- U,

10) tereny us³ug administracji i kultury, oznaczone na rysunku
planu - UAK,

11) tereny kultu wyznaniowo-religijnego, oznaczone na rysun-
ku planu - UK,

12) tereny us³ug o�wiaty i szkolnictwa, oznaczone na rysunku
planu - UO,

13) tereny us³ug sportu dla potrzeb szkolnictwa, oznaczone na
rysunku planu -UTS,

14) tereny us³ug turystyki, sportu, rekreacji i hotelarstwa -
UTSH,

15) tereny zieleni i us³ug sportu dla potrzeb szkolnictwa,
oznaczone na rysunku planu - ZP/UTS,

16) tereny zieleni i us³ug nieuci¹¿liwych, oznaczone na rysun-
ku planu - ZPU,

17) tereny zieleni parkowej, oznaczone na rysunku planu - ZP,

18) tereny cmentarza, oznaczone na rysunku planu - ZC,

19) tereny komunikacji, oznaczone na rysunku planu: KL -
drogi lokalne, KD - drogi dojazdowe, KP - ci¹gi pieszo -
jezdne, Ki - zjazdy indywidualne, P - parkingi,

20) tereny urz¹dzeñ elektroenergetycznych (trafostacje typu
miejskiego 15kV/0,4), oznaczone na rysunku planu - E,

21) cieki i zbiorniki wodne, oznaczone na rysunku planu - W,

22) tereny istniej¹cej pompowni wody pitnej, oznaczone na
rysunku planu - WZ.

ROZDZIA£ II

Przepisy szczegó³owe

§3. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolnostoj¹cej i bli�niaczej, z us³ugami nieuci¹¿liwymi - M, MB,
(które nie powoduj¹ zanieczyszczeñ powietrza, gleby
i wody, nadmiernego wzrostu poziomu ha³asu oraz uci¹¿liwe-
go ruchu pojazdów) dla nowoprojektowanych obiektów usta-
la siê:

1) lokalizacjê budynków mieszkalnych, jednorodzinnych -
wolnostoj¹cych i bli�niaczych,

2) wysoko�æ budynków mieszkalnych i czê�ci us³ugowych
tych obiektów: do 12 m od poziomu terenu do kalenicy
dachu,

3) lokalizacjê budynku gara¿owo - gospodarczego o po-
wierzchni zabudowy do 60 m2, w obrêbie budynku miesz-
kalnego lub w linii zabudowy budynku mieszkalnego lub
na zapleczu dzia³ki,

4) wysoko�æ budynku gara¿owo-gospodarczego -jedna kon-
dygnacja,

5) rozwi¹zania dachów jako dachy pochy³e dwu - lub wielo-
spadowe,

6) nachylenie po³aci dachowych dla budynków mieszkalnych
w granicach k¹tów od 30 stopni do 45 stopni,

7) pokrycie dachów pochy³ych dachówk¹ ceramiczn¹, ce-
mentow¹ lub innym materia³em dachówko podobnym,

8) poziom posadowienia parteru budynków mieszkalnych
nie wy¿szy ni¿ 0,5 m nad poziomem terenu,

9) nieprzekraczaln¹ powierzchniê zabudowy wszystkimi obiek-
tami kubaturowymi:

- do 30% powierzchni dzia³ki, dla zabudowy mieszkanio-
wej wolnostoj¹cej,

- do 40% powierzchni dzia³ki, dla zabudowy mieszkanio-
wej bli�niaczej,

10) minimaln¹ powierzchniê zieleni - 30% powierzchni dzia³ki,
w tym pasy zieleni ozdobnej lub izolacyjnej od strony dróg
o szeroko�ci 12 m i 15 m od linii rozgraniczaj¹cych dróg,
wed³ug rysunku planu,
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11) nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w miejscach zaznaczo-
nych na rysunku planu w odleg³o�ci 6 m, oraz 5 m, 10 m,
12 m i 15 m od linii rozgraniczaj¹cych dróg i 5 m od linii
rozgraniczaj¹cych ci¹gów pieszo - jezdnych. W miejscach
niezwymiarowanych na rysunku planu ustala siê nieprze-
kraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³o�ci 6 m od linii rozgra-
niczaj¹cych dróg. Dopuszcza siê zachowanie w planie
istniej¹cych linii zabudowy.

12) dopuszcza siê lokalizacjê us³ug nieuci¹¿liwych w parte-
rach budynków mieszkalnych lub zblokowanych z budyn-
kiem mieszkalnym o nieprzekraczalnej powierzchni zabu-
dowy 60 m2 dla obiektów nowoprojektowanych i rozbu-
dowywanych lub wed³ug przepisów prawa budowlanego,

13) dla nowowydzielanych dzia³ek budowlanych o zabudowie:

- wolnostoj¹cej, powierzchniê dzia³ki od wielko�ci - 600
m2 i minimaln¹ szeroko�æ frontu dzia³ki od ulicy - 20
m, a dla obszarów 2M, 3M, 16M powierzchnia dzia³ki
od wielko�ci � 1000 m2 i minimalna szeroko�æ frontu
- 20 m,

- bli�niaczej, powierzchniê dzia³ki od wielko�ci - 450 m2

i minimaln¹ szeroko�æ frontu dzia³ki od ulicy - 10 m,

- dla obszarów - MB powierzchniê dzia³ki od wielko�ci -
350 m2 i minimaln¹ szeroko�æ frontu dzia³ki od ulicy -
10 m,

14) zapisy w punktach 5, 6, 7, 8 nie dotycz¹ obiektów istnie-
j¹cych i rozbudowywanych.

§4. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, zagrodowej i produkcji ogrodniczo - sadowniczej oraz
us³ug nieuci¹¿liwych - Mo, (które nie powoduj¹ zanieczysz-
czeñ powietrza, gleby i wody, nadmiernego wzrostu poziomu
ha³asu oraz uci¹¿liwego ruchu pojazdów) dla nowoprojekto-
wanych obiektów ustala siê:

1) lokalizacjê budynków mieszkalnych, jednorodzinnych
wolnostoj¹cych i bli�niaczych oraz obiektów zagrodo-
wych,

2) wysoko�æ budynków mieszkalnych i czê�ci us³ugowych
tych obiektów: do 12 m od poziomu terenu do kalenicy
dachu,

3) lokalizacjê budynku gara¿owo - gospodarczego zwi¹zane-
go z zabudow¹ mieszkaniow¹ o powierzchni zabudowy do
60 m2, w obrêbie budynku mieszkalnego lub w linii
zabudowy budynku mieszkalnego lub na zapleczu dzia³ki,

4) wysoko�æ budynku gara¿owo - gospodarczego i budyn-
ków zagrodowych - jedna kondygnacja,

5) rozwi¹zania dachów jako dachy pochy³e dwu - lub wielo-
spadowe,

6) nachylenie po³aci dachowych dla budynków mieszkalnych
w granicach k¹tów od 30 stopni do 45 stopni,

7) pokrycie dachów pochy³ych dachówk¹ ceramiczn¹, ce-
mentow¹ lub innym materia³em dachówko podobnym,

8) poziom posadowienia parteru budynków mieszkalnych
nie wy¿szy ni¿ 0,5 m nad poziomem terenu,

9) nieprzekraczaln¹ powierzchniê zabudowy wszystkimi obiek-
tami kubaturowymi:

- 30% powierzchni dzia³ki dla zabudowy mieszkaniowej
wolnostoj¹cej

- 40% powierzchni dzia³ki dla zabudowy mieszkaniowej
bli�niaczej,

- a¿ dodatkowo 20% powierzchni dzia³ki dla obiektów
zagrodowych,

10) minimaln¹ powierzchniê zieleni - 30% powierzchni dzia³ki,

11) nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w miejscach zaznaczo-
nych na rysunku planu w odleg³o�ci 6 m, oraz 5 m od linii
rozgraniczaj¹cych dróg i 5 m od linii rozgraniczaj¹cych
ci¹gów pieszo - jezdnych. W miejscach niezwymiarowa-
nych na rysunku planu ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê
zabudowy w odleg³o�ci 6m od linii rozgraniczaj¹cych
dróg. Dopuszcza siê zachowanie w planie istniej¹cych linii
zabudowy,

12) lokalizacjê us³ug w parterach budynków mieszkalnych lub
zblokowanych z budynkiem mieszkalnym o nieprzekra-
czalnej powierzchni zabudowy 60 m2 dla obiektów nowo-
projektowanych i rozbudowywanych lub wed³ug przepi-
sów prawa budowlanego,

13) dla nowowydzielanych dzia³ek budowlanych o zabudowie:

- wolnostoj¹cej, powierzchniê dzia³ki od wielko�ci - 600
m2 i minimaln¹ szeroko�æ frontu dzia³ki od ulicy - 20
m,

- bli�niaczej, powierzchniê dzia³ki od wielko�ci - 450 m2

i minimaln¹ szeroko�æ frontu dzia³ki od ulicy - 10 m,

14) zapisy w punktach 5, 6, 7, 8 nie dotycz¹ obiektów istnie-
j¹cych i rozbudowywanych.

§5. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
rzemie�lniczej - M/UR, z us³ugami nieuci¹¿liwymi, (które nie
powoduj¹ zanieczyszczeñ powietrza, gleby i wody, nadmier-
nego wzrostu poziomu ha³asu oraz uci¹¿liwego ruchu pojaz-
dów) dla nowoprojektowanych obiektów ustala siê:

1) lokalizacjê budynków mieszkalnych, jednorodzinnych
wolnostoj¹cych i budynków us³ugowo - rzemie�lniczych,

2) wysoko�æ budynków mieszkalnych i czê�ci us³ugowych
tych obiektów: do 12 m od poziomu terenu do kalenicy
dachu,

3) lokalizacjê budynku gara¿owo - gospodarczego o po-
wierzchni zabudowy do 60 m2, w obrêbie budynku miesz-
kalnego lub w linii zabudowy budynku mieszkalnego lub
na zapleczu dzia³ki,

4) wysoko�æ budynku gara¿owo - gospodarczego i budyn-
ków us³ugowo - rzemie�lniczych niezblokowanych z bu-
dynkiem mieszkalnym - jedna kondygnacja,

5) rozwi¹zania dachów jako dachy pochy³e dwu - lub wielo-
spadowe,

6) nachylenie po³aci dachowych w granicach k¹tów od 30
stopni do 45 stopni,
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7) pokrycie dachów pochy³ych dachówk¹ ceramiczn¹, ce-
mentow¹ lub innym materia³em dachówko podobnym,

8) poziom posadowienia parteru budynków mieszkalnych
nie wy¿szy ni¿ 0,5 m nad poziomem terenu,

9) nieprzekraczaln¹ powierzchniê zabudowy dzia³ki w wyso-
ko�ci do 45% powierzchni dzia³ki w tym 30% powierzchni
obiektami us³ugowo-rzemie�lniczymi,

10) minimaln¹ powierzchniê zieleni - 30% powierzchni dzia³ki,
w tym pasy zieleni izolacyjnej od strony dróg szeroko�ci
10 m od linii rozgraniczaj¹cych dróg,

11) nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w miejscach zaznaczo-
nych na rysunku planu w odleg³o�ci 6 m oraz 10 m od linii
rozgraniczaj¹cych dróg. W miejscach niezwymiarowanych
na rysunku planu ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudo-
wy w odleg³o�ci 6 m od linii rozgraniczaj¹cych dróg.

12) powierzchniê nowowydzielanych dzia³ek od wielko�ci �
2500 m2 i minimaln¹ szeroko�æ frontu dzia³ki od ulicy -
25 m,

13) zapisy w punktach 5, 6, 7, 8 nie dotycz¹ obiektów istnie-
j¹cych i rozbudowywanych.

§6. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolnostoj¹cej, bli�niaczej i wielorodzinnej niskiej (do 5 kon-
dygnacji) - M/MW, dla nowoprojektowanych obiektów ustala
siê:

1) lokalizacjê budynków mieszkalnych, jednorodzinnych -
wolnostoj¹cych i bli�niaczych, oraz budynków mieszkal-
nych wielorodzinnych niskich do 5 kondygnacji (4 kondy-
gnacje mieszkalne i u¿ytkowe poddasze),

2) wysoko�æ liczona od poziomu terenu do kalenicy dachu
dla budynków:

- mieszkalnych jednorodzinnych i czê�ci us³ugowych
tych obiektów do 12 m,

- mieszkalnych wielorodzinnych do 16 m,

3) lokalizacjê budynku gara¿owego dla obiektów:

- mieszkalnych jednorodzinnych - o powierzchni zabu-
dowy do 60 m2 w obrêbie budynku mieszkalnego lub
w linii zabudowy lub na zapleczu dzia³ki,

- mieszkalnych wielorodzinnych - w kondygnacji pod-
ziemnej budynku lub jako obiekt wolnostoj¹cy w ilo�ci
maksymalnie jeden boks postojowy (miejsce) na jedno
mieszkanie,

4) wysoko�æ budynku gara¿owego - jedna kondygnacja,

5) rozwi¹zania dachów obiektów mieszkalnych i gara¿owych
jako dachy pochy³e dwu - lub wielospadowe,

6) nachylenie po³aci dachowych dla budynków mieszkalnych
w granicach k¹tów od 30 stopni do 45 stopni,

7) pokrycie dachów pochy³ych dachówk¹ ceramiczn¹, ce-
mentow¹ lub innym materia³em dachówko podobnym,

8) poziom posadowienia parteru budynków mieszkalnych
nie wy¿szy ni¿:

- 0,5 m nad poziomem terenu dla budynków jednoro-
dzinnych,

- 1,5 m nad poziomem terenu dla budynków wieloro-
dzinnych,

9) nieprzekraczaln¹ powierzchniê zabudowy wszystkimi obiek-
tami kubaturowymi:

- do 30% powierzchni dzia³ki, dla zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej wolnostoj¹cej,

- do 40% powierzchni dzia³ki, dla zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej bli�niaczej,

- do 20% powierzchni dzia³ki, dla zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej,

10) minimaln¹ powierzchniê zieleni - 30% powierzchni dzia³ki,

11) nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w miejscach zaznaczo-
nych na rysunku planu w odleg³o�ci 6 m od linii rozgra-
niczaj¹cych dróg. Dopuszcza siê zachowanie w planie
istniej¹cych linii zabudowy.

12) dopuszcza siê lokalizacjê us³ug nieuci¹¿liwych w parte-
rach budynków mieszkalnych lub zblokowanych z budyn-
kiem mieszkalnym o nieprzekraczalnej powierzchni zabu-
dowy 60 m2 dla obiektów nowoprojektowanych i rozbudo-
wywanych lub wed³ug przepisów prawa budowlanego,

13) dla nowowydzielanych dzia³ek budowlanych o zabudowie:

- wolnostoj¹cej jednorodzinnej, powierzchniê dzia³ki od
wielko�ci - 600 m2 i minimaln¹ szeroko�æ frontu dzia³ki
od ulicy - 20 m,

- bli�niaczej jednorodzinnej, powierzchniê dzia³ki od wiel-
ko�ci - 450 m2 i minimaln¹ szeroko�æ frontu dzia³ki od
ulicy - 10 m,

- wielorodzinnej, powierzchniê dzia³ki od wielko�ci -
2000 m2 i minimaln¹ szeroko�æ od ulicy - 30 m,

14) nie dopuszcza siê lokalizowania na tej samej dzia³ce
zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej,

15) zapisy w punktach 5, 6, 7, 8 nie dotycz¹ obiektów istnie-
j¹cych i rozbudowywanych.

§7. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
niskiej (do 5 kondygnacji) - MW, dla nowoprojektowanych
obiektów ustala siê:

1) lokalizacjê budynków mieszkalnych wielorodzinnych ni-
skich do 5 kondygnacji (4 kondygnacje mieszkalne i u¿yt-
kowe poddasze),

2) wysoko�æ budynków mieszkalnych liczona od poziomu
terenu do kalenicy dachu do 16 m,

3) lokalizacjê budynku gara¿owego w kondygnacji podziem-
nej budynku lub jako obiekt wolnostoj¹cy w ilo�ci maksy-
malnie jeden boks postojowy (miejsce) na jedno mieszka-
nie,

4) wysoko�æ budynku gara¿owego wolnostoj¹cego lub zblo-
kowanego z obiektem mieszkalnym - jedna kondygnacja,

5) rozwi¹zania dachów obiektów mieszkalnych i gara¿owych
jako dachy pochy³e dwu - lub wielospadowe,
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6) nachylenie po³aci dachowych dla budynków mieszkalnych
w granicach k¹tów od 30 stopni do 45 stopni,

7) pokrycie dachów pochy³ych dachówk¹ ceramiczn¹, ce-
mentow¹ lub innym materia³em dachówko podobnym,

8) poziom posadowienia parteru budynków mieszkalnych
nie wy¿szy ni¿ 1,5 m nad poziomem terenu,

9) nieprzekraczaln¹ powierzchniê zabudowy do 20% po-
wierzchni dzia³ki,

10) minimaln¹ powierzchniê zieleni - 30% powierzchni dzia³ki,

11) nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w miejscach zaznaczo-
nych na rysunku planu:

- w odleg³o�ci 6m od linii rozgraniczaj¹cych dróg,

- od linii rozgraniczaj¹cej ulicy Zespo³owej, dla obszaru
1 MW - odpowiadaj¹c¹ istniej¹cej linii zabudowy,

- 5 m od linii rozgraniczaj¹cych ci¹gów pieszo - jezd-
nych. Dopuszcza siê zachowanie w planie istniej¹cych
linii zabudowy.

12) dopuszcza siê lokalizacjê us³ug nieuci¹¿liwych w parte-
rach budynków mieszkalnych lub zblokowanych z budyn-
kiem mieszkalnym o nieprzekraczalnej powierzchni zabu-
dowy 60 m2 dla obiektów nowoprojektowanych i rozbu-
dowywanych,

13) powierzchniê nowowydzielanych dzia³ek od wielko�ci -
2000 m2 i minimaln¹ szeroko�æ od ulicy - 30 m,

14) zapisy w punktach 5, 6, 7, 8 nie dotycz¹ obiektów istnie-
j¹cych i rozbudowywanych.

§8. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
szeregowej z us³ugami nieuci¹¿liwymi - MU, (które nie powo-
duj¹ zanieczyszczeñ powietrza, gleby i wody, nadmiernego
wzrostu poziomu ha³asu oraz uci¹¿liwego ruchu pojazdów)
dla nowoprojektowanych obiektów ustala siê:

1) lokalizacjê budynków mieszkalnych jednorodzinnych -
szeregowych z us³ugami,

2) wysoko�æ budynków mieszkalnych i czê�ci us³ugowych
tych obiektów: do 12 m od poziomu terenu do kalenicy
dachu,

3) lokalizacjê budynku gara¿owo - gospodarczego o po-
wierzchni zabudowy do 60 m2, w obrêbie budynku miesz-
kalnego lub na zapleczu dzia³ki,

4) wysoko�æ budynku gara¿owo-gospodarczego - jedna
kondygnacja,

5) rozwi¹zania dachów jako dachy pochy³e dwu - lub wielo-
spadowe,

6) nachylenie po³aci dachowych w granicach k¹tów od 30
stopni do 45 stopni,

7) pokrycie dachów pochy³ych dachówk¹ ceramiczn¹, ce-
mentow¹ lub innym materia³em dachówko podobnym,

8) poziom posadowienia parteru budynków mieszkalnych
i lokali us³ugowych nie wy¿szy ni¿ 0,5 m nad poziomem
terenu,

9) nieprzekraczaln¹ powierzchniê zabudowy do 50% po-
wierzchni dzia³ki,

10) minimaln¹ powierzchniê zieleni - 30% powierzchni dzia³ki,

11) obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy w odleg³o�ci 1,5 m i 3,0 m
od linii rozgraniczaj¹cych dróg, wed³ug rysunku planu,

12) lokalizacjê us³ug w parterach budynków mieszkalnych lub
na piêtrze o powierzchni ca³kowitej nieprzekraczaj¹cej
60% powierzchni ca³kowitej budynku,

13) powierzchniê nowowydzielanych dzia³ek od 750 m2 do
1000 m2,

14) szeroko�æ frontu dzia³ki od ulicy od 12 m do 20 m.

§9. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolnostoj¹cej i bli�niaczej z us³ugami nieuci¹¿liwymi - M/U,
(które nie powoduj¹ zanieczyszczeñ powietrza, gleby i wody,
nadmiernego wzrostu poziomu ha³asu oraz uci¹¿liwego ru-
chu pojazdów) dla nowoprojektowanych obiektów ustala siê:

1) lokalizacjê budynków mieszkalnych, jednorodzinnych -
wolnostoj¹cych i bli�niaczych,

2) wysoko�æ budynków mieszkalnych i czê�ci us³ugowych
tych obiektów: do 12 m od poziomu terenu do kalenicy
dachu,

3) lokalizacjê budynku gara¿owo-gospodarczego o powierzch-
ni zabudowy do 60 m2, w obrêbie budynku mieszkalnego
lub w linii zabudowy budynku mieszkalnego lub na zaple-
czu dzia³ki,

4) dopuszcza siê lokalizacjê us³ug nieuci¹¿liwych o nieprze-
kraczalnej powierzchni zabudowy 250 m2 dla obiektów
nowoprojektowanych i rozbudowywanych, lecz nie wiêcej
ni¿ 15% powierzchni dzia³ki,

5) wysoko�æ budynku gara¿owo-gospodarczego i budynków
us³ugowych niezblokowanych z budynkiem mieszkalnym
- jedna kondygnacja,

6) rozwi¹zania dachów jako dachy pochy³e dwu- lub wielo-
spadowe,

7) nachylenie po³aci dachowych dla budynków mieszkalnych
i us³ugowych w granicach k¹tów od 30 stopni do 45
stopni,

8) pokrycie dachów pochy³ych dachówk¹ ceramiczn¹, ce-
mentow¹ lub innym materia³em dachówko podobnym,

9) poziom posadowienia parteru budynków mieszkalnych
nie wy¿szy ni¿ 0,5 m nad poziomem terenu,

10) nieprzekraczaln¹ powierzchniê zabudowy do 40% po-
wierzchni dzia³ki,

11) minimaln¹ powierzchniê zieleni - 30% powierzchni dzia³ki,

12) nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w miejscach zaznaczo-
nych na rysunku planu w odleg³o�ci 6 m od linii rozgra-
niczaj¹cych dróg. Dopuszcza siê zachowanie w planie
istniej¹cych linii zabudowy,

13) dla nowowydzielanych dzia³ek budowlanych o zabudowie:

- wolnostoj¹cej, powierzchniê dzia³ki od wielko�ci -
600 m2,
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- bli�niaczej, powierzchniê dzia³ki od wielko�ci - 450 m2,

14) zapisy w punktach 6, 7, 8, 9 nie dotycz¹ obiektów istnie-
j¹cych i rozbudowywanych.

§10. Dla terenu us³ug nieuci¹¿liwych i zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej U/M, (które nie powo-
duj¹ zanieczyszczeñ powietrza, gleby i wody, nadmiernego
wzrostu poziomu ha³asu oraz uci¹¿liwego ruchu pojazdów)
dla nowoprojektowanych obiektów ustala siê:

1) lokalizacjê budynków us³ugowych oraz mieszkalnych, jed-
norodzinnych, wolnostoj¹cych,

2) wysoko�æ budynków us³ugowych oraz mieszkalnych do
12 m od poziomu terenu do kalenicy dachu,

3) lokalizacjê budynku gara¿owo-gospodarczego o powierzch-
ni zabudowy do 60 m2, w obrêbie budynku mieszkalnego
lub w linii zabudowy budynku mieszkalnego lub na zaple-
czu dzia³ki,

4) wysoko�æ budynku gara¿owo - gospodarczego - jedna
kondygnacja,

5) rozwi¹zania dachów jako dachy pochy³e dwu- lub wielo-
spadowe,

6) nachylenie po³aci dachowych dla budynków mieszkalnych
i us³ugowych w granicach k¹tów od 30 stopni do 45
stopni,

7) pokrycie dachów pochy³ych dachówk¹ ceramiczn¹, ce-
mentow¹ lub innym materia³em dachówko podobnym,

8) poziom posadowienia parteru budynków us³ugowych
i mieszkalnych nie wy¿szy ni¿ 0,5 m nad poziomem terenu,

9) nieprzekraczaln¹ powierzchniê zabudowy do 40% po-
wierzchni dzia³ki,

10) minimaln¹ powierzchniê zieleni - 30% powierzchni dzia³ki,

11) nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w miejscach zaznaczo-
nych na rysunku planu w odleg³o�ci 6 m od linii rozgra-
niczaj¹cych dróg i 5 m od linii rozgraniczaj¹cych ci¹gów
pieszo - jezdnych. Dopuszcza siê zachowanie w planie
istniej¹cych linii zabudowy,

12) powierzchniê dzia³ki od 600 m2,

13) zapisy w punktach 5, 6, 7, 8 nie dotycz¹ obiektów istnie-
j¹cych i rozbudowywanych.

§11. Dla terenu us³ug nieuci¹¿liwych - U, (które nie powo-
duj¹ zanieczyszczeñ powietrza, gleby i wody, nadmiernego
wzrostu poziomu ha³asu oraz uci¹¿liwego ruchu pojazdów)
dla nowoprojektowanych obiektów ustala siê:

1) lokalizacjê budynków us³ugowych,

2) wysoko�æ budynków us³ugowych do 12 m od poziomu
terenu do kalenicy dachu,

3) lokalizacjê budynku gara¿owo-gospodarczego o powierzch-
ni zabudowy do 100 m2, w obrêbie budynku us³ugowego
lub w linii zabudowy budynku us³ugowego lub na zapleczu
dzia³ki,

4) wysoko�æ budynku gara¿owo - gospodarczego - jedna
kondygnacja,

5) rozwi¹zania dachów jako dachy pochy³e dwu - lub wielo-
spadowe,

6) nachylenie po³aci dachowych dla budynków us³ugowych
w granicach k¹tów od 30 stopni do 45 stopni,

7) pokrycie dachów pochy³ych dachówk¹ ceramiczn¹, ce-
mentow¹ lub innym materia³em dachówko podobnym,

8) poziom posadowienia parteru budynków us³ugowych nie
wy¿szy ni¿ 0,5 m nad poziomem terenu,

9) nieprzekraczaln¹ powierzchniê zabudowy do 50% po-
wierzchni dzia³ki,

10) minimaln¹ powierzchniê zieleni - 30% powierzchni dzia³ki,

11) nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w miejscach zaznaczo-
nych na rysunku planu:

- w odleg³o�ci 6 m od linii rozgraniczaj¹cych dróg,

- od linii rozgraniczaj¹cej ulicy Zespo³owej, dla obszaru
1U - odpowiadaj¹c¹ istniej¹cej linii zabudowy,

- 5 m od linii rozgraniczaj¹cych ci¹gów pieszo - jezd-
nych. Dopuszcza siê zachowanie w planie istniej¹cych
linii zabudowy.

12) powierzchniê nowowydzielanych dzia³ek od 600 m2,

13) zapisy w punktach 5, 6, 7, 8 nie dotycz¹ obiektów istnie-
j¹cych i rozbudowywanych.

§12. Dla terenów us³ug administracji i kultury - UAK
ustala siê:

1) wysoko�æ obiektów do III kondygnacji w tym u¿ytkowe
poddasze z dominant¹ przestrzenn¹ do wysoko�ci 15 m,

2) rozwi¹zania dachów jako dachy pochy³e dwu - lub wielo-
spadowe o nachyleniu po³aci w granicach k¹tów od 22
stopni do 45 stopni,

3) pokrycie dachów pochy³ych dachówk¹ ceramiczn¹, ce-
mentow¹ lub materia³em dachówko podobnym,

4) obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy w odleg³o�ci 1,5 m od linii
rozgraniczaj¹cych terenów komunikacji.

§13. Dla terenów kultu wyznaniowo-religijnego - UK usta-
la siê:

1) wysoko�æ obiektów do II kondygnacji,

2) rozwi¹zania dachów jako dachy pochy³e dwu - lub wielo-
spadowe o nachyleniu po³aci w granicach k¹tów od 22
stopni,

3) pokrycie dachów pochy³ych dachówk¹ ceramiczn¹, ce-
mentow¹ lub materia³em dachówko podobnym,

4) nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³o�ci 6 m od linii
rozgraniczaj¹cych terenów komunikacji. Dopuszcza siê
zachowanie w planie istniej¹cych linii zabudowy,

5) poziom posadowienia parteru obiektów mieszkalnych nie
wy¿szy ni¿ 0,5 m nad poziomem terenu,

6) dla obiektów istniej¹cych mo¿liwo�æ rozbudowy i moder-
nizacji,
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7) warunki modernizacji, konserwacji i ewentualnej rozbudo-
wy lub przebudowy obiektów ko�cielnych uzgadnia Kon-
serwator Zabytków.

§14. Dla terenów us³ug o�wiaty i szkolnictwa - UO ustala
siê:

1) wysoko�æ obiektów do II kondygnacji,

2) rozwi¹zania dachów jako dachy pochy³e dwu - lub wielo-
spadowe o nachyleniu po³aci w granicach k¹tów od 22
stopni do 45 stopni,

3) pokrycie dachów pochy³ych dachówk¹ ceramiczn¹, ce-
mentow¹ lub materia³em dachówko podobnym,

4) nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³o�ci 6 m od linii
rozgraniczaj¹cej terenów komunikacji. Dopuszcza siê za-
chowanie w planie istniej¹cych linii zabudowy,

5) dla obiektów istniej¹cych mo¿liwo�æ rozbudowy i moder-
nizacji,

6) zapisy w punktach 2, 3 nie dotycz¹ obiektów istniej¹cych
i rozbudowywanych.

§15. Dla terenów us³ug sportu dla potrzeb szkolnictwa -
UTS ustala siê:

1) wysoko�æ obiektów do II kondygnacji,

2) rozwi¹zania dachów jako dachy pochy³e dwu- lub wielo-
spadowe o nachyleniu po³aci w granicach k¹tów od 22
stopni do 45 stopni,

3) pokrycie dachów pochy³ych dachówk¹ ceramiczn¹, ce-
mentow¹ lub materia³em dachówko podobnym,

4) nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³o�ci 6 m od linii
rozgraniczaj¹cych terenów komunikacji. Dopuszcza siê
zachowanie w planie istniej¹cych linii zabudowy,

5) poziom posadowienia parteru obiektów mieszkalnych nie
wy¿szy ni¿ 0,5 m nad poziomem terenu,

6) dla obiektów istniej¹cych mo¿liwo�æ rozbudowy i moder-
nizacji,

7) lokalizacjê boisk,

8) zapisy w punktach 2, 3 nie dotycz¹ obiektów istniej¹cych
i rozbudowywanych.

§16. Dla terenów us³ug turystyki, sportu, rekreacji i hote-
larstwa - UTSH ustala siê:

1) wysoko�æ obiektów do II kondygnacji,

2) rozwi¹zania dachów jako dachy pochy³e dwu - lub wielo-
spadowe o nachyleniu po³aci w granicach k¹tów od 22
stopni do 45 stopni,

3) pokrycie dachów pochy³ych dachówk¹ ceramiczn¹, ce-
mentow¹ lub materia³em dachówko podobnym,

4) nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³o�ci 6 m od linii
rozgraniczaj¹cych terenów komunikacji. Dopuszcza siê
zachowanie w planie istniej¹cych linii zabudowy,

5) poziom posadowienia parteru obiektów mieszkalnych nie
wy¿szy ni¿ 0,5 m nad poziomem terenu,

6) dla obiektów istniej¹cych mo¿liwo�æ rozbudowy i moder-
nizacji,

7) lokalizacjê boisk,

8) zapisy w punktach 2, 3 nie dotycz¹ obiektów istniej¹cych
i rozbudowywanych.

§17. Dla terenów zieleni i us³ug sportu dla potrzeb szkol-
nictwa - ZP/UTS, ustala siê:

1) zachowanie istniej¹cego drzewostanu i zagospodarowa-
nie go uwzglêdniaj¹ce ograniczone wykorzystanie rekre-
acyjne zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,

2) zalesianie obszaru dotychczasowych gruntów drzewami
i krzewami ró¿nych gatunków zgodnie z warunkami siedli-
skowymi,

3) lokalizacjê boisk, placów zabaw dla dzieci i elementów
ma³ej architektury: form rze�biarskich, fontann, o�wietle-
nia.

§18. Dla terenów zieleni i us³ug nieuci¹¿liwych - ZPU,
(które nie powoduj¹ zanieczyszczeñ powietrza, gleby i wody,
nadmiernego wzrostu poziomu ha³asu oraz uci¹¿liwego ru-
chu pojazdów) ustala siê:

1) zachowanie istniej¹cego drzewostanu i zagospodarowa-
nie go uwzglêdniaj¹ce ograniczone wykorzystanie rekre-
acyjne zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,

2) zalesianie obszaru dotychczasowych gruntów drzewami
i krzewami ró¿nych gatunków zgodnie z warunkami siedli-
skowymi,

3) lokalizacjê budynków us³ugowo-handlowych jednokondy-
gnacyjnych,

4) rozwi¹zania dachów jako dachy pochy³e dwu- lub wielo-
spadowe,

5) nachylenie po³aci dachowych w granicach k¹tów od 22
stopni do 45 stopni,

6) pokrycie dachów pochy³ych dachówk¹ ceramiczn¹, ce-
mentow¹ lub innym materia³em dachówko podobnym,

7) nieprzekraczaln¹ powierzchniê zabudowy do 30% po-
wierzchni dzia³ki,

8) minimaln¹ powierzchniê zieleni - 60% powierzchni dzia³ki,
a dla obszaru 4ZPU - 40% powierzchni dzia³ki,

9) powierzchniê dzia³ek:

- od wielko�ci 1200 m2 dla obszarów - 3ZPU, 4ZPU,
6ZPU, 7ZPU,

- od wielko�ci 400 m2 dla obszarów - 1ZPU, 2ZPU, 5ZPU
i 8ZPU,

10) nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w miejscach zaznaczo-
nych na rysunku planu w odleg³o�ci 6 m od linii rozgra-
niczaj¹cych dróg. Dopuszcza siê zachowanie w planie
istniej¹cych linii zabudowy.

§19. Dla terenów zieleni parkowej - ZP ustala siê:
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1) zachowanie istniej¹cego drzewostanu i zagospodarowa-
nie go uwzglêdniaj¹ce ograniczone wykorzystanie rekre-
acyjne zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,

2) zalesianie obszaru dotychczasowych gruntów drzewami
i krzewami ró¿nych gatunków zgodnie z warunkami siedli-
skowymi,

3) lokalizacjê elementów: ma³ej architektury, placów zabaw
dla dzieci, form rze�biarskich, fontann, o�wietlenia.

§20. Dla terenów cmentarza - ZC ustala siê:

1) rozbudowê cmentarza na terenach rezerwowych w strefie
50 m od istniej¹cych zabudowañ mieszkalnych i zakaz
lokalizacji budynków mieszkalnych w odleg³o�ci mniejszej
ni¿ 50 m od granic cmentarza,

2) lokalizacje parkingu na terenach rezerwowych,

3) rozbudowê budynku kaplicy cmentarnej,

4) zagospodarowanie terenów rezerwowych i cmentarza zie-
leni¹ wysok¹ - aleje i obrze¿a,

§21. Dla terenów komunikacji - KL, KD, KP, Ki, P ustala
siê:

1. Tereny komunikacji:

1) projektowane i istniej¹ce drogi lokalne oznaczone na
rysunku planu - KL, o szeroko�ci w liniach rozgranicza-
j¹cych 15 m, 14 m i 12 m z wytyczon¹ jezdni¹
o szeroko�ci min. 6 m lub w istniej¹cych liniach
rozgraniczaj¹cych, wed³ug rysunku planu,

2) projektowan¹ drogê lokaln¹ oznaczon¹ na rysunku
planu - KL, o szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych od
15 m do 12 m na granicy z Gmin¹ Luboñ zlokalizowan¹
po po³owie szeroko�ci ulicy na terenach obu gmin,

3) projektowane i istniej¹ce drogi dojazdowe, oznaczone
na rysunku planu - KD, o szeroko�ci w liniach rozgra-
niczaj¹cych 10 m lub w istniej¹cych liniach rozgrani-
czaj¹cych z wydzielonym chodnikiem jednostronnym
lub w uk³adzie jednoprzestrzennym lub z innymi zabez-
pieczeniami ruchu pieszych, wed³ug rysunku planu,

4) projektowane i istniej¹ce ci¹gi pieszo-jezdne oznaczo-
ne na rysunku planu - KP, o szeroko�ci w liniach
rozgraniczaj¹cych 6 m i 8 m lub w istniej¹cych liniach
rozgraniczaj¹cych, wed³ug rysunku planu,

5) projektowane zjazdy indywidualne szeroko�ci 5 m - Ki,

6) istniej¹ce i projektowane parkingi przy ko�ciele i cmen-
tarzu - P,

2. Tereny komunikacji stanowi¹ przestrzeñ do realizacji urz¹-
dzeñ podziemnych.

3. W ulicach o szeroko�ci 15 m i 14 m ustala siê nasadzenie
alei i szpalerów drzew zgodnie z warunkami siedliskowy-
mi wed³ug rysunku planu.

4. W ulicach lokalnych ustala siê zrealizowanie dróg rowe-
rowych.

5. Dla wszystkich terenów przeznaczonych pod zabudowê
ustala siê obowi¹zek zapewnienia miejsc parkingowych

zgodnie z potrzebami danej funkcji w ramach w³asnej
posesji.

6. Ulice, place, parkingi i dojazdy o utwardzonych powierzch-
niach nale¿y wyposa¿yæ w system kanalizacji deszczowej.
W rozwi¹zaniach zastêpczych i tymczasowych nale¿y wody
deszczowe zagospodarowaæ indywidualnie na w³asnym
terenie.

7. Zakazuje siê wydzielania gruntów pod drogi i ulice we-
wnêtrzne, nie zaznaczone na rysunku planu, o szeroko�ci
w liniach rozgraniczaj¹cych mniejszej ni¿ 8 m.

§22. Dla terenów zabudowy M, MB, Mo, M/UR, M/MW,
MW, MU, M/U, U/M, U, UAK, UK, UO, UTS, UTSH, ZP/UTS,
ZPU ustala siê:

1) scalanie dotychczasowych i nowowyznaczonych dzia³ek
pod warunkiem unikniêcia dysfunkcyjno�ci terenów s¹-
siednich,

2) dla nowych inwestycji odleg³o�æ linii zabudowy od linii
rozgraniczaj¹cych ulic zgodnie z rysunkiem planu i zapi-
sami niniejszej uchwa³y,

3) zakaz lokalizacji inwestycji szkodliwych i uci¹¿liwych dla
�rodowiska i ludzi,

4) w momencie zrealizowania gminnej kanalizacji sanitarnej
oraz zaistnienia mo¿liwo�ci technicznych przy³¹czenia,
wprowadza siê nakaz odprowadzania �cieków sanitarnych
do gminnej kanalizacji sanitarnej.

§23. Dla terenu urz¹dzeñ elektroenergetycznych - E ustala
siê:

1) lokalizacjê stacji transformatorowych typu miejskiego SN
15 kV/0,4 na wydzielonych dzia³kach,

2) linia elektroenergetyczna WN 2x220 kV przebiegaj¹ca przez
teren opracowania niniejszego planu jest przewidziana
docelowo do likwidacji, zgodnie z Uchwal¹ Nr XLIV/297/
2002 Rady Gminy Komorniki z dnia 09.07.2002 r.
w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego na obszarze gminy Komornik w zakre-
sie wprowadzenia linii wielotorowej po trasie istniej¹cej
linii elektroenergetycznej 220kV-ETAP 1. Do czasu demon-
ta¿u linii obowi¹zuje strefa ochronna (szeroko�ci 72m)
zgodnie z przepisami szczegó³owymi,

3) wzd³u¿ torów kolejowych Poznañ-Wolsztyn rezerwuje siê
teren pod projektowan¹ liniê elektroenergetyczn¹ E 400
kV wraz ze stref¹ ochronn¹, do czasu uzyskania przez
inwestora pozwolenia na budowê linii wielotorowej dwu-
napiêciowej 2x220 kV + 2x400 kV zgodnie z uchwa³ami
Rady Gminy Komorniki w sprawie zmiany miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze
gminy Komorniki w zakresie wprowadzenia linii wieloto-
rowej po trasie istniej¹cej linii elektroenergetycznej 220kV:

- Nr XLIV/297/2002 z dnia 9 lipca 2002r. - ETAP 1,

- Nr XLV/307/2002 z dnia 10 wrze�nia 2002r. - ETAP II we
wsi Komorniki,

- Nr VIII/59/2003 z dnia 22 kwietnia 2003r. - ETAP III we
wsi £êczycy.

Poz. 2070� 9897 �



Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 103

Po uzyskaniu w/w pozwolenia na budowê zarezerwowany
teren dla linii E 400 kV zostanie zwolniony.

§24. Dla terenów cieków i wód - W ustala siê:

1) zaleca siê wykonanie zalewu przez spiêtrzenie wód rzeki
Wirynki do rzêdnej 65,5 m n.p.m. Podstawê realizacji
inwestycji stanowiæ bêd¹ projekty bran¿owe urz¹dzeñ
in¿ynieryjnych.

§25. Dla terenu istniej¹cej pompowni wody pitnej - WZ
ustala siê:

1) zachowanie dotychczasowej funkcji i sposobu u¿ytkowa-
nia terenu.

§26. 1. Ustala siê zasadê wykonania pe³nego uzbrojenia
obszaru w podstawow¹ sieæ infrastruktury technicznej powi¹-
zan¹ z istniej¹cym systemem gminnym:

1) wodoci¹g,

2) kanalizacja sanitarna,

3) kanalizacja deszczowa - docelowo kana³y deszczowe
w ulicach z odprowadzeniem do rzeki Wirynki,

4) sieæ gazowa,

5) sieæ energetyczna - skablowana podziemna i napowietrz-
na,

6) sieæ telefoniczna - skablowana podziemna,

7) gromadzenie odpadów bytowych z ka¿dej posesji w po-
jemnikach zlokalizowanych na terenie tej posesji,

8) ustala siê stosowanie nowoczesnych systemów grzew-
czych (preferowane gazowe, olejowe lub elektryczne).

2. Ustala siê lokalizacjê stacji transformatorowych typu
miejskiego na terenach oznaczonych na rysunku planu - E.

3. Nale¿y zachowaæ funkcjonowanie systemu melioracyj-
nego, a w przypadku konieczno�ci jego naruszenia, zapewniæ
rozwi¹zania zastêpcze.

4. Podstawê realizacji uzbrojenia technicznego stanowiæ
bêd¹ projekty bran¿owe.

ROZDZIA£ III

Przepisy koñcowe

§27. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz.
139 z pó�niejszymi zmianami) ustala siê stawkê procentow¹
od wzrostu warto�ci nieruchomo�ci, s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty
na rzecz Gminy Komorniki, w wysoko�ci 20% w przypadku
przekazania nieodp³atnie przez w³a�cicieli nieruchomo�ci, na
rzecz Gminy dróg wyznaczonych w planie i 30% w pozosta-
³ych przypadkach.

§28. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Komorniki.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(�) mgr Kazimierz Sowa
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z pó�n. zmianami) w zwi¹zku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pó�n. zmianami) Rady Gminy uchwala,
co nastêpuje:

§1. Uchyliæ uchwa³ê Nr XV/92/04 Rady Gminy Wilczyn
z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie zwolnienia w podatku od
nieruchomo�ci.

2071

UCHWA£A Nr XVI/94/04 RADY GMINY WILCZYN

z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie uchylenia uchwa³y Nr XV/92/04 Rady Gminy Wilczyn z dnia 6 lutego 2004 r.
w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomo�ci

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹ca
Rady Gminy

(�) Jadwiga Kujawa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.), art. 5 ust. 1,
art. 6 ust. 12 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84
z pó�n. zm.) oraz pkt 1 i 2 obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 31 pa�dziernika 2003 r. w sprawie wysoko�ci górnych
granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych
(M.P. Nr 51, poz. 804), Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§1. W uchwale Nr XIII/75/03 Rady Gminy Wilczyn z dnia
10 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od

2072

UCHWA£A Nr XVI/96/04 RADY GMINY WILCZYN

z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie zmieniaj¹cej uchwa³ê Nr XIII/75/03 Rady Gminy Wilczyn z dnia 10 grudnia 2003 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomo�ci na 2004 rok, sposobu jego poboru i zwolnieñ

nieruchomo�ci na 2004 rok, sposobu jego poboru i zwolnieñ
(Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego dnia 17
grudnia 2003 r. Nr 210 poz. 4401) dokonuje siê nastêpuj¹cej
zmiany: w §1 pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie �pozosta³ych -
0,08 z³ od 1 m2 powierzchni�.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹ca
Rady Gminy

(�) Jadwiga Kujawa
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z pó�n. zmianami) w zwi¹zku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pó�n. zmianami) oraz art. 3 ustawy
o warunkach dopuszczalno�ci i nadzorowaniu pomocy pu-
blicznej dla przedsiêbiorców (Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1177)
Rady Gminy uchwala, co nastêpuje:

§1. 1. Zwalnia siê z podatku od nieruchomo�ci grunty,
budynki, budowle lub ich czê�ci zajête na prowadzenie dzia-
³alno�ci gospodarczej przez przedsiêbiorców, którzy zwiêksz¹
zatrudnienie poprzez utworzenie nowych stanowisk pracy
i zatrudnienie pracowników w pe³nym wymiarze czasu pracy
na okres co najmniej dwóch lat.

2. Zwolnienie o którym mowa w ust. 1 przys³uguje na
okres jednego roku w wysoko�ci ³¹cznie 1.000,00 z³ na stano-
wisko pracy, nie wiêcej jednak ni¿ wysoko�æ zobowi¹zania
podatkowego tego podatnika w podatku od nieruchomo�ci
w danym roku podatkowym. W przypadku wiêkszej ilo�ci
nowo utworzonych stanowisk pracy wysoko�æ przys³uguj¹ce-
go zwolnienia stanowi iloczyn tej kwoty i liczby nowo zatrud-
nionych pracowników.

3. Warunek utworzenia nowych stanowisk pracy uwa¿a
siê za spe³niony, je¿eli spowodowa³ on u pracodawcy wzrost
liczby zatrudnionych o osoby zatrudnione za po�rednictwem
Powiatowego Urzêdu Pracy w Koninie dla osób zamieszka-
³ych na terenie gminy Wilczyn.

§2. Przedsiêbiorca, który zamierza skorzystaæ z pomocy
zobowi¹zany jest przed³o¿yæ nastêpuj¹ce dokumenty:

1) wype³niony i podpisany formularz informacji o pomocy
publicznej otrzymanej przez przedsiêbiorcê w okresie trzech
kolejnych lat poprzedzaj¹cych dzieñ za³o¿enia wniosku
o udzielenie pomocy wg opublikowanego w Dz.U. z 2002 r.
Nr 196, poz. 1654 wzoru formularza informacji o pomocy
publicznej uzyskanej przez przedsiêbiorcê,

2) pisemn¹ informacjê z Powiatowego Urzêdu Pracy o skie-
rowaniu osoby bezrobotnej do pracy u przedsiêbiorcy
ubiegaj¹cego siê o zwolnienie,

3) deklaracjê rozliczeniow¹ DRA wraz z kopi¹ przelewu sk³a-
dek za miesi¹c w którym dokonano zwiêkszenia zatrudnie-
nia oraz za miesi¹c poprzedzaj¹cy, nie pó�niej ni¿ 3
miesi¹ce od utworzenia nowego miejsca pracy.
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UCHWA£A Nr XVI/100/04 RADY GMINY WILCZYN

z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomo�ci

§3. Przedsiêbiorca w terminie 30 dni od dnia zakoñczenia
kwarta³u w czasie zwolnienia zobowi¹zany jest do sk³adania
deklaracji rozliczeniowej DRA wraz z kopi¹ przelewu sk³adek.
Ponadto przedsiêbiorca zobowi¹zany jest do sk³adania innych
informacji dotycz¹cych potwierdzenia uprawnienia do zasto-
sowania zwolnienia na pisemne wezwanie Urzêdu Gminy
podczas ca³ego okresu trwania zwolnienia w terminie do 30
dni od daty dorêczenia wezwania.

§4. 1. Przedsiêbiorca zobowi¹zany jest pisemnie powia-
domiæ Urz¹d Gminy o utracie warunków do zwolnienia
z podatku od nieruchomo�ci najpó�niej w terminie 14 dni od
powstania okoliczno�ci powoduj¹cych utratê warunków zwol-
nienia.

2. Przedsiêbiorca, który w terminie okre�lonym w ust. 1
zawiadomi Urz¹d Gminy o utracie warunków do zwolnienia
z podatku od nieruchomo�ci traci prawo do zwolnienia,
poczynaj¹c od miesi¹ca, w którym przesta³ spe³niaæ te warun-
ki.

3. Przedsiêbiorca, który nie dope³ni³ obowi¹zku termino-
wego zawiadomienia Urzêdu Gminy o utracie warunków do
zwolnienia z podatku od nieruchomo�ci, traci prawo do tego
zwolnienia poczynaj¹c od pocz¹tku roku podatkowego,
w którym utraci³ te warunki wraz z nale¿nymi odsetkami
stosowanymi przy zaleg³o�ciach podatkowych.

4. Przedsiêbiorca, który wprowadzi³ Urz¹d Gminy w b³¹d,
co do spe³nienia warunków, od których uzale¿nione jest
zwolnienie z podatku od nieruchomo�ci traci prawo do tego
zwolnienia za ca³y okres zwolnienia wraz z nale¿nymi odset-
kami stosowanymi przy zaleg³o�ciach podatkowych.

§5. Zwolnienie nie przys³uguje przedsiêbiorcom, dla któ-
rych warto�æ pomocy ³¹cznie z warto�ci¹ pomocy udzielonej
w okresie kolejnych 3 lat poprzedzaj¹cych dzieñ jej udzielenia,
przekracza równowarto�æ 100.000,00 EURO.

§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹ca
Rady Gminy

(�) Jadwiga Kujawa
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Dziennik Urzêdowy
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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.), art. 10 ust. 3 i 26
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pó�n. zm.) oraz art. 85
ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717)
i w zwi¹zku z uchwa³ami Rady Miejskiej w Mosinie Nr XIX/
156/99 z 15 listopada 1999 r., Nr XXII/199/2000 z 26 stycznia
2000 r. i Nr XXXIII/277/2000 z 26 pa�dziernika 2000 r., Rada
Miejska w Mosinie uchwala, co nastêpuje:

§1. 1. Uchwala siê �Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi
Czapury na obszarze dzia³ek nr ewid. 19/2, 20 i 21/14�,
obejmuj¹cy ustalenia zawarte w niniejszej uchwale.

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

§2. Uchwala siê przeznaczenie dzia³ek nr ewid. 19/2, 20
i 21/14 o powierzchni 2,0532 ha (VI klasa gruntu), po³o¿onych
we wsi Czapury, pod zabudowê mieszkaniow¹, oznaczon¹
symbolem MN na rysunku planu.

ROZDZIA£ I

Przepisy ogólne

§3. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest
zmiana przeznaczenia dzia³ek nr ewid. 19/2, 20 i 21/14 oraz
okre�lenie warunków zagospodarowania i zabudowy dla obiek-
tów stanowi¹cych realizacjê nowej funkcji terenu, przy
uwzglêdnieniu zasad ochrony �rodowiska przyrodniczego.

§4. Wszelkie podzia³y dzia³ek dokonane po rozpoczêciu
sporz¹dzenia planu, jak i po jego uchwaleniu lub te¿ zmiany
ich numerów, pozostaj¹ bez wp³ywu na ustalenia zawarte
w niniejszej uchwale.

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

1. uchwale - nale¿y przez to rozumieæ mniejsz¹ uchwa³ê
Rady Miejskiej w Mosinie, o ile z tre�ci przepisu nie wynika
inaczej;

2. zabudowie mieszkaniowej - nale¿y przez to rozumieæ
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej
intensywno�ci wraz z obiektami towarzysz¹cymi, dla któ-
rych zasady zabudowy i u¿ytkowania okre�la niniejsza
uchwa³a;
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UCHWA£A Nr XXIII/200/04 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 15 kwietnia 2004 r.

w sprawie �Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy
mieszkaniowej we wsi Czapury na obszarze dzia³ek nr ewid. 19/2, 20 i 21/14

3. granicy istniej¹cego obszaru zalewowego - nale¿y przez to
rozumieæ rzêdn¹ maksymaln¹ 59,40 m n.p.m. obszaru
zalewowego Warty;

4. obszarze zalewowym Warty - nale¿y przez to rozumieæ
obszar zalewowy wody 1%;

5. obszarze kwalifikowanym do przekszta³ceñ - nale¿y przez
to rozumieæ obszar wymagaj¹cy nadsypania do rzêdnej
minimum 59,70 m n.p.m.;

6. zalecanej linii umocnieñ przeciwpowodziowych - nale¿y
przez to rozumieæ zalecan¹ lokalizacjê urz¹dzeñ (budowli)
hydrotechnicznych zwi¹zanych z zagospodarowaniem te-
renów budowlanych i dla ochrony w stanach powodzio-
wych;

7. rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek wyko-
nany na aktualnej mapie zasadniczej w skali 1:1000, przed-
stawiaj¹cy w sposób graficzny zakres obszarowy planu.

§6. Nastêpuj¹ce ustalenia planu s¹ obowi¹zuj¹cymi usta-
leniami uchwa³y:

1. granica zatwierdzenia planu,

2. granica istniej¹cego obszaru zalewowego wody stuletniej,

3. obowi¹zuj¹ce linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym spo-
sobie u¿ytkowania,

4. projektowane granice dzia³ek,

5. tereny ci¹gów pieszo-jezdnych.

ROZDZIA£ II

Przepisy szczegó³owe

§7. 1. Wyznacza siê tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, oznaczone symbolem MN na rysunku planu.

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

1) ustala siê maksymalny udzia³ powierzchni zabudowy
wszelkimi obiektami kubaturowymi do 30% powierzchni
ogólnej dzia³ki, nie wiêcej jednak ni¿ 300 m2;

2) budynki nale¿y projektowaæ jako maksymalnie 2 kondy-
gnacyjne, w tym z poddaszem u¿ytkowym, dachem dwu
- lub wielospadowym o k¹cie nachylenia od 30° do 50°;

3) maksymaln¹ wysoko�æ budynków ustala siê na 11,5 m
w linii kalenicy dachu od projektowanego poziomu terenu;
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 103

4) dla budynków parterowych bez poddasza u¿ytkowego
dopuszcza siê k¹t nachylenia dachu od 20° do 40°;

5) ustala siê minimaln¹ nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy na
4,0 m od granicy dzia³ki z drog¹ pieszo - jezdn¹ KPJ;

6) ustala siê minimaln¹ nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy na
10,0 m od obecnej granicy dzia³ki z ulic¹ Promow¹;

7) zaleca siê realizacjê gara¿y wbudowanych lub przybudo-
wanych do budynku mieszkalnego;

8) dopuszcza siê mo¿liwo�æ realizacji gara¿y wolnostoj¹cych
w sposób nie koliduj¹cy dla u¿ytkowników terenów s¹-
siednich;

9) powierzchnia zabudowy gara¿y wolnostoj¹cych lub przy-
budowanych powinna wynosiæ maksymalnie 50 m2

o wysoko�ci pomieszczenia nie wiêkszej ni¿ 2,50 m;

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

11) zakazuje siê lokalizowania obiektów przeznaczonych na
sta³y pobyt ludzi w strefie uci¹¿liwo�ci elektromagnetycz-
nej od linii elektroenergetycznej WN, zgodnie z rysunkiem
planu;

12) umocnienia przeciwpowodziowe nale¿y wykonaæ na pod-
stawie specjalistycznych opracowañ z zakresu in¿ynierii
hydrotechnicznej.

§8. Przewiduje siê docelowo pod³¹czenie zabudowy do
sieci kanalizacyjnej. Do czasu zrealizowania kolektora sanitar-
nego dopuszcza siê odprowadzenia �cieków do szczelnych
zbiorników zlokalizowanych na ka¿dej dzia³ce.

§9. Zapewnienie dostawy energii elektrycznej do projek-
towanego zespo³u nale¿y zagwarantowaæ poprzez rozbudowê
istniej¹cej sieci zasilaj¹cej wie� Czapury z istniej¹cej stacji
transformatorowej na warunkach okre�lonych przez dyspo-
nenta sieci.

§10. Do celów grzewczych i technologicznych nie wolno
stosowaæ paliw sta³ych oraz oleju ciê¿kiego.

§11. 1. Ustala siê przebieg drogi pieszo-jezdnej o charak-
terze drogi wewnêtrznej, oznaczonej symbolem KPJ, zgodnie
z rysunkiem planu.

2. Dla drogi KPJ ustala siê nastêpuj¹ce parametry:

- droga dojazdowa z wydzielonym pasem jezdnym i wynie-
sionym krawê¿nikiem,

- szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych pasa drogowego
dla drogi wynosi od 6,0 do 8,0 m, zgodnie z rysunkiem
planu.

3. Nale¿y zagwarantowaæ, aby podziemne elementy uzbro-
jenia znalaz³y siê w pasie drogowym drogi wewnêtrznej lub
w obszarze przestrzeni publicznej.

4. Ustala siê przeznaczenie czê�ci terenu dzia³ek o szero-
ko�ci oko³o 3,00 m przyleg³ego do ulicy Promowej na rzecz
poszerzenia pasa drogowego tej ulicy, zgodnie z rysunkiem
planu.

§12. Ustala siê obowi¹zek uzgodnienia projektu budow-
lanego z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Poznaniu.

ROZDZIA£ III

Przepisy koñcowe

§13. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy 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 ta wynosi
30%.

§14. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Gminy Mosina.

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

Przewodnicz¹cy Rady
(�) mgr Przemys³aw Pniewski

Poz. 2074� 9903 �



Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 103 Poz. 2074� 9904 �



Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 103 Poz. 2074� 9905 �



Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 103

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.), 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.) oraz art. 85 ust. 2 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717), zgodnie z uchwa³¹
Rady Miejskiej w Mosinie Nr XXII/194/2000 z dnia 26 stycznia
2000 r., Rada Miejska w Mosinie uchwala, co nastêpuje:

§1. 1. Uchwala siê �Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Mosinie
w rejonie ulic Konopnickiej i Szosy Poznañskiej� dla terenu
po³o¿onego miedzy ulic¹ Konopnickiej a torem kolejowym
Mosina - Osowa Góra wraz z terenami przyleg³ymi do torów
oraz w kierunku do Szosy Poznañskiej.

2. Integraln¹ czê�ci¹ uchwa³y jest rysunek planu w skali
1:2000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

ROZDZIA£ I

Przepisy ogólne

§2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

1) ustalenie nowego przeznaczenia dzia³ek, o których mowa
w §7;

2) wyznaczenie terenów budowlanych;

3) okre�lenie zasad podzia³u nieruchomo�ci po³o¿onych na
terenie zatwierdzenia planu;

4) okre�lenie zasad zagospodarowania i zabudowy terenu
dla obiektów stanowi¹cych realizacjê funkcji wyznaczonej
niniejszym planem;

5) uwzglêdnienie zasad ochrony krajobrazu i �rodowiska
przyrodniczego, w tym Wielkopolskiego Parku Narodowe-
go;

6) wyznaczenie zewnêtrznych po³¹czeñ drogowych nawi¹zu-
j¹cych do modelowego uk³adu sieci drogowej;

7) korekta przebiegu istniej¹cej drogi wojewódzkiej;

8) wyznaczenie wewnêtrznych po³¹czeñ komunikacyjnych;

9) ustalenie klasyfikacji funkcjonalnej i technicznej dróg
i ulic;

10) ustalenie wybranych parametrów dla terenów dróg, ulic
w ich liniach rozgraniczaj¹cych;
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UCHWA£A Nr XXIII/201/04 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 15 kwietnia 2004 r.

w sprawie �Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy
mieszkaniowej w Mosinie w rejonie ulic Konopnickiej i Szosy Poznañskiej�

11) ustalenie zasad obs³ugi infrastrukturalnej terenu objêtego
sporz¹dzeniem planu.

§3. Przedmiotem ustaleñ planu s¹ tereny, które uzyskuj¹
przeznaczenie zgodnie z przepisami niniejszej uchwa³y.

§4. Wszelkie podzia³y geodezyjne dzia³ek dokonane po
rozpoczêciu trybu sporz¹dzenia planu, jak i po jego uchwale-
niu lub te¿ zmiany ich numerów ewidencyjnych, pozostaj¹
bez wp³ywu na ustalenia zawarte w niniejszej uchwale.

§5. 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. rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek wyko-
nany na aktualizowanej mapie zasadniczej w skali 1:2000,
przedstawiaj¹cy w sposób graficzny ustalenia niniejszej
uchwa³y;

3. zabudowie mieszkaniowej - nale¿y przez to rozumieæ
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej
intensywno�ci wraz z obiektami towarzysz¹cymi, dla któ-
rych zasady zabudowy i u¿ytkowania okre�la niniejsza
uchwa³a;

4. zabudowie mieszkaniowej z dopuszczeniem us³ug - nale¿y
przez to rozumieæ tereny istniej¹cej zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej niskiej intensywno�ci wraz z obiek-
tami towarzysz¹cymi, dla których zasady zabudowy
i u¿ytkowania oraz rodzaju i prowadzonej dzia³alno�ci
okre�la niniejsza uchwa³a;

5. terenach us³ug - nale¿y przez to rozumieæ tereny z dopusz-
czeniem prowadzenia nieuci¹¿liwej dzia³alno�ci gospodar-
czej, dla których zasady zabudowy i u¿ytkowania oraz
rodzaju i prowadzonej dzia³alno�ci okre�la niniejsza uchwa-
³a;

6. zabudowie us³ugowej z dopuszczeniem zabudowy miesz-
kaniowej - nale¿y przez to rozumieæ tereny us³ug, okre�lo-
ne w ust. 5, dla których warunkowo dopuszcza siê reali-
zacjê pomieszczeñ mieszkalnych na zasadach okre�lonych
w niniejszej uchwale;

7. alternatywnym charakterze miejsca lokalizacji stacji trans-
formatorowej - nale¿y przez to rozumieæ lokalizacje dzia-
³ek, które w przypadku stwierdzenia przez odpowiednie
s³u¿by braku potrzeby wykorzystania ich pod realizacjê
urz¹dzeñ elektroenergetycznych, mog¹ byæ po³¹czone
z s¹siaduj¹cymi dzia³kami budowlanymi;
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8. polu widoczno�ci - nale¿y przez to rozumieæ obszary,
oznaczone odpowiednim oznaczeniem w obrêbie skrzy¿o-
wañ, o sposobie u¿ytkowania ograniczonym przepisami
niniejszej uchwa³y;

9. strefie ograniczonego u¿ytkowania - nale¿y przez to rozu-
mieæ obszar o szeroko�ci 15 m pod lini¹ �redniego napiê-
cia;

10. optymalnym obszarze analiz dla rozwi¹zañ komunikacyj-
nych skrzy¿owania drogowego - nale¿y przez to rozumieæ
teren w granicach zatwierdzenia planu, w którym nale¿y
organizowaæ skrzy¿owanie dróg;

11. strefie stanowisk archeologicznych - nale¿y przez to rozu-
mieæ obszar, na którym zagospodarowanie oraz wszelkie
prace ziemne powinny byæ wykonywane w uzgodnieniu
z odpowiednimi s³u¿bami archeologicznymi;

12. obowi¹zuj¹cej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
liniê wyznaczon¹ na rysunku planu, wzd³u¿ której musi
byæ usytuowany budynek, minimum w 50% szeroko�ci
elewacji frontowej obiektu.

§6. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi
ustaleniami planu:

1. granica zatwierdzenia planu;

2. obowi¹zuj¹ce linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym spo-
sobie u¿ytkowania;

3. projektowane granice dzia³ek;

4. oznaczenie projektowanego przeznaczenia terenu, zgod-
nie z legend¹ na za³¹czniku do niniejszej uchwa³y;

5. nieprzekraczalna linia zabudowy od drogi g³ównej;

6. nieprzekraczalna linia zabudowy;

7. nieprzekraczalna linia zabudowy od obszarów chronio-
nych;

8. strefa zieleni izolacyjnej;

9. obowi¹zuj¹ca linia zabudowy.

§7. Ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie terenu:

1. Ustala siê przeznaczenie czê�ci dzia³ek nr ewid. 37/1, 38/
1, 39/1, 40/1, 41/1, 262, 42/1, 1796/1, 1795/1, 1794/1, 1793/
1, 266, 263, 698/2 pod zabudowê mieszkaniow¹ niskiej
intensywno�ci, oznaczon¹ symbolem MN, MN1 na rysun-
ku planu.

2. Ustala siê przeznaczenie czê�ci dzia³ek nr ewid. 692/2, 693/
3 i 698/2 pod zabudowê mieszkaniow¹ niskiej intensywno-
�ci, oznaczon¹ symbolem MN/w na rysunku planu, dla
której uwarunkowania zabudowy wynikaj¹ z przepisów
niniejszej uchwa³y dotycz¹cych rozwi¹zañ komunikacyj-
nych.

3. Ustala siê przeznaczenie czê�ci dzia³ek nr ewid. 39/1, 40/
1, 41/1, 264/1, 1796/1 pod zabudowê mieszkaniow¹ niskiej
intensywno�ci z dopuszczeniem us³ug, oznaczon¹ symbo-
lem MN/U na rysunku planu.

4. Ustala siê przeznaczenie czê�ci dzia³ki nr ewid. 1796/1 pod
tereny us³ug z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej

niskiej intensywno�ci, oznaczone symbolem U/MN na
rysunku planu.

5. Ustala siê przeznaczenie czê�ci dzia³ek nr ewid. 39/1, 40/
1, 41/1, 42/1, 269/1, 274 pod tereny us³ug, oznaczone
symbolem U na rysunku planu.

6. Ustala siê przeznaczenie czê�ci dzia³ek nr ewid. 1746/44,
1615/13, 1596, 1600/32 pod zieleñ ogrodow¹, oznaczon¹
symbolem ZO na rysunku planu.

7. Ustala siê przeznaczenie czê�ci dzia³ek nr ewid. 275/1, 282/
5, 282/7, 282/4, 282/3, 282/6, 282/2, 733, 734, 735, 731, 738/
5, 692/2, 693/3, 398/2, 739, 738/4 pod zieleñ publiczn¹,
oznaczon¹ symbolem ZP na rysunku planu.

8. Ustala siê przeznaczenie czê�ci dzia³ek nr ewid. 43/2, 39/
2, 42/1, 42/2, 1791 pod zieleñ nisk¹, oznaczon¹ kolorem na
rysunku planu.

9. Ustala siê przeznaczenie czê�ci dzia³ek nr ewid. 1795/1,
1794/1, 1743/1 pod tereny urz¹dzeñ transformatorowych,
oznaczone symbolem EE na rysunku planu.

10. Ustala siê przeznaczenie czê�ci dzia³ek nr ewid 37/1, 38/1,
37/2, 38/2, 43/2, 39/1, 39/2, 40/1, 40/2, 41/2, 41/1, 262, 44/
1, 42/1, 42/2, 43/1, 44/2, 1796/1, 1796/2, 1791, 1795/1, 1795/
2, 1792, 1794/1, 1794/2, 1743/1, 1743/2, 1745, 266, 261/1,
263, 264/1, 265, 1746/44, 1615/13, 1596, 270/3, 269/3, 275/
2, 274, 260, 275/1, 282/2, 738/5, 692/2, 693/3, 698/2, 698/1,
743, 742, 740, 739, 738/4, 261/2 pod tereny komunikacji
publicznej, oznaczone symbolem KK, KG, KZ, KL, KD, KPj,
Kx na rysunku planu.

ROZDZIA£ II

Przepisy szczegó³owe

§8. 1. Na projektowanym osiedlu mieszkaniowym wyzna-
cza siê:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczo-
ne symbolem MN, MN/w i MN1 na rysunku planu;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopusz-
czeniem us³ug, oznaczone symbolem MN/U na rysunku
planu;

3) tereny us³ug z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, oznaczone symbolem U/MN na rysunku
planu;

4) tereny us³ug, oznaczone symbolem U na rysunku planu;

5) nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy, zgodnie z rysunkiem
planu;

6) liniê zabudowy od drogi KG, zgodnie z rysunkiem planu;

7) tereny komunikacji, oznaczone symbolami K-G, K-Z, K-D,
KPJ, KX, KK na rysunku planu;

8) tereny lokalizacji urz¹dzeñ energetycznych, oznaczone
symbolem EE na rysunku planu;

9) strefê ograniczonego u¿ytkowania;

10) zieleñ nisk¹;
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11) strefê zieleni izolacyjnej;

12) granicê optymalnego obszaru analiz dla rozwi¹zañ komu-
nikacyjnych;

13) pola widoczno�ci.

§9. 1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej, oznaczo-
nych symbolem MN i MN1, ustala siê nastêpuj¹ce zasady
zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala siê maksymalny udzia³ powierzchni zabudowy
wszelkimi obiektami kubaturowymi do 30% powierzchni
ogólnej dzia³ki, nie wiêcej jednak ni¿ 300 m2;

2) budynki nale¿y projektowaæ jako parterowe z poddaszem
u¿ytkowym, z dachem dwu - lub wielospadowym o k¹cie
nachylenia od 30° do 50°;

3) maksymaln¹ wysoko�æ budynków ustala siê na 11,5 m
w linii kalenicy dachu od projektowanego poziomu terenu;

4) dla budynków parterowych bez poddasza u¿ytkowego
dopuszcza siê k¹t nachylenia dachu od 20° do 40°;

5) dopuszcza siê realizacjê podpiwniczenia do wysoko�ci
pomieszczenia 2,5 m, uzale¿nion¹ od szczegó³owych ba-
dañ gruntu;

6) dopuszcza siê wyniesienie podpiwniczenia do wysoko�ci
1 m ponad istniej¹cy poziom terenu;

7) zaleca siê realizacjê gara¿y wbudowanych lub przybudo-
wanych do budynku mieszkalnego;

8) dopuszcza siê mo¿liwo�æ realizacji gara¿y wolnostoj¹cych
w sposób nie koliduj¹cy dla u¿ytkowników terenów s¹-
siednich;

9) powierzchnia zabudowy gara¿y wolnostoj¹cych lub przy-
budowanych powinna wynosiæ maksymalnie 50 m2 dla
obiektu o wysoko�ci pomieszczenia nie wiêkszej ni¿ 2,7 m;

10) zakazuje siê wykorzystywania gara¿y dla celów koliduj¹-
cych z podstawow¹ funkcj¹ terenu;

11) na terenach oznaczonych symbolem MN1, zakazuje siê
wyznaczania dzia³ek mniejszych ni¿ 3000 m2.

2. Na terenach zabudowy mieszkaniowej, oznaczonych
symbolem MN/w, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zabudowy
i zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza siê realizacjê funkcji mieszkaniowej po wyko-
naniu i zatwierdzeniu przez odpowiednie organy projek-
tów realizacyjnych skrzy¿owañ dróg, oznaczonych symbo-
lami: K-G i KD 430W, K-G i KK oraz KD 430W i KK,
z okre�leniem kszta³tów i parametrów skrzy¿owañ oraz
okre�leniem uwarunkowañ dla zagospodarowania tere-
nów do nich przyleg³ych;

2) dla zagospodarowania i zabudowy dzia³ek obowi¹zuj¹
przepisy ust. 1.

3. Na terenach zabudowy mieszkaniowej z dopuszcze-
niem realizacji nieuci¹¿liwych us³ug, oznaczonych symbolem
MN/U, ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospoda-
rowania terenu:

1) dla realizacji nowej zabudowy oraz przebudowy, rozbudo-
wy lub modernizacji istniej¹cych obiektów, obowi¹zuj¹
zapisy ust. 1;

2) ustala siê maksymalny udzia³ powierzchni zabudowy
wszelkimi obiektami kubaturowymi do 50% powierzchni
ogólnej dzia³ki, nie wiêcej jednak ni¿ 600 m2;

3) dopuszcza siê realizacjê us³ug jako funkcji uzupe³niaj¹cej,
nie koliduj¹cej z podstawow¹ funkcj¹ mieszkaln¹;

4) us³ugi nale¿y realizowaæ w parterach obiektów zabudowy
mieszkaniowej lub w obiektach wolnostoj¹cych;

5) miejsca postojowe dla prowadzonej dzia³alno�ci nale¿y
organizowaæ na dzia³kach.

4. Na terenach zabudowy mieszkaniowej z dopuszcze-
niem realizacji nieuci¹¿liwych us³ug, oznaczonych symbolem
U/MN, ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospoda-
rowania terenu:

1) dla realizacji nowej zabudowy oraz przebudowy, rozbudo-
wy lub modernizacji istniej¹cych obiektów, obowi¹zuj¹
zapisy ust. 1;

2) ustala siê maksymalny udzia³ powierzchni zabudowy
wszelkimi obiektami kubaturowymi do 50% powierzchni
ogólnej dzia³ki, nie wiêcej jednak ni¿ 600 m2;

3) dopuszcza siê realizacjê us³ug jako funkcji uzupe³niaj¹cej,
nie koliduj¹cej z podstawow¹ funkcj¹ mieszkaln¹;

4) us³ugi nale¿y realizowaæ w parterach obiektów zabudowy
mieszkaniowej lub w obiektach wolnostoj¹cych;

5) miejsca postojowe dla prowadzonej dzia³alno�ci nale¿y
organizowaæ na dzia³kach.

5. Na terenach istniej¹cej zabudowy us³ugowej, oznaczo-
nych symbolem U, ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy
i zagospodarowania terenu:

1) dla realizacji nowej zabudowy oraz przebudowy, rozbudo-
wy lub modernizacji istniej¹cych obiektów, obowi¹zuj¹
zapisy ust. 1 w zakresie dotycz¹cym gabarytów obiektów;

2) ustala siê maksymalny udzia³ powierzchni zabudowy
wszelkimi obiektami kubaturowymi do 50% powierzchni
ogólnej dzia³ki, nie wiêcej jednak ni¿ 700 m2;

3) dopuszcza siê stosowanie dachów p³askich;

4) miejsca postojowe dla prowadzonej dzia³alno�ci nale¿y
organizowaæ na dzia³kach.

6. W strefie ograniczonego u¿ytkowania ustala siê nastê-
puj¹ce zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu:

1) zakazuje siê realizacji obiektów przeznaczonych na sta³y
pobyt ludzi,

2) zakazuje siê realizacji nasadzeñ zieleni¹ wysok¹.

§10. 1. W strefie zieleni izolacyjnej ustala siê nastêpuj¹ce
zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu:

1) zaleca siê osadzenie terenu zieleni¹ wielopiêtrow¹, zimo-
zielon¹, zró¿nicowan¹ gatunkowo;
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2) w obrêbie skrzy¿owañ, na obszarze wyznaczonych pól
widoczno�ci, ustala siê obowi¹zek obsadzenia terenu zie-
leni¹ zimozielon¹, zró¿nicowan¹ gatunkowo o wysoko�ci
nie wiêkszej ni¿ 120 cm.

2. Na terenach zieleni niskiej ustala siê nastêpuj¹ce zasa-
dy u¿ytkowania i zagospodarowania terenu � zaleca siê
obsadzenie terenu zieleni¹ zimozielon¹, zró¿nicowan¹ gatun-
kowo o wysoko�ci nie wiêkszej ni¿ 120 cm.

3. Na terenach zieleni publicznej, oznaczonej symbolem
ZP, ustala siê nastêpuj¹ce zasady u¿ytkowania i zagospoda-
rowania terenu - zaleca siê obsadzenie terenu zieleni¹ wielo-
piêtrow¹, zimozielon¹, zró¿nicowan¹ gatunkowo o charakte-
rze ogólnodostêpnej zieleni parkowej.

4. Na terenach zieleni ogrodowej, oznaczonej symbolem
ZO, ustala siê nastêpuj¹ce zasady u¿ytkowania i zagospoda-
rowania terenu:

1) zaleca siê obsadzenie terenu zieleni¹ dekoracyjn¹, wielo-
piêtrow¹, zró¿nicowan¹ gatunkowo o charakterze rekre-
acyjnym;

2) dopuszcza siê wykorzystanie terenu pod ogródki przydo-
mowe.

5. W obszarze pól widoczno�ci ustala siê obowi¹zek
obsadzenia obszaru zieleni¹ o wysoko�ci nie wiêkszej ni¿ 120
cm.

§11. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej.

1. Zaopatrzenie w wodê.

1) Zaopatrzenie w wodê nale¿y zapewniæ z istniej¹cego
wodoci¹gu w ul. Konopnickiej,

2) Rozprowadzenie sieci wodoci¹gowej w projektowa-
nych ulicach nale¿y wykonaæ, zgodnie z obowi¹zuj¹cy-
mi przepisami, w pasach drogowych ulic, a tak¿e
w oparciu o program uzbrojenia terenu oraz konieczn¹
dokumentacjê techniczn¹,

3) Dla zapewnienia ci¹g³o�ci dostawy wody nale¿y prze-
widzieæ i projektowaæ pier�cieniowy uk³ad sieci wodo-
ci¹gowej,

4) Dopuszcza siê mo¿liwo�æ powi¹zania lokalnego syste-
mu zaopatrzenia w wodê z systemem sieci wodoci¹-
gowej m. Poznania.

2. Odprowadzenie �cieków sanitarnych.

1) Zakazuje siê realizacji i stosowania bezodp³ywowych
zbiorników na gromadzenie �cieków gospodarczo �
bytowych,

2) Istniej¹ce szamba wzd³u¿ ul. Konopnickiej po realizacji
kanalizacji przewiduje siê do likwidacji,

3) Ustala siê obowi¹zek rozwi¹zania gospodarki �ciekami
poprzez wykonanie kanalizacji sanitarnej,

4) �cieki gospodarczo - bytowe nale¿y odprowadzaæ gra-
witacyjnie i poprzez system po�rednich przepompow-
ni do istniej¹cej oczyszczalni �cieków w Mosinie lub do
innych oczyszczalni �cieków,

5) Rozprowadzenie sieci kanalizacyjnej w projektowa-
nych ulicach nale¿y wykonaæ, zgodnie z obowi¹zuj¹cy-
mi przepisami, w pasach drogowych ulic, a tak¿e
w oparciu o program uzbrojenia terenu oraz konieczn¹
dokumentacjê techniczn¹.

3. Odprowadzanie wód opadowych nale¿y projektowaæ po-
wierzchniowo wzd³u¿ ulic i dalej do odbiornika naturalne-
go (kana³ Mosiñski).

4. Zasilanie w energiê elektryczn¹.

1) Dla zasilenia terenu w sieæ elektroenergetyczn¹ na
przedmiotowym terenie, nale¿y wykonaæ zasilanie
z istniej¹cych stacji transformatorowych lub stacji pro-
jektowanych, zlokalizowanych zgodnie z rysunkiem
planu,

2) Dopuszcza siê wykonanie stacji typu nas³upowego,

3) Wyznaczone miejsca lokalizacji stacji transformatoro-
wych na rysunku planu posiadaj¹ charakter alterna-
tywny, do uzgodnienia z dysponentem sieci energe-
tycznych,

4) Linie niskiego napiêcia dla zasilania budynków nale¿y
zaprojektowaæ jako kablowe, wyprowadzone ze stacji
transformatorowej,

5) Postuluje siê wykonanie prze³o¿enia lub skablowania
istniej¹cych linii 15 kV na warunkach ustalonych przez
dysponenta sieci,

6) Postuluje siê wykonanie o�wietlenia ulicznego w pa-
sach drogowych projektowanych ulic publicznych.

5. Zasilanie w gaz nale¿y zapewniæ poprzez pod³¹czenie do
istniej¹cych przewodów gazowych w pasach drogowych
ulic.

6. Uzbrojenie techniczne terenu, poza przy³¹czami indywidu-
alnymi, nale¿y realizowaæ w pasach drogowych ulic pu-
blicznych lub dróg wewnêtrznych.

7. Dopuszcza siê mo¿liwo�æ doprowadzenia innych sieci
infrastruktury technicznej, zgodnie z zapotrzebowaniem
spo³ecznym, na warunkach okre�lonych przepisami szcze-
gólnymi.

8. Do celów grzewczych nie wolno stosowaæ paliw sta³ych,
oleju ciê¿kiego oraz �mieci i odpadów komunalnych.

9. Sieci infrastruktury technicznej nie zwi¹zane z funkcjono-
waniem dróg, nale¿y prowadziæ poza pasem drogowym
drogi wojewódzkiej.

§12. 1. Ustala siê nastêpuj¹ce klasy ulic ogólnodostêp-
nych:

1) ulicê klasy g³ównej, oznaczon¹ symbolem K-G;

2) ulice klasy zbiorczej, oznaczone symbolem K-Z;

3) ulice klasy dojazdowej, oznaczone symbolem K-D.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce ulice ruchu spowolnionego:

1) ci¹g pieszo-jezdny, oznaczony symbolem KPj;

2) urz¹dzone ci¹gi piesze, oznaczone symbolem Kx.
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3. Adaptuje siê teren lokalnej linii kolejowej, oznaczony
symbolem K-K.

4. Wyznacza siê obszar dla optymalnych rozwi¹zañ skrzy-
¿owania projektowanej drogi klasy g³ównej z drogami woje-
wódzkimi.

§13. 1. Dla ulicy klasy g³ównej KG, ustala siê nastêpuj¹ce
parametry:

1) uliczny przekrój drogi,

2) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych 25 m,

3) szeroko�æ jezdni 7 m,

2. Postuluje siê, aby droga wymieniona w ust. l, docelo-
wo przejê³a funkcje drogi wojewódzkiej (obecnej drogi woj. nr
431).

3. Odleg³o�æ zabudowy od zewnêtrznej krawêdzi jezdni
dla drogi g³ównej wynosi minimum 25 m.

4. Ustala siê zakaz urz¹dzania zjazdów indywidualnych
i publicznych z drogi KG, a zjazdy do miejsc obs³ugi podró¿-
nych nale¿y wyposa¿yæ w pasy w³¹czeñ i wy³¹czeñ oraz pas
dla pojazdów skrêcaj¹cych w lewo.

§14. 1. Dla ulic klasy zbiorczej ustala siê nastêpuj¹ce
parametry:

1) dla istniej¹cego i adaptowanego przebiegu ul. Konopnic-
kiej do punktu �A�, oznaczonego symbolem K-Z1;

2) dla nowego przebiegu ul. Konopnickiej od punktu �A� do
projektowanego skrzy¿owania z ulic¹ K-G, oznaczonego
symbolem K-Z2;

3) dla istniej¹cego odcinka ul. Po¿egowskiej o istniej¹cych
i adaptowanych parametrach, oznaczonego symbolem
K-Z3.

2. Dla projektowanej ulicy, oznaczonej symbolem K-Z2,
ustala siê:

1) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych 20 m,

2) szeroko�æ jezdni dostosowan¹ do szeroko�ci jezdni istnie-
j¹cej ul. Konopnickiej.

3. Odleg³o�æ zabudowy od zewnêtrznego krawê¿nika jezd-
ni ustala siê na 20 m.

4. Dla istniej¹cego przebiegu drogi nr 431, tj. ulic Konop-
nickiej i Szosy Poznañskiej, do czasu zmiany kategorii, obo-
wi¹zuj¹ ustalenia jak dla drogi oznaczonej KG.

§15. 1. Klasê ulicy dojazdowej ustala siê:

1) dla wy³¹czonego odcinka ul. Konopnickiej i projektowane-
go w³¹czenia do drogi K-Z2, oznaczonych symbolem K-D1;

2) dla projektowanych ulic K-D2, K-D3, K-D5, K-D6 i siêgaczy
K-D8, K-D9 oraz istniej¹cej adaptowanej ulicy, oznaczonej
symbolem K-D4.

2. Dla ulicy K-D7 obowi¹zuj¹ parametry:

1) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych zgodnie z planem,

2) szeroko�æ jezdni zgodnie z planem,

3) liniê zabudowy wyznacza siê w odleg³o�ci 7,5 m od
zewnêtrznej krawêdzi jezdni.

3. Dla ulicy K-D2 obowi¹zuj¹ parametry:

1) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych wynosi 10 m,
z poszerzeniem na odcinku w³¹czenia do ulicy klasy g³ów-
nej, oznaczon¹ symbolem K-G, zgodnie z rysunkiem pla-
nu;

2) szeroko�æ jezdni wynosi 5 m;

3) liniê zabudowy wyznacza siê w odleg³o�ci 7,5 m od
zewnêtrznej krawêdzi jezdni.

4. Dla ulicy K-D3 obowi¹zuj¹ parametry:

1) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych wynosi 12 m;

2) szeroko�æ jezdni wynosi 5 m;

3) chodnik dwustronny;

4) liniê zabudowy wyznacza siê w odleg³o�ci 8 m od ze-
wnêtrznej krawêdzi jezdni;

5) w liniach rozgraniczaj¹cych ulicê zak³ada siê usytuowanie
zatok postojowych.

5. Dla ulicy K-D5 obowi¹zuj¹ parametry:

1) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych wynosi 12 m;

2) szeroko�æ jezdni wynosi 5 m;

3) liniê zabudowy nale¿y przyjmowaæ w nawi¹zaniu do linii
zastosowanej przy ulicy oznaczonej K-D4.

6. Dla ulicy K-D6 obowi¹zuj¹ parametry:

1) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych wynosi 10 m;

2) szeroko�æ jezdni wynosi 5 m;

3) liniê zabudowy wyznacza siê w odleg³o�ci 7,5 m od
zewnêtrznej krawêdzi jezdni.

7. Dla ulicy K-D7 adaptuje siê przebieg w pasie drogo-
wym o istniej¹cej zmiennej szeroko�ci.

8. Dla siêgaczy K-D8 i K-D9 obowi¹zuj¹ parametry wyzna-
czone rysunkiem planu, odpowiednio:

1) dojazd o charakterze siêgacza;

2) ulica o nawierzchni utwardzonej bez wydzielonej krawê¿-
nikami jezdni i zakoñczona nawrotk¹;

3) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych dla drogi K-D8 wynosi
8 m, a dla drogi K-D9 - 6 m;

4) liniê zabudowy wyznacza siê w odleg³o�ci 5 m od granicy
dzia³ki.

§16. 1. Dla ci¹gu pieszo-jezdnego KPj ustala siê:

1) charakter ulicy ruchu pieszego zwi¹zanego z pasa¿em
handlowym, z ograniczonym dopuszczeniem ruchu ko³o-
wego zwi¹zanego z dojazdem do dzia³ek i dojazdem
dostawczym do us³ug;

2) parametry ulicy:

a) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych 8 m;
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b) przekrój poprzeczny jednoprzestrzenny;

c) pas dla ruchu ko³owego wydzieliæ barw¹ lub faktur¹;

d) frontowa linia zabudowy wynosi 5 m od granicy dzia³-
ki.

2. Ci¹gi piesze, oznaczone symbolem Kx, nale¿y urz¹dziæ
poprzez ich utwardzenie z dostosowaniem do parametrów
ruchu pieszego i rowerowego. Przestrzeñ u¿ytkow¹ ci¹gu
pieszego nale¿y urz¹dziæ w sposób gwarantuj¹cy mo¿liwo�æ
wykonania zieleni niskiej i �redniej oraz urz¹dzenia ma³ej
architektury jak ³awki, kwiatony i formy plastyczne, tak¿e
u¿ytkowe.

§17. Teren oznaczony symbolem K-K, stanowi strefê tech-
niczn¹ urz¹dzeñ kolejowych, do rozstrzygniêæ o sposobie
u¿ytkowania i ewentualnej zmiany przeznaczenia w odrêb-
nym trybie planistycznym lub trybie postêpowania admini-
stracyjnego.

§18. W granicach zatwierdzenia planu, dla stref stano-
wisk archeologicznych ustala siê obowi¹zek uzgodnienia prac
ziemnych z odpowiednim konserwatorem zabytków arche-
ologicznych.

§19. Dla obiektów kubaturowych ustala siê obowi¹zek
uzyskania pozytywnej opinii Burmistrza Gminy Mosina
w zakresie rozwi¹zañ architektonicznych na etapie prac pro-
jektowych.

ROZDZIA£ III

Przepisy koñcowe

§20. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy 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 ta wynosi
30%.

§21. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Gminy Mosina.

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

Przewodnicz¹cy Rady
(�) mgr Przemys³aw Pniewski

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.), 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.) oraz art. 85 ust. 2 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717), zgodnie z uchwa³¹
Rady Miejskiej w Mosinie Nr XVI/131/99 z dnia 26 sierpnia
1999 r., Rada Miejska w Mosinie uchwala, co nastêpuje:

§1. 1. Uchwala siê �Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi
Krosinko w rejonie ulicy Wiejskiej� dla terenu po³o¿onego
miêdzy Kana³em Mosiñskim, ulic¹ Wiejsk¹, granic¹ admini-
stracyjn¹ miasta Mosina, a ³¹cznikiem ekologicznym we wsi
Krosinko.

2. £¹czna powierzchnia zatwierdzenia planu wynosi oko-
³o 36 ha.

2076

UCHWA£A Nr XXIII/202/04 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 15 kwietnia 2004 r.

w sprawie �Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
zabudowy mieszkaniowej we wsi Krosinko w rejonie ulicy Wiejskiej�

3. Integraln¹ czê�ci¹ uchwa³y jest rysunek planu w skali
1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

ROZDZIA£ I

Przepisy ogólne

§2. 1. Ustala siê dla czê�ci dzia³ek nr ewid. 138/8, 138/12,
138/13, 138/15, 139/26, 141/5, 141/6, 141/7, 141/14, 143/2, 144/
3, 144/8, 145/3, 145/4, 146/14, 147/15, 147/17, 147/19, 147/20,
147/21, 147/23, 147/24, 147/25, 147/26, 148/6, 149/4, 149/5, 150/
2, 151, 152, 154/4, 154/5, 154/6, 155/3, 156/3, 157/6, 158/4, 159/
3, 159/4, 160/1, 160/13, 160/15, 160/16, 160/17, 160/18, 161/3,
161/4, 162/1, 162/2, 163/1 i dzia³ek nr ewid. 141/9, 141/10, 141/
11, 141/12, 141/13 przeznaczenie pod zabudowê mieszka-
niow¹ niskiej intensywno�ci, oznaczon¹ symbolem MN na
rysunku planu.
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2. Ustala siê dla czê�ci dzia³ek nr ewid. 138/10 i 139/18
przeznaczenie na tereny komunikacji, oznaczone symbolem
KD1 na rysunku planu.

3. Ustala siê dla czê�ci dzia³ek nr ewid. 138/3, 138/7, 139/
6, 139/24, 143/2, 144/3, 144/7, 144/8, 146/9, 146/10, 146/11, 146/
13, 148/5, 148/7, 148/8, 149/6, 149/7, 154/3, 155/2, 156/3, 157/
6, 157/7, 157/8, 158/5, 161/3, 161/4, 162/1, 162/2, 163/1, 163/2
oraz dzia³ek nr ewid. 138/4, 138/5, 138/6, 139/12, 139/14, 139/
15, 139/16, 139/17, 139/19, 139/20, 139/21, 139/22, 139/27, 139/
28 przeznaczenie pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹
niskiej intensywno�ci z dopuszczeniem us³ug, oznaczon¹
symbolem MN/U na rysunku planu.

4. Ustala siê dla dzia³ki nr ewid. 139/8 i czê�ci dzia³ek nr
ewid. 139/13, 149/4, 158/4 przeznaczenie na tereny komunika-
cji, oznaczone symbolem KPJ na rysunku planu.

5. Ustala siê dla czê�ci dzia³ki nr ewid. 139/26 przeznacze-
nie na tereny komunikacji, oznaczone symbolami KL i KPJ na
rysunku planu.

6. Ustala siê dla dzia³ki nr ewid. 139/23, 144/5 przeznacze-
nie na tereny urz¹dzeñ energetycznych - stacjê transformato-
row¹, oznaczon¹ symbolem EE na rysunku planu.

7. Ustala siê dla czê�ci dzia³ek nr ewid. 141/8, 145/3, 156/
3, 157/6 przeznaczenie na tereny komunikacji, oznaczone
symbolami KL1 i KPJ na rysunku planu.

8. Ustala siê dla czê�ci dzia³ek nr ewid. 141/14, 147/24,
149/4, 155/3 przeznaczenie na tereny komunikacji, oznaczone
symbolami KL1 i KDR na rysunku planu.

9. Ustala siê dla czê�ci dzia³ek nr ewid. 143/2, 148/6
przeznaczenie na tereny komunikacji, oznaczone symbolami
KL1, KPJ i KDR na rysunku planu.

10. Ustala siê dla czê�ci dzia³ek nr ewid. 144/3, 150/2, 154/
6, 157/8 przeznaczenie na tereny, komunikacji, oznaczone
symbolem KL1 na rysunku planu.

11. Ustala siê dla czê�ci dzia³ek nr ewid. 144/8, 145/4, 147/
17 przeznaczenie na tereny komunikacji, oznaczone symbola-
mi KL1, KD i KDR na rysunku planu.

12. Ustala siê dla czê�ci dzia³ek nr ewid. 147/15, 151, 156/
3 przeznaczenie na tereny komunikacji, oznaczone symbolem
KDR na rysunku planu.

13. Ustala siê dla czê�ci dzia³ki nr ewid. 150/2 przeznacze-
nie pod us³ugi o�wiaty z dopuszczeniem zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej niskiej intensywno�ci, oznaczone sym-
bolem UO/MN.

14. Ustala siê dla czê�ci dzia³ek nr ewid. 150, 152, 154/6
przeznaczenie na tereny komunikacji, oznaczone symbolem
KL2 na rysunku planu.

15. Istniej¹ce siedliska rolnicze na dzia³kach nr ewid.: 138/
13, 141/9, 143/2, 144/8, 145/4, 148/6, 154/3, 156/3, 158/4, 158/
5, 159/4, 161/3 zachowuj¹ swoj¹ funkcjê do czasu zaprzestania
produkcji rolnej. Dla obiektów zabudowy zagrodowej, istnie-
j¹cej w dniu uchwalenia planu, dopuszcza siê mo¿liwo�æ
dokonywania prac remontowych i modernizacyjnych, przebu-
dowy i rozbudowy.

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

1) ustalenie przeznaczenia dzia³ek, o których mowa w §2;

2) wyznaczenie terenów budowlanych;

3) okre�lenie zasad podzia³u nieruchomo�ci po³o¿onych na
terenie zatwierdzenia planu;

4) okre�lenie zasad zagospodarowania terenu i zabudowy na
obszarze zalewowym;

5) okre�lenie zasad zagospodarowania terenu i zabudowy
dla obiektów stanowi¹cych realizacjê nowej funkcji;

6) okre�lenie zasad ochrony krajobrazu i �rodowiska przy-
rodniczego;

7) ustalenie zasad obs³ugi komunikacyjnej oraz infrastruktu-
ralnej terenu objêtego sporz¹dzeniem planu.

2. Cele wymienione w ust. 1 zrealizowano przy minima-
lizacji konfliktów spo³ecznych i optymalizacji korzy�ci wynika-
j¹cych ze wspólnych dzia³añ w³adz samorz¹dowych Gminy
Mosina oraz mieszkañców wsi Krosinko.

§4. Przedmiotem ustaleñ planu s¹ tereny, które uzyskuj¹
przeznaczenie zgodnie z przepisami niniejszej uchwa³y.

§5. Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Miasta i Gminy Mosina, zatwierdzone
uchwa³¹ Nr XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia
9 czerwca 1998 r., okre�la kierunek przekszta³ceñ terenów
objêtych zmian¹ planu, wyznaczaj¹c dla przedmiotowego
obszaru preferencjê dla zainwestowania z postulowanym
przeznaczaniem terenu pod budownictwo mieszkaniowe jed-
norodzinne.

§6. Wszelkie podzia³y geodezyjne dzia³ek dokonane po
rozpoczêciu trybu sporz¹dzenia planu, jak i po jego uchwale-
niu lub te¿ zmiany ich numerów ewidencyjnych, pozostaj¹
bez wp³ywu na ustalenia zawarte w niniejszej 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 - nale¿y przez to rozumieæ
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej
intensywno�ci wraz z obiektami towarzysz¹cymi, dla któ-
rych zasady zabudowy i u¿ytkowania okre�la niniejsza
uchwa³a;

3. zabudowie mieszkaniowej z dopuszczeniem us³ug - nale¿y
przez to rozumieæ tereny istniej¹cej zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej niskiej intensywno�ci wraz z obiek-
tami towarzysz¹cymi, dla których zasady wspó³istnienia
funkcji us³ugowej i mieszkalnej okre�laj¹ przepisy niniej-
szej uchwa³y;

4. us³ugach dopuszczonych na terenach zabudowy mieszka-
niowej nale¿y przez to rozumieæ dzia³alno�æ gospodarcz¹
zwi¹zan¹ ze �wiadczeniem us³ug na rzecz ludno�ci oraz
wytwórczo�æ, tak¿e produkcjê nie posiadaj¹c¹ szkodliwe-
go wp³ywu na tereny i dzia³ki s¹siednie;
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5. rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek wyko-
nany na aktualizowanej mapie zasadniczej w skali 1:1000,
przedstawiaj¹cy w sposób graficzny ustalenia niniejszej
uchwa³y;

6. tereny zieleni ³¹cznika ekologicznego - nale¿y przez to
rozumieæ pas zieleni o charakterze naturalnej struktury
przyrodniczej lokalnego siedliska ro�linnego;

7. alternatywnym charakterze miejsca lokalizacji stacji trans-
formatorowej - nale¿y przez to rozumieæ lokalizacje dzia-
³ek, które w przypadku stwierdzenia przez odpowiednie
s³u¿by braku potrzeby wykorzystania ich pod realizacjê
urz¹dzeñ elektroenergetycznych, mog¹ byæ po³¹czone
z s¹siaduj¹cymi dzia³kami budowlanymi.

§8. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi
ustaleniami planu:

1. granica zatwierdzenia planu,

2. obowi¹zuj¹ce linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym spo-
sobie u¿ytkowania,

3. projektowane granice dzia³ek,

4. frontowa linia zabudowy,

5. obszar o ograniczonych warunkach gruntowo-wodnych
dla posadowienia budynku,

6. strefa zieleni ³¹cznika ekologicznego,

7. pas drogowy ulicy,

8. ci¹g pieszo - jezdny,

9. drogi rolnicze.

ROZDZIA£ II

Przepisy szczegó³owe

§9. Na projektowanym osiedlu mieszkaniowym wyznacza
siê:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczo-
ne symbolem MN na rysunku planu;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopusz-
czeniem us³ug, oznaczone symbolem MN/U na rysunku
planu;

3) frontow¹ liniê zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;

4) tereny zieleni ³¹cznika ekologicznego, zgodnie z rysunkiem
planu;

5) tereny komunikacji, oznaczone symbolami KL, KD1, KD2,
KPJ i KDR na rysunku planu;

6) alternatywne tereny lokalizacji stacji transformatorowych,
oznaczone symbolem EE na rysunku planu;

7) obszar o ograniczonych warunkach gruntowo-wodnych
dla posadowienia budynku, zgodnie z rysunkiem planu;

8) strefa uci¹¿liwo�ci elektromagnetycznej od linii elektro-
energetycznej 15 kV.

§10. 1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej, oznaczo-
nych symbolem MN, ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy
i zagospodarowania terenu:

1) ustala siê maksymalny udzia³ powierzchni zabudowy
wszelkimi obiektami kubaturowymi do 30% powierzchni
ogólnej dzia³ki, nie wiêcej jednak ni¿ 300 m2;

2) budynki nale¿y projektowaæ jako parterowe z poddaszem
u¿ytkowym, z dachem dwu - lub wielospadowym o k¹cie
nachylenia od 30° do 50°;

3) maksymaln¹ wysoko�æ budynków ustala siê na 11,5 m
w linii kalenicy dachu od projektowanego poziomu terenu;

4) dla budynków parterowych bez poddasza u¿ytkowego
dopuszcza siê k¹t nachylenia dachu od 20° do 40°;

5) dopuszcza siê realizacjê podpiwniczenia do wysoko�ci
pomieszczenia 2,5 m;

6) dopuszcza siê wyniesienie podpiwniczenia do wysoko�ci
1 m ponad istniej¹cy poziom terenu;

7) zaleca siê realizacjê gara¿y wbudowanych lub przybudo-
wanych do budynku mieszkalnego;

8) dopuszcza siê mo¿liwo�æ realizacji gara¿y wolnostoj¹cych
w sposób nie koliduj¹cy dla u¿ytkowników terenów s¹-
siednich;

9) powierzchnia zabudowy gara¿y wolnostoj¹cych lub przy-
budowanych powinna wynosiæ maksymalnie 50 m2 dla
obiektu o wysoko�ci pomieszczenia nie wiêkszej ni¿ 2,7 m;

10) zakazuje siê wykorzystywania gara¿y dla celów koliduj¹-
cych z podstawow¹ funkcj¹ terenu.

2. Na terenach zabudowy mieszkaniowej z dopuszcze-
niem realizacji nieuci¹¿liwych us³ug, oznaczonych symbolem
MN/U, ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospoda-
rowania terenu:

1) dla realizacji nowej zabudowy oraz przebudowy, rozbudo-
wy lub modernizacji istniej¹cych obiektów, obowi¹zuj¹
zapisy ust. 1;

2) ustala siê maksymalny udzia³ powierzchni zabudowy
wszelkimi obiektami kubaturowymi do 50% powierzchni
ogólnej dzia³ki, nie wiêcej jednak ni¿ 600 m2;

3) dla istniej¹cych w dniu uchwalenia planu dzia³ek o po-
wierzchni wiêkszej od 2000 m2 z istniej¹cym zainwestowa-
niem, dopuszcza siê mo¿liwo�æ rozbudowy i przebudowy
obiektów z powiêkszeniem powierzchni zabudowy do
maksimum 60% powierzchni dzia³ki, przy czym przyrost
powierzchni zabudowy nie powinien wynosiæ wiêcej ni¿
30% istniej¹cego zainwestowania dzia³ki;

4) dopuszcza siê realizacjê us³ug jako funkcji uzupe³niaj¹cej,
nie koliduj¹cej z podstawow¹ funkcj¹ mieszkaln¹;

5) us³ugi nale¿y realizowaæ w parterach obiektów zabudowy
mieszkaniowej lub w obiektach wolnostoj¹cych;

6) miejsca postojowe dla prowadzonej dzia³alno�ci nale¿y
organizowaæ na dzia³kach.
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3. Na terenach us³ug o�wiaty z dopuszczeniem zabudo-
wy mieszkaniowej, oznaczonych symbolem UO/MN, ustala
siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospodarowania tere-
nu:

1) maksymaln¹ wysoko�æ budynków ustala siê na 15 m
w linii kalenicy dachu od projektowanego poziomu terenu;

2) dopuszcza siê realizacjê podpiwniczenia do wysoko�ci
pomieszczenia 2,5 m, uzale¿nion¹ od szczegó³owych ba-
dañ gruntu;

3) dopuszcza siê wyniesienie podpiwniczenia do wysoko�ci
1 m ponad istniej¹cy poziom terenu;

4) dopuszcza siê wydzielenie dzia³ek budowlanych, zgodnie
z rysunkiem planu;

5) dla realizacji zabudowy mieszkaniowej obowi¹zuj¹ przepi-
sy ust. 1.

§11. 1. Wyznacza siê teren zieleni ³¹cznika ekologiczne-
go, zgodnie z rysunkiem planu.

2. Na terenie ³¹cznika ekologicznego ustala siê zakaz
lokalizowania budynków i obiektów budowlanych, za wyj¹t-
kiem realizacji ogrodzenia dzia³ki.

3. Dla ³¹cznika ekologicznego ustala siê obowi¹zek wyko-
nania nasadzeñ zieleni¹ �redni¹ i wysok¹.

4. Dla realizacji pasa zieleni ³¹cznika ekologicznego zale-
ca siê wykorzystanie gatunków rodzimych o walorach krajo-
brazowych.

5. Przepisów §11 nie stosuje siê dla terenów dróg pu-
blicznych wystêpuj¹cych w strefie ³¹cznika ekologicznego.

§12. 1. Wyznacza siê obszar o ograniczonych warunkach
gruntowo - wodnych dla posadowienia budynku, zgodnie
z rysunkiem planu.

2. Dla realizacji zabudowy mieszkaniowej w obszarze,
o którym mowa w ust. 1, ustala siê obowi¹zek przeprowadze-
nia szczegó³owych badañ gruntowo-wodnych dla okre�lenia
warunków posadowienia budynku.

§13. Do czasu przeniesienia lub skablowania linii 15 kV,
zakazuje siê lokalizowania obiektów przeznaczonych na sta³y
pobyt ludzi w strefie uci¹¿liwo�ci elektromagnetycznej od
tych linii elektroenergetycznych, zgodnie z rysunkiem planu.

§14. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej.

1. Zaopatrzenie w wodê.

1) Zaopatrzenie w wodê nale¿y zapewniæ z istniej¹cego
wodoci¹gu w ul. Wiejskiej.

2) Rozprowadzenie sieci wodoci¹gowej w projektowa-
nych ulicach nale¿y wykonaæ, zgodnie z obowi¹zuj¹cy-
mi przepisami, w pasach drogowych ulic, a tak¿e
w oparciu o program uzbrojenia terenu oraz konieczn¹
dokumentacjê techniczn¹.

3) Dla zapewnienia ci¹g³o�ci dostawy wody nale¿y prze-
widzieæ i projektowaæ pier�cieniowy uk³ad sieci wodo-
ci¹gowej.

4) Dopuszcza siê mo¿liwo�æ powi¹zania lokalnego syste-
mu zaopatrzenia w wodê z systemem sieci wodoci¹-
gowej m. Poznania.

2. Odprowadzenie �cieków sanitarnych.

1) Zakazuje siê realizacji i stosowania bezodp³ywowych
zbiorników na gromadzenie �cieków gospodarczo �
bytowych,

2) Istniej¹ce szamba wzd³u¿ ul. Wiejskiej po realizacji
kanalizacji przewiduje siê do likwidacji,

3) Ustala siê obowi¹zek rozwi¹zania gospodarki �ciekami
poprzez wykonanie kanalizacji sanitarnej,

4) �cieki gospodarczo - bytowe nale¿y odprowadzaæ gra-
witacyjnie i poprzez system po�rednich przepompow-
ni do istniej¹cej oczyszczalni �cieków w Mosinie lub do
innych, ewentualnych wiejskich oczyszczalni �cieków,

5) Rozprowadzenie sieci kanalizacyjnej w projektowa-
nych ulicach nale¿y wykonaæ, zgodnie z obowi¹zuj¹cy-
mi przepisami, w pasach drogowych ulic, a tak¿e
w oparciu o program uzbrojenia terenu oraz konieczn¹
dokumentacjê techniczn¹.

3. Odprowadzanie wód opadowych nale¿y projektowaæ po-
wierzchniowo wzd³u¿ ulic i dalej do odbiornika naturalne-
go (rzeka Samica).

4. Zasilanie w energiê elektryczn¹.

1) Dla zasilenia terenu w sieæ elektroenergetyczn¹ na
przedmiotowym terenie, nale¿y wykonaæ zasilanie
z istniej¹cych stacji transformatorowych lub stacji pro-
jektowanych, zlokalizowanych zgodnie z rysunkiem
planu.

2) Dopuszcza siê wykonanie stacji typu nas³upowego.

3) Wyznaczone miejsca lokalizacji stacji transformatoro-
wych na rysunku planu posiadaj¹ charakter alterna-
tywny, do uzgodnienia z dysponentem sieci energe-
tycznych.

4) Linie niskiego napiêcia dla zasilania budynków nale¿y
zaprojektowaæ jako kablowe, wyprowadzone ze stacji
transformatorowej.

5) Postuluje siê wykonanie prze³o¿enia lub skablowania
istniej¹cych linii 15 kV na warunkach ustalonych przez
dysponenta sieci,

6) Postuluje siê wykonanie o�wietlenia ulicznego w pa-
sach drogowych projektowanych, ulic publicznych.

5. Zasilanie w gaz nale¿y zapewniæ poprzez pod³¹czenie do
istniej¹cych przewodów gazowych w pasach drogowych
ulic.

6. Uzbrojenie techniczne terenu, poza przy³¹czami indywidu-
alnymi, nale¿y realizowaæ w pasach drogowych ulic pu-
blicznych lub dróg wewnêtrznych.

7. Dopuszcza siê mo¿liwo�æ doprowadzenia innych sieci
infrastruktury technicznej, zgodnie z zapotrzebowaniem
spo³ecznym, na warunkach okre�lonych przepisami szcze-
gólnymi.
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8. Do celów grzewczych nie wolno stosowaæ paliw sta³ych,
oleju ciê¿kiego oraz �mieci i odpadów komunalnych.

§15. 1. Zakazuje siê organizowania bezpo�rednich, no-
wych zjazdów z drogi nr 431 na tereny dzia³ek przyleg³ych do
pasa drogowego.

2. Projektowan¹ sieæ infrastruktury technicznej nale¿y
projektowaæ i realizowaæ bez wykorzystania pasa drogowego
drogi nr 431.

§16. 1. Dla projektowanych ulic przyjmuje siê nastêpuj¹-
ce oznaczenia i parametry:

1) KL:

a) droga lokalna o charakterze drogi publicznej;

b) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych wskazane 20 m;

c) szeroko�æ jezdni - 6 m;

d) chodnik obustronny o szeroko�ci minimum - 1,5 m;

e) odleg³o�æ zabudowy mieszkaniowej od frontowej gra-
nicy dzia³ki - 8 m, o ile rysunek planu nie stanowi
inaczej;

2) KL1, KL2:

a) droga lokalna o charakterze drogi publicznej;

b) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych - 15 m;

c) szeroko�æ jezdni - 6 m;

d) chodnik obustronny o szeroko�ci minimum - 1,5 m;

e) odleg³o�æ zabudowy mieszkaniowej od frontowej gra-
nicy dzia³ki - 8 m, o ile rysunek planu nie stanowi
inaczej;

3) KD, KD1:

a) droga dojazdowa o charakterze drogi publicznej;

b) droga dojazdowa z wydzielon¹ jezdni¹ i wyniesionym
krawê¿nikiem;

c) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych - 12 m;

d) szeroko�æ jezdni - 5 m;

e) chodnik obustronny o szeroko�ci minimum - 1,5 m;

f) odleg³o�æ zabudowy mieszkaniowej od frontowej gra-
nicy dzia³ki - 6 m, o ile rysunek planu nie stanowi
inaczej;

4) KPJ:

a) ci¹g pieszo - jezdny o przekroju jednoprzestrzennym;

b) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych - 10 m, o ile
rysunek planu nie stanowi inaczej;

c) postuluje siê wykonanie nawierzchni rozbieralnej;

5) KDR:

a) droga rolnicza o przekroju jednoprzestrzennym;

b) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych wynosi 5 m,
o ile rysunek planu nie stanowi inaczej.

2. Ustala siê po³o¿enie jezdni osiowo w projektowanym
pasie drogowym.

3. Postuluje siê wykorzystanie optymalnego kierunku po-
wi¹zañ komunikacyjnych dla utworzenia po³¹czenia komuni-
kacyjnego wsi Krosinko z terenami po³o¿onymi po po³udnio-
wo - wschodniej stronie Kana³u Mosiñskiego.

4. Dla zabudowy mieszkalnej ustala siê obowi¹zek zacho-
wania minimalnej odleg³o�ci 25 m od krawêdzi jezdni ulicy
Wiejskiej.

5. Przepis ust. 4 nie dotyczy istniej¹cej zabudowy miesz-
kalnej.

6. Dla zabudowy innymi obiektami budowlanymi ustala
siê obowi¹zek zachowania minimalnej odleg³o�ci 10 m od
krawêdzi jezdni ulicy Wiejskiej.

7. Przepis ust. 6 nie dotyczy realizacji ogrodzenia.

8. Na projektowanych dzia³kach budowlanych granicz¹-
cych z ulic¹ Wiejsk¹, zaleca siê realizowanie pasa zieleni
izolacyjnej zimozielonej wzd³u¿ tej granicy, pe³ni¹cego rolê
ekranu akustycznego.

§17. Dla obiektów kubaturowych ustala siê obowi¹zek
uzyskania pozytywnej opinii Burmistrza Gminy Mosina
w zakresie rozwi¹zañ architektonicznych na etapie prac pro-
jektowych.

ROZDZIA£ III

Przepisy koñcowe

§18. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy 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 ta wynosi
30%.

§19. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Gminy Mosina.

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

Przewodnicz¹cy Rady
(�) mgr Przemys³aw Pniewski
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Na podstawie art. 30 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 12 kwietnia
2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz. 499 z pó�n.
zm.), w zwi¹zku z art. 42, ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia
2004 r. � Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego
(Dz.U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219), Rada Miejska uchwala, co
nastêpuje:

§1. Tworzy siê zamkniêty obwód g³osowania oraz ustala
jego numer, granice oraz siedzibê obwodowej komisji wybor-
czej zgodnie z Za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y.

2077

UCHWA£A Nr XIII/69/2004 RADY MIEJSKIEJ ZAGÓROWA

z dnia 16 kwietnia 2004 r.

w sprawie utworzenia zamkniêtego obwodu g³osowania na terenie Gminy i Miasta Zagórów
dla przeprowadzenia wyborów pos³ów do Parlamentu Europejskiego zarz¹dzonych na dzieñ 13 czerwca 2004 r.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gmi-
ny Zagórów.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego. Uchwa³ê podaje siê do wiadomo�ci publicznej
w sposób zwyczajowo przyjêty.

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej

(�) Romualda Matusiak

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XIII/69/2004

Rady Miejskiej Zagórowa
z dnia 16 kwietnia 2004 r.

WYKAZ NUMERU I GRANICY ZAMKNIÊTEGO OBWODU ORAZ SIEDZIBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
UTWORZONEGO NA PODSTAWIE UCHWA£Y NR XIII/69/2004 RADY MIEJSKIEJ ZAGÓROWA Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R.

Numer obwodu Granice obwodu Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej 
2 Dom Pomocy Spo³ecznej Dom Pomocy Spo³ecznej w Zagórowie ul. Lidmanowskiego 4 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z pó�n. zm.) i art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838
z pó�n. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:

§1. Ustala siê nastêpuj¹ce dzienne stawki op³aty za zajê-
cie 1m2 pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie
drogowym:

2078

UCHWA£A Nr XIII/71/2004 RADY MIEJSKIEJ ZAGÓROWA

z dnia 16 kwietnia 2004 r.

w sprawie ustalenia wysoko�ci stawek op³aty za zajêcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarz¹dc¹
jest Gmina Zagórów, na cele niezwi¹zane z budow¹, przebudow¹, remontem, utrzymaniem i ochron¹ dróg

1) za zajmowanie jezdni o nawierzchni twardej, przy zwê¿e-
niu jezdni (poni¿ej 100% szeroko�ci jezdni) - 4,00 z³,

2) za zajmowanie jezdni o nawierzchni twardej przy zamkniê-
ciu jezdni (100% szeroko�ci jezdni) - 8,00 z³,

3) za zajmowanie innych elementów pasa drogowego (poza
jezdni¹) o nawierzchni twardej - 3,00 z³,

4) za zajmowanie pozosta³ych elementów pasa drogowego
- 2,00 z³.

Poz. 2077, 2078� 9920 �



Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 103

§2. Ustala siê nastêpuj¹ce roczne stawki op³aty za zajêcie
1 m2 pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogo-
wym urz¹dzeñ infrastruktury technicznej niezwi¹zanych
z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego:

1) na obiekcie mostowym - 200,00 z³,

2) poza obiektami mostowymi - 20,00 z³.

§3. Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty za zajêcie 1m2 pasa
drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym reklam,
w wysoko�ci 2,00 z³. za 1m2 powierzchni reklamy.

§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gmi-
ny.

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

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej

(�) Romualda Matusiak

Na podstawie art. 30 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 12 kwietnia
2001 r. Ordynacja Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz.
499 z pó�n. zm.) w zwi¹zku z art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 23
stycznia 2004 r. � Ordynacja wyborcza do Parlamentu Euro-
pejskiego (Dz.U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219), Rada Miejska
w Kole uchwala co nastêpuje:

§1. Tworzy siê obwody g³osowania oraz ustala ich nume-
ry, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych
zgodnie z Za³¹cznikiem Nr 1 do niniejszej uchwa³y.

2079

UCHWA£A Nr XXII/138/04 RADY MIEJSKIEJ W KOLE

z dnia 20 kwietnia 2004 r.

w sprawie utworzenia obwodów g³osowania na terenie Miasta Ko³a dla przeprowadzania
wyborów pos³ów do Parlamentu Europejskiego zarz¹dzonych na dzieñ 13 czerwca 2004 r.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta Ko³a.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego. Uchwa³ê podaje siê do wiadomo�ci publicznej
w sposób zwyczajowo przyjêty.

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Kole

(�) Urszula Pêkacz

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXII/138/04

Rady Miejskiej w Kole
z dnia 20 kwietnia 2004 r.

WYKAZ NUMERÓW I GRANIC OBWODÓW ORAZ SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI
WYBORCZYCH UTWORZONYCH NA PODSTAWIE UCHWA£Y NR XXII/138/04 Z DNIA 20 KWIETNIA 2004 R.

Nr obwodu Granice obwodu Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej 
3 Obwód odrêbny Dom Pomocy Spo³ecznej w Kole, ul. Poniatowskiego 21 
9 Obwód odrêbny Dom Pomocy Spo³ecznej dla Doros³ych w Kole, ul. Blizna 55 
14 Obwód odrêbny Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej w Kole, ul. Poniatowskiego 25 
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a 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. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomo�ciami (Dz.U. z 2000 r. Nr
46, poz. 543 z pó�n. zm.), Kodeksu Cywilnego i Kodeksu
Spó³ek Handlowych - Rada Miejska w Kole uchwala, co
nastêpuje:

§1. W uchwale Nr VI/42/2003 Rady Miejskiej w Kole z dnia
25 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nierucho-
mo�ciami gruntowymi stanowi¹cymi mienie Gminy Miejskiej
Ko³o (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 61, poz. 1133 zm. Dz. Urz. Woj.
Wlkp. Nr 211 poz. 4415), wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) w §6 dodaje siê pkt 8 i 9 w brzmieniu:

�8. w zamian za zaleg³o�ci podatkowe stanowi¹ce docho-
dy gminy,

9. pod drogi gminne, z zastrze¿eniem §7 ust.3,�

2) w §7:

a) w ust. 1 dodaje siê litery k i l w brzmieniu:

�k) przeniesienie w³asno�ci nieruchomo�ci lub prawa
u¿ytkowania wieczystego w zamian za zaleg³o�ci po-
datkowe z tytu³u podatków stanowi¹cych dochody
gminy,

l) przeniesienia w³asno�ci lub prawa u¿ytkowania wie-
czystego na podstawie przepisów odrêbnych ustaw�,

b) ust. 3 utrzymuje brzmienie:

�3. Nabycie nieruchomo�ci pod drogi gminne od Skar-
bu Pañstwa i jednostek samorz¹du terytorialnego

2080

UCHWA£A Nr XXII/141/2004 RADY MIEJSKIEJ W KOLE

z dnia 20 kwietnia 2004 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr VI/42/2003 z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zasad
gospodarowania nieruchomo�ciami gruntowymi stanowi¹cymi mienie Gminy Miejskiej Ko³o

w zwi¹zku ze zmian¹ kategorii dróg, nastêpuje na
zasadach ustalonych w odrêbnej uchwale�.

3) §9 w ust. 1 dodaje siê lit. g w brzmieniu:

�g. przeniesienia w³asno�ci lub prawa u¿ytkowania wie-
czystego na podstawie przepisów odrêbnych ustaw�,

4) Po §15 dodaje siê §15 a o nastêpuj¹cym brzmieniu:

�§15 a. Zbycie nieruchomo�ci pod drogi gminne na rzecz
Skarbu Pañstwa i jednostek samorz¹du terytorialnego
w zwi¹zku ze zmian¹ kategorii dróg nastêpuje na zasadach
ustalonych w odrêbnej uchwale�.

5) w §22:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

�1. Przedmiotem najmu lub dzier¿awy na okres d³u¿szy
ni¿ 3 lata mog¹ byæ nieruchomo�ci gruntowe przezna-
czone na cele nierolnicze i nieruchomo�ci u¿ytkowane
rolniczo z zastrze¿eniem ust. 2,�

b) dodaje siê ust. 1 a o nastêpuj¹cym brzmieniu:

�2. Nieruchomo�ci gruntowe u¿ytkowane rolniczo mog¹
byæ przedmiotem najmu lub dzier¿awy na okres nie
d³u¿szy ni¿ 9 lat�.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta Ko³a.

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

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Kole

(�) Urszula Pêkacz
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. - o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 159 z pó�ñ. zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.
z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pó�n. zm.), Rada Miejska w Kole
uchwala, co nastêpuje:

§1. Ustala siê stawki op³at za zajêcie 1 m2 pasa drogowe-
go dla dróg gminnych w Kole na cele niezwi¹zane z budow¹,
przebudow¹, remontem, utrzymaniem i ochron¹ dróg
w nastêpuj¹cej wysoko�ci:

1. Prowadzenie robót w pasie drogowym:

- za zajêcie 1 m2 chodnika � 0,50 z³/dobê,

- za zajêcie 1 m2 pobocza, pasa zieleni � 0,30 z³/dobê,

- za zajêcie 1 m2 do 20% szeroko�ci jezdni � 0,50 z³/dobê,

- za zajêcie 1 m2 pow. 20% do 50% szeroko�ci jezdni �
2,00 z³/dobê,

- za zajêcie 1 m2 pow. 50% do ca³kowitego zajêcia jezdni
� 4,00 z³/dobê.

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

2081

UCHWA£A Nr XXII/145/2004 RADY MIEJSKIEJ W KOLE

z dnia 20 kwietnia 2004 r.

w sprawie ustalenia stawek op³at za zajêcie pasa drogowego dla dróg gminnych na terenie miasta Ko³a

- op³ata za zajêcie 1 m2 (rzutu poziomego umieszczane-
go urz¹dzenia) - 16 z³/ rok.

Roczna stawka op³at obejmuje pe³ny rok kalendarzowy
umieszczenia urz¹dzenia w pasie Drogowym.

3. Umieszczenie w pasie drogowym reklamy:

- op³ata za zajêcie 1 m2 powierzchni reklamy 1 z³/dobê.

4. Umieszczenie w pasie drogowym obiektów handlowych
i us³ugowych:

- op³ata za zajêcie 1 m2 powierzchni obiektu 0,10 z³/dobê.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta Ko³a.

§3. Traci moc uchwa³a Nr XX/125/2004 Rady Miejskiej
w Kole z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia stawek
op³at za zajêcie pasa drogowego dla dróg gminnych na
terenie miasta Ko³a.

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

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej

(�) Urszula Pêkacz

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985 r. Nr 14, poz. 60 z pó�n.
zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. �a� ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz.U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z pó�n. zm.) art. 5 ust. 4 ustawy z dnia
10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o samorz¹-
dzie terytorialnym i o pracownikach samorz¹dowych (Dz.U.
z 1990 r. Nr 32, poz. 191 z pó�n. zm.), Rada Miejska
w Kleczewie uchwala co nastêpuje:
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UCHWA£A Nr XIV/120/04 RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie zaliczenia dróg po³o¿onych na terenie miasta i gminy do kategorii dróg gminnych

§1. Po zasiêgniêciu opinii Zarz¹du Powiatu Koniñskiego,
zawartej w uchwale nr 102/04 z 30.03.2004 r. Rada Miejska
w Kleczewie zalicza drogi po³o¿one w obrêbie:

- miasto Kleczew ozn. Nr ew.: 145/1 o pow.0,0026 ha, 145/
4 o pow.0,0304 ha, 212/2 o pow.0,0183 ha, 212/4 o pow.
0,0814 ha, 411/2 o pow.0,3022 ha, 428/11 o pow.0,0013 ha,
428/12 o pow.0,0055 ha, 428/13 o pow.0,0014 ha, 428/14
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o pow.0,1564 ha, 540/1 o pow.0,0556 ha, 154/1 o pow.0,0010
ha, 381/4 o pow.0,0013 ha,

- Adamowo ozn. nr ew.: 31 o pow. 0,60 ha,

- Alinowo ozn. nr ew.:138 o pow.0,09 ha, 152 o pow.0,22 ha,
155 o pow.0,55 ha, 156 o pow. 0,03 ha,

- Genowefa ozn. nr ew.:137/12 o pow. 0,0379 ha, 137/13
o pow. 0,0499 ha do kategorii dróg gminnych.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gmi-
ny i Miasta Kleczew.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kleczewie
(�) mgr in¿. Jerzy Tusiñski

Na podstawie art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zm.), Rada Miejska w Kleczewie uchwala, co nastê-
puje:

§1. 1. Na terenie gminy Kleczew w pasie 100 m od linii
brzegowej jezior wprowadza siê zakaz biwakowania poza
miejscami do tego wyznaczonymi.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 obowi¹zuje do dnia
15.10.2004 r.

§2. Dla celów niniejszej uchwa³y po pojêciem:

1) linii brzegowej rozumie siê - krawêd� brzegu lub liniê
sta³ego porostu traw,

2) biwakowania rozumie siê - postawienie przyczepy cem-
pingowej lub rozbicie namiotu.
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UCHWA£A Nr XIV/124/04 RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie zakazu biwakowania

§3. Kto narusza zakaz biwakowania okre�lony w §1 pod-
lega karze grzywny wymierzonej w trybie i na zasadach
okre�lonych w prawie o wykroczeniach.

§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gmi-
ny i Miasta Kleczew.

§5. 1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 3 dni od dnia
og³oszenia poprzez rozplakatowanie w drodze obwieszczeñ
oraz wywieszenie na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy
i Miasta Kleczew.

2. Uchwa³¹ podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kleczewie
(�) mgr in¿. Jerzy Tusiñski
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Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrze�nia
1991 r. o systemie o�wiaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329
z pó�n. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z pó�n. zm.) Rada Miejska w Przedczu uchwala co
nastêpuje:

§1. Ustala siê w Gminie Przedecz plan sieci szkó³ publicz-
nych oraz granice ich obwodów:

1. Zespó³ Szkó³ w Przedczu:

a) Gimnazjum w Przedczu � miejscowo�ci: Przedecz,
Arkuszewo, Chrustowo, Dziewczopólko, Dziwie, Holen-
derki, Jasieniec, Józefowo, Katarzyna, K³okoczyn,
£¹czewna, Nowa Wie� Wielka, Rybno, Zalesie, ¯aro-
wo,

b) Szko³a Podstawowa w Przedczu � miejscowo�ci:
Przedecz, Arkuszewo, Chrustowo, Dziewczopólko,
Dziwie, Holenderki, Jasieniec, Józefowo, czê�æ Kata-
rzyny, K³okoczyn, £¹czewna, Nowa Wie� Wielka,
Rybno.
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UCHWA£A Nr XII/100/2004 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDCZU

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie ustalenia sieci szkó³ publicznych: gimnazjum i szkó³ podstawowych oraz granice ich obwodów

2. Szko³a Podstawowa w ¯arowie � miejscowo�ci: ¯arowo,
Zalesie, czê�æ Katarzyny.

§2. Traci moc uchwa³a Nr IV/33/99 Rady Miejskiej
w Przedczu z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie ustalenia sieci
szkó³ publicznych: gimnazjum i szkó³ podstawowych oraz
granic ich obwodów oraz uchwa³y zmieniaj¹ce Rady Miejskiej
w Przedczu: uchwa³a Nr XXXVII/181/2002 z dnia 26 kwietnia
2002 r. i uchwa³a Nr IV/30/2003 z dnia 27 lutego 2003 r.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta.

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrze�nia 2004
roku i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

(�) mgr Artur Andrzejczak

Na podstawie art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) Rada
Miejska w Witkowie uchwala, co nastêpuje:

§1. 1. Na terenie Gminy Witkowo w pasie 100 metrów od
linii brzegowej jezior: Niedziêgiel, Ostrowickie, Bia³e, Kordos,
Pi³ka wprowadza siê zakaz biwakowania poza miejscami do
tego wyznaczonymi.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 obowi¹zuje do dnia
15.10.2004 r.
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UCHWA£A Nr XIII/109/04 RADY MIEJSKIEJ W WITKOWIE

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie zakazu biwakowania

§2. Dla celów niniejszej uchwa³y pod pojêciem:

1) linii brzegowej rozumie siê krawêd� brzegu lub liniê sta-
³ego porostu traw,

2) biwakowania rozumie siê - postawienie przyczepy cam-
pingowej lub rozbicie namiotu.

§3. Kto narusza zakaz biwakowania okre�lony w §1 pod-
lega karze grzywny wymierzanej w trybie i na zasadach
okre�lonych w prawie o wykroczeniach.

§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gmi-
ny i Miasta.
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§5. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Wielkopolskiego.

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 3 dni od dnia
og³oszenia.

3. Uchwa³ê podaje siê do wiadomo�ci publicznej poprzez
rozplakatowanie.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

(�) Bogus³aw Mo³odecki

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717)
oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz.
1683, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039) Rada Miejska w Witkowie
uchwala, co nastêpuje:

§1. Zwalnia siê z podatku od nieruchomo�ci obiekty bu-
dowlane - hydrofornie wraz z infrastruktur¹ pod warunkiem,
¿e s¹ wy³¹czone z eksploatacji oraz nie wykorzystywane do
innych celów.
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UCHWA£A Nr XIII/112/04 RADY MIEJSKIEJ W WITKOWIE

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomo�ci wy³¹czonych z eksploatacji hydroforni

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gmi-
ny i Miasta w Witkowie.

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

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od dnia og³o-
szenia.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

(�) Bogus³aw Mo³odecki

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717)
oraz art. 14 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz.
1683, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039) Rada Miejska w Witkowie
uchwala, co nastêpuje:

§1. Zarz¹dza siê pobór podatku od posiadania psów na
terenie miasta w czê�ci obejmuj¹cej Osiedle Nr 5 w drodze
inkasa.

§2. Inkasentem jest Pan Janusz Nitka zamieszka³y Witko-
wo ul. Czerniejewska 16/15.
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UCHWA£A Nr XIII/113/04 RADY MIEJSKIEJ W WITKOWIE

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie zarz¹dzenia poboru podatku od posiadania psów w drodze inkasa
oraz okre�lenia inkasenta i wysoko�ci wynagrodzenia za inkaso

§3. Okre�la siê wynagrodzenie za inkaso o którym mowa
w §1 w wysoko�ci 40% zainkasowanych kwot.

§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gmi-
ny i Miasta Witkowo.

§5. 1. Uchwala podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Wielkopolskiego.

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od dnia og³o-
szenia.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

(�) Bogus³aw Mo³odecki
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Na podstawie art. 40 ust. 8, ust. 9 ustawy z dnia 21 marca
z 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.
z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z pó�niejszymi zmianami) Rada
Miejska w Witkowie uchwala, co nastêpuje:

§1. Uchwa³a okre�la wysoko�æ stawek op³at za zajêcie
pasa drogowego dróg, których zarz¹dc¹ jest Burmistrz Gminy
i Miasta Witkowo, na cele niezwi¹zane z budow¹ przebudow¹
remontem, utrzymaniem i ochron¹ dróg.

§2. 1. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at za zajêcie 1 m2

powierzchni jezdni pasa drogowego dróg, o których mowa
w §1 za ka¿dy dzieñ zajêcia:

1) chodników, placów, �cie¿ek rowerowych, ci¹gów pieszych
i pieszojezdnych - 2,0 z³.

2) jezdni o nawierzchni twardej

- do 20% szeroko�ci - 2,00 z³,

- powy¿ej 20% do 50% szeroko�ci - 3,00 z³,

- powy¿ej 50% do ca³kowitego zajêcia - 6,00 z³.

3) dróg o nawierzchni gruntowej i innych nieutwardzonych
elementów pasa drogowego

- do 50% pasa drogowego - 2,00 z³,

- powy¿ej 50% pasa drogowego 3,00 z³,

- za zajêcie innych elementów nieutwardzonych pasa
drogowego i elementów zieleni w pasie drogowym -
1,00 z³.

2. Zajêcie pasa drogowego przez okres krótszy ni¿ 24
godziny jest traktowane jak zajêcie pasa drogowego przez
1 dzieñ.

3. Stawki okre�lone w ust. 1 ulegaj¹ obni¿eniu o 50%
w przypadku zajmowania pasa drogowego w zwi¹zku z bu-
dow¹ urz¹dzeñ komunalnych (wodoci¹gu, kanalizacji sanitar-
nej, przy³¹czy kanalizacji deszczowej) oraz o 80% za prowa-
dzenie remontów budynków mieszkalnych przyleg³ych do
pasa drogowego.

§3. Ustala siê roczne stawki op³aty:
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UCHWA£A Nr XIII/114/04 RADY MIEJSKIEJ W WITKOWIE

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie ustalenia stawek op³at za zajmowanie pasa drogowego dróg,
dla których zarz¹dc¹ jest Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

1. Za umieszczenie w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruk-
tury technicznej niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego, za 1 m2 po-
wierzchni pasa drogowego drogi zajêtego przez rzut po-
ziomy umieszczonego urz¹dzenia:

1) w jezdni - 10,00 z³,

2) poza jezdni¹ - 8,00 z³.

2. Za umieszczenie urz¹dzenia na obiekcie mostowym za
1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi, zajêtego przez
rzut poziomy umieszczonego urz¹dzenia w wysoko�ci -
64,00 z³.

3. Stawki op³at okre�lone w ust. 1 i 2 obejmuj¹ pe³ny rok
kalendarzowy umieszczenia urz¹dzenia w pasie drogo-
wym lub na drogowym obiekcie in¿ynierskim (most).
Za niepe³ny rok kalendarzowy wysoko�æ rocznych stawek
obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesiêcy umiesz-
czenia urz¹dzenia w pasie drogowym lub na drogowym
obiekcie in¿ynierskim.

4. Stawki okre�lone w ust. 1 i 2 ulegaj¹ obni¿eniu o 50%
w przypadku umieszczania w pasie drogowym urz¹dzeñ
komunalnych (wodoci¹gu, kanalizacji sanitarnej, przy³¹-
czy kanalizacji deszczowej).

§4. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at za umieszczenie
w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwi¹zanych
z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego za ka¿dy dzieñ zajêcia 1 m2 powierzchni:

1. Pasa drogowego zajêtego przez rzut poziomy obiektu
budowlanego niezwi¹zanego z potrzebami zarz¹dzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego - 0,60 z³.

2. Reklamy -1,00 z³.

§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gmi-
ny i Miasta w Witkowie.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

(�) Bogus³aw Mo³odecki
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Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia
1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78,
poz. 483), art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Kawêczyn uchwala

STATUT GMINY KAWÊCZY

ROZDZIA£ I

Postanowienia ogólne

§1. Uchwa³a okre�la:

1) ustrój Gminy Kawêczyn,

2) zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia jednostek
pomocniczych Gminy oraz udzia³u przewodnicz¹cych tych
jednostek w pracach rady gminy,

3) organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Gminy
Kawêczyn, komisji Rady Gminy,

4) tryb pracy Wójta Gminy Kawêczyn,

5) zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy Kawêczyn,

6) zasady dostêpu obywateli do dokumentów Rady, jej ko-
misji i Wójta Gminy oraz korzystania z nich.

§2. Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) Gminie - nale¿y przez to rozumieæ gminê Kawêczyn,

2) Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Kawêczyn,

3) komisji - nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Gminy
Kawêczyn,

4) Komisji Rewizyjnej - nale¿y przez to rozumieæ Komisjê
Rewizyjn¹ Rady Gminy Kawêczyn,

5) Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Kawêczyn,

6) Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Kawê-
czyn.

ROZDZIA£ II

Gmina

§3. 1. Gmina Kawêczyn jest podstawow¹ jednostk¹ lokal-
nego samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla organizacji
¿ycia publicznego na swoim terytorium.

2. Wszystkie osoby, które na sta³e zamieszkuj¹ na obsza-
rze Gminy, z mocy ustawy o samorz¹dzie gminnym, stanowi¹
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UCHWA£A Nr XXI/84/2004 RADY GMINY KAWÊCZYN

z dnia 30 kwietnia 2004 r.

w sprawie Statutu Gminy Kawêczyn

gminn¹ wspólnotê samorz¹dow¹, realizuj¹c¹ swoje zbiorowe
cele lokalne poprzez udzia³ w referendum oraz poprzez swoje
organy.

§4. 1. Gmina po³o¿ona jest w Powiecie Tureckim, w Wo-
jewództwie Wielkopolskim i obejmuje obszar 110 km2.

2. Granice terytorialne Gminy okre�la mapa stanowi¹ca
za³¹cznik Nr 1 do Statutu.

3. W Gminie s¹ tworzone jednostki pomocnicze - so³ec-
twa.

4. Wójt prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.

§5. 1. W celu wykonywania swych zadañ Gmina tworzy
jednostki organizacyjne.

2. Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organiza-
cyjnych.

§6. 1. Herbem Gminy jest wizerunek bociana. Barwy
herbu, to bocian koloru bia³ego z czarnymi koñcówkami
skrzyde³. Wzór herbu okre�la za³¹cznik Nr 2 do Statutu.

2. Zasady u¿ywania herbu Gminy okre�la Rada w odrêb-
nej uchwale.

§7. Siedzib¹ organów Gminy jest miejscowo�æ Kawê-
czyn.

ROZDZIA£ III

Jednostki pomocnicze Gminy

§8. 1. O utworzeniu, po³¹czeniu i podziale jednostki po-
mocniczej Gminy a tak¿e zmianie jej granic rozstrzyga Rada
w drodze uchwa³y, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:

1) inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub zniesie-
nia jednostki pomocniczej mog¹ byæ mieszkañcy obszaru,
który ta jednostka obejmuje lub ma obejmowaæ, albo
organy Gminy,

2) utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie jednostki
pomocniczej musi zostaæ poprzedzone konsultacjami, któ-
rych tryb okre�la Rada odrêbn¹ uchwa³¹,

3) projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Wójt
w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,

4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien -
w miarê mo¿liwo�ci - uwzglêdniaæ naturalne uwarunko-
wania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.

2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siê od-
powiednio ust. 1.
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§9. Uchwa³y, o jakich mowa w §8 ust. 1 powinny okre�laæ
w szczególno�ci:

1) obszar,

2) granice,

3) siedzibê w³adz,

4) nazwê jednostki pomocniczej.

§10. 1. Jednostki pomocnicze gminy mog¹ prowadziæ
sw¹ gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu Gminy.

2. Bud¿et Gminy obejmuje ogó³ dochodów i wydatków
równie¿ jednostek pomocniczych wykazanych w bud¿ecie
jako poszczególne zadania do realizacji na wniosek rad so³ec-
kich a realizowane przez Gminê.

§11. Jednostki pomocnicze podlegaj¹ nadzorowi organów
Gminy na zasadach okre�lonych w statutach tych jednostek.

§12. 1. So³tys mo¿e uczestniczyæ w sesjach Rady.

2. Przewodnicz¹cy Rady obowi¹zany jest umo¿liwiæ
uczestnictwo so³tysowi w sesjach Rady.

3. So³tys mo¿e zabieraæ g³os na sesjach Rady, nie ma
jednak prawa do udzia³u w g³osowaniu.

ROZDZIA£ IV

Organizacja wewnêtrzna Rady

§13. 1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym
w Gminie.

2. Ustawowy sk³ad Rady wynosi 15 radnych.

§14. 1. Rada dzia³a na sesjach, poprzez swoje komisje
oraz przez Wójta w zakresie, w jakim wykonuje on uchwa³y
Rady.

2. Wójt i komisje Rady pozostaj¹ pod kontrol¹ Rady,
której sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alno�ci.

§15. Do wewnêtrznych organów Rady nale¿¹:

1) Przewodnicz¹cy,

2) Jeden Wiceprzewodnicz¹cy,

3) Komisja Rewizyjna,

4) komisje sta³e, wymienione w Statucie,

5) dora�ne komisje do okre�lonych zadañ.

§16. 1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce sta³e komisje:

1) Rewizyjn¹,

2) Planu Gospodarczego, Bud¿etu, Gospodarki Komunalnej
i Porz¹dku Publicznego,

3) Rolnictwa, Ochrony �rodowiska, Zaopatrzenia i Us³ug,

4) O�wiaty, Zdrowia, Opieki Spo³ecznej, Pomocy Rodzinie,
Kultury i Kultury Fizycznej.

2. W czasie trwania kadencji Rada mo¿e powo³aæ dora�ne
komisje do wykonywania okre�lonych zadañ, okre�laj¹c ich
sk³ad i zakres dzia³ania.

§17. 1. Przewodnicz¹cy Rady organizuje pracê Rady
i prowadzi jej obrady.

2. Wyboru Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego
dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.

3. Czynno�ci zwi¹zane ze zwo³aniem pierwszej sesji obej-
muj¹:

1) okre�lenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo
wybranej rady,

2) przygotowanie projektu porz¹dku obrad,

3) dokonanie otwarcia sesji,

4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem
spo�ród radnych obecnych na sesji do czasu wyboru
Przewodnicz¹cego.

4. Projekt porz¹dku obrad, o jakim mowa w ust. 3 pkt 2
powinien obejmowaæ sprawozdanie Wójta o stanie Gminy.

5. Pierwsza sesja obejmuje równie¿ z³o¿enie �lubowania
Wójta.

§18. Przewodnicz¹cy, a w przypadku jego nieobecno�ci
Wiceprzewodnicz¹cy, w szczególno�ci:

- zwo³uje sesje Rady,

- przewodniczy obradom,

- czuwa nad porz¹dkiem obrad sesji,

- kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,

- zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami
uchwa³,

- podpisuje uchwa³y Rady,

- czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych do
wykonywania przez radnych ich mandatu.

§19. W przypadku odwo³ania z funkcji b¹d� wyga�niêcia
mandatu Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego Rady
przed up³ywem kadencji, Rada na swej najbli¿szej sesji doko-
na wyboru na wakuj¹ce stanowisko.

§20. Pod nieobecno�æ Przewodnicz¹cego jego zadania
wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy, a w razie jego nieobecno�ci
wyznaczony przez Radê radny.

§21. 1. Przewodnicz¹cy oraz Wiceprzewodnicz¹cy Rady
koordynuj¹ z ramienia Rady prace komisji Rady.

2. Podzia³u zadañ w zakresie, o jakim mowa w ust. 1
dokonuje Przewodnicz¹cy Rady.

§22. Obs³ugê Rady i jej organów zapewnia pracownik
Urzêdu Gminy, zatrudniony na stanowisku d.s. obs³ugi Rady.
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ROZDZIA£ V

Tryb pracy Rady

1. Sesje Rady

§23. 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze
uchwa³ sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji, okre�lone
w ustawie o samorz¹dzie gminnym oraz w innych ustawach,
a tak¿e w przepisach prawnych wydawanych na podstawie
ustaw.

2. Oprócz uchwa³ Rada mo¿e podejmowaæ:

1) postanowienia proceduralne,

2) deklaracje - zawieraj¹ce samozobowi¹zanie siê do okre-
�lonego postêpowania,

3) o�wiadczenia - zawieraj¹ce stanowisko w okre�lonej spra-
wie,

4) apele - zawieraj¹ce formalnie niewi¹¿¹ce wezwania adre-
satów zewnêtrznych do okre�lonego postêpowania, pod-
jêcia inicjatywy czy zadania,

5) opinie - zawieraj¹ce o�wiadczenia wiedzy oraz oceny.

3. Do postanowieñ, deklaracji, o�wiadczeñ, apeli i opinii
ma zastosowania przewidziany w Statucie tryb zg³aszania
inicjatywy uchwa³odawczej i podejmowania uchwa³.

§24. 1. Rada odbywa sesje zwyczajne z czêstotliwo�ci¹
potrzebn¹ do wykonania zadañ Rady, nie rzadziej jednak ni¿
raz na kwarta³.

2. Sesjami zwyczajnymi s¹ sesje przewidziane w planie
pracy Rady.

3. Sesjami zwyczajnymi s¹ tak¿e sesje nie przewidziane
w planie, ale zwo³ane w zwyk³ym trybie.

4. Sesje nadzwyczajne s¹ zwo³ywane w przypadkach
przewidzianych w ustawie.

2. Przygotowanie sesji

§25. 1. Sesje przygotowuje Przewodnicz¹cy.

2. Przygotowanie sesji obejmuje:

1) ustalenie porz¹dku obrad,

2) ustalenie czasu i miejsca obrad,

3) zapewnienie dostarczenia radnym materia³ów, w tym
projektów uchwa³, dotycz¹cych poszczególnych punktów
porz¹dku obrad.

3. Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady, lub z jego upo-
wa¿nienia Wiceprzewodnicz¹cy.

4. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad
sesyjnych powiadamia siê radnych najpó�niej na 5 dni przed
terminem obrad, za pomoc¹ listów poleconych lub w inny
skuteczny sposób.

5. Powiadomienie wraz z materia³ami dotycz¹cymi sesji
po�wiêconej uchwaleniu bud¿etu i sprawozdania z wykona-
nia bud¿etu przesy³a siê radnym najpó�niej na 14 dni przed
sesj¹.

6. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa
w ust. 4 i 5 Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu sesji
i wyznaczyæ nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie
sesji mo¿e byæ zg³oszony przez radnego tylko na pocz¹tku
obrad, przed g³osowaniem nad ewentualnym wnioskiem
o zmianê porz¹dku obrad.

7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie
obrad Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomo�ci
w sposób zwyczajowo przyjêty.

§26. 1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady, po zasiê-
gniêciu opinii Wójta ustala listê osób zaproszonych na sesjê.

2. W sesjach Rady uczestnicz¹ - z g³osem doradczym -
Wójt oraz Sekretarz i Skarbnik Gminy.

3. Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ zostaæ zobowi¹zani
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegaj¹-
cych kontroli Rady.

3. Przebieg sesji

§27. Wójt obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej po-
mocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu
sesji.

§28. Publiczno�æ obserwuj¹ca przebieg sesji zajmuje wy-
znaczone dla niej miejsca.

§29. Wy³¹czenie jawno�ci sesji jest dopuszczalne jedynie
w przypadkach przewidzianych w ustawach.

§30. 1. Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu.

2. Na wniosek Przewodnicz¹cego obrad b¹d� radnego.
Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu
obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedze-
niu tej samej sesji.

3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1
Rada mo¿e postanowiæ w szczególno�ci ze wzglêdu na nie-
mo¿liwo�æ wyczerpania porz¹dku obrad lub konieczno�æ jego
rozszerzenia, potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów
lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemo¿liwiaj¹ce
Radzie w³a�ciwe obradowanie lub podjêcie uchwa³.

4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
którzy bez usprawiedliwienia opu�cili obrady przed ich zakoñ-
czeniem, odnotowuje siê w protokóle.

§31. 1. Sesje Rady zwo³ywane s¹ w terminach ustala-
nych w planie pracy rady lub w terminach okre�lonych przez
Przewodnicz¹cego Rady.

2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczaj-
nych, o jakich mowa w §24 ust. 4.

§32. 1. Rada mo¿e rozpocz¹æ obrady tylko w obecno�ci
co najmniej po³owy swego ustawowego sk³adu.
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2. Przewodnicz¹cy Rady nie przerywa obrad, gdy liczba
radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady
spadnie poni¿ej po³owy sk³adu; jednak¿e Rada nie mo¿e
wówczas podejmowaæ uchwa³.

§33. 1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹-
cy Rady.

2. W razie nieobecno�ci Przewodnicz¹cego czynno�ci okre-
�lone w ust. 1 wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy Rady lub radny
wyznaczony przez Radê.

§34. 1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez
Przewodnicz¹cego Rady formu³y: �Otwieram � sesjê Rady
Gminy Kawêczyn�.

2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na
podstawie listy obecno�ci prawomocno�æ obrad.

§35. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stawia pyta-
nie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porz¹dku obrad.

§36. Porz¹dek obrad obejmuje w szczególno�ci:

1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,

2) sprawozdanie z dzia³alno�ci Wójta w okresie miêdzysesyj-
nym, zw³aszcza z wykonania uchwa³ Rady,

3) rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowiska,

4) interpelacje i zapytania radnych,

5) odpowiedzi na interpelacje zg³oszone na poprzednich
sesjach,

6) wolne wnioski i informacje.

§37. 1. Sprawozdanie o jakim mowa w §36 pkt 2 sk³ada
Wójt lub wyznaczony przez niego zastêpca.

2. Sprawozdania komisji Rady sk³adaj¹ przewodnicz¹cy
komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.

§38. 1. Interpelacje i zapytania s¹ kierowane do Wójta.

2. Interpelacje dotycz¹ spraw gminnej wspólnoty o za-
sadniczym charakterze.

3. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie
stanu faktycznego, bêd¹cego jej przedmiotem oraz wynikaj¹-
ce zeñ pytania.

4. Interpelacje sk³ada siê ustnie lub w formie pisemnej na
rêce Przewodnicz¹cego Rady; Przewodnicz¹cy niezw³ocznie
przekazuje interpelacjê adresatowi.

5. Je¿eli odpowied� na interpelacje ustne nie s¹ mo¿liwe
na sesji odpowied� winna byæ udzielona w terminie 21 dni -
na rêce Przewodnicz¹cego Rady i radnego sk³adaj¹cego inter-
pelacje.

6. Odpowied� na interpelacjê pisemn¹ powinna byæ udzie-
lona w terminie 21 dni - na rêce Przewodnicz¹cego Rady
i radnego sk³adaj¹cego interpelacjê. Odpowiedzi na interpe-
lacjê udziela Wójt lub w³a�ciwe rzeczowo osoby, upowa¿nio-
ne do tego przez Wójta.

7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹, radny
interpeluj¹cy mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady
o nakazanie niezw³ocznego uzupe³nienia odpowiedzi.

§39. 1. Zapytania sk³ada siê w sprawach aktualnych pro-
blemów Gminy, tak¿e w celu uzyskania informacji o konkret-
nym stanie faktycznym.

2. Zapytania formu³owane s¹ pisemnie na rêce Przewod-
nicz¹cego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady.

3. Je�li bezpo�rednia odpowied� na zapytanie nie jest
mo¿liwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14
dni. Paragraf 38 ust. 5, 6 i 7 stosuje siê odpowiednio.

§40. 1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady wed³ug
ustalonego porz¹dku otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusje nad
ka¿dym z punktów.

2. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu wed³ug kolejno�ci
zg³oszeñ; w uzasadnionych przypadkach mo¿e tak¿e udzieliæ
g³osu poza kolejno�ci¹.

3. Radnemu nie wolno zabieraæ g³osu bez zezwolenia
Przewodnicz¹cego Rady.

4. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dym
momencie obrad.

5. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu osobie nie
bêd¹cej radnym.

§41. 1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym prze-
biegiem obrad i zw³aszcza nad zwiêz³o�ci¹ wyst¹pieñ radnych
oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.

2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e czyniæ radnym uwagi
dotycz¹ce tematu formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywo³aæ mów-
cê �do rzeczy�.

3. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowania
radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d�
uchybiaj¹ powadze sesji. Przewodnicz¹cy Rady przywo³uje
radnego �do porz¹dku�, a gdy przywo³anie nie odnios³o
skutku mo¿e odebraæ mu g³os, nakazuj¹c odnotowanie tego
faktu w protokóle.

4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do
osób spoza Rady zaproszonych na sesjê i do publiczno�ci.

5. Po uprzednim ostrze¿eniu Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
nakazaæ opuszczenie sali tym osobom spo�ród publiczno�ci,
które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniami zak³ócaj¹ po-
rz¹dek obrad b¹d� naruszaj¹ powagê sesji.

§42. Na wniosek radnego, Przewodnicz¹cy Rady przyj-
muje do protokó³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na
pi�mie, lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o tym
Radê.

§43. 1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejno-
�ci¹ w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególno�ci
dotycz¹cych:

- stwierdzenia quorum,

- zmiany porz¹dku obrad,

- ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,

- zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,

- zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
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- zarz¹dzenia przerwy,

- odes³ania projektu uchwa³y do komisji,

- przeliczenia g³osów,

- przestrzegania regulaminu obrad.

2. Wnioski formalne Przewodnicz¹cy Rady poddaje pod
dyskusjê po dopuszczeniu jednego g³osu �za� i jednego g³osu
�przeciwko� wnioskowi, po czym poddaje sprawê pod g³oso-
wanie.

§44. 1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecno�ci
zainteresowanego. Rada mo¿e jednak postanowiæ inaczej.

2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nie-
usprawiedliwionej nieobecno�ci zainteresowanego na sesji.

§45. 1. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodnicz¹cy
Rady zamyka dyskusjê. W razie potrzeby zarz¹dza przerwê
w celu umo¿liwienia w³a�ciwej Komisji lub Wójtowi ustosun-
kowania siê do zg³oszonych w czasie debaty wniosków, a je�li
zaistnieje taka konieczno�æ - przygotowania poprawek
w rozpatrywanym dokumencie.

2. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady rozpo-
czyna procedurê g³osowania.

3. Po rozpoczêciu procedury g³osowania, do momentu
zarz¹dzenia g³osowania Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ
radnym g³osu tylko w celu zg³oszenia lub uzasadnienia wnio-
sku formalnego o sposobie lub porz¹dku g³osowania.

§46. 1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy
Rady koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê �Zamykam... sesjê
Rady Gminy Kawêczyn�.

2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê za
czas trwania sesji.

3. Postanowienie ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.

§47. 1. Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ od chwili jej podjê-
cia.

2. Uchylenie lub zmiana podjêtej uchwa³y mo¿e nast¹piæ
tylko w drodze odrêbnej uchwa³y podjêtej nie wcze�niej, ni¿
na nastêpnej sesji.

3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje siê w odniesieniu do
oczywistych omy³ek.

§48. Do wszystkich osób pozostaj¹cych w miejscu obrad
po zakoñczeniu sesji lub posiedzenia maj¹ zastosowanie
ogólne przepisy porz¹dkowe w³a�ciwe dla miejsca, w którym
sesja siê odbywa.

§49. 1. Pracownik Urzêdu Gminy, wyznaczony przez
Wójta w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady, sporz¹dza
z ka¿dej sesji protokó³.

§50. 1. Protokó³ z sesji musi wiernie odzwierciedlaæ jej
przebieg.

2. Protokó³ z sesji powinien w szczególno�ci zawieraæ:

a) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej rozpo-
czêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery uchwa³, imiê
i nazwisko przewodnicz¹cego obrad protokolanta,

b) stwierdzenie prawomocno�ci posiedzenia,

c) imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady z ewentu-
alnym podaniem przyczyn nieobecno�ci,

d) odnotowanie przyjêcia protokó³u z poprzedniej sesji,

e) ustalony porz¹dek obrad,

f) przebieg obrad, a w szczególno�ci tre�æ wyst¹pieñ albo
ich streszczenie, teksty zg³oszonych, jak równie¿ uchwalo-
nych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zg³oszenia
pisemnych wyst¹pieñ,

g) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby g³osów:
�za�, �przeciw� i �wstrzymuj¹cych� oraz g³osów niewa¿-
nych,

h) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrêbnego do
tre�ci uchwa³y,

i) podpis Przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej
protokó³.

3. Protokó³ numeruje siê kolejnymi cyframi rzymskimi
odpowiadaj¹cymi numerowi sesji w danej kadencji i oznacze-
niem roku kalendarzowego.

4. Protokó³ z ostatniej sesji podpisuje przewodnicz¹cy.

§51. 1. W trakcie obrad lub nie pó�niej ni¿ na najbli¿szej
sesji radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do
protokó³u, przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Prze-
wodnicz¹cy Rady po wys³uchaniu protokolanta.

2. Je¿eli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzglêd-
niony, wnioskodawca mo¿e wnie�æ sprzeciw do Rady.

3. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przyjêciu protokó³u
z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa
w ust. 2.

§52. 1. Do protokó³u do³¹cza siê listê obecno�ci radnych
oraz odrêbn¹ listê zaproszonych go�ci, teksty przyjêtych przez
Radê uchwa³, usprawiedliwienia osób nieobecnych, o�wiad-
czenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce Przewodnicz¹cego
Rady.

2. Uchwa³y Przewodnicz¹cy Rady dorêcza Wójtowi naj-
pó�niej w ci¹gu 4 dni od dnia zakoñczenia sesji.

3. Wyci¹gi z protokó³u z sesji oraz kopie uchwa³ Przewod-
nicz¹cy Rady dorêcza tym jednostkom organizacyjnym, które
s¹ zobowi¹zane do okre�lonych dzia³añ, z dokumentów tych
wynikaj¹cych.

§53. 1. Obs³ugê biurow¹ sesji (wysy³anie zawiadomieñ,
wyci¹gów z protoko³ów itp.) sprawuje pracownik Urzêdu
Gminy w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady.

2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 podlega w spra-
wach merytorycznych Przewodnicz¹cemu Rady.

§54. 1. Uchwa³y, o jakich mowa w §23 ust. 1, a tak¿e
deklaracje, o�wiadczenia apele i opinie, o jakich mowa w §23
ust. 2 s¹ sporz¹dzone w formie odrêbnych dokumentów.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieñ procedural-
nych.
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§55. 1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada ka¿dy z rad-
nych, Komisje Rady oraz Wójt, chyba ¿e przepisy prawa
stanowi¹ inaczej.

2. Projekt uchwa³y powinien okre�laæ w szczególno�ci:

1) tytu³ uchwa³y,

2) podstawê prawn¹,

3) postanowienia merytoryczne,

4) w miarê potrzeby okre�lenie �ród³a sfinansowania realiza-
cji uchwa³y,

5) okre�lenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwa-
³y,

6) ustalenie terminu obowi¹zywania lub wej�cia w ¿ycie
uchwa³y.

3. Projekt uchwa³y powinien zostaæ przed³o¿ony Radzie
wraz z uzasadnieniem, w którym nale¿y wskazaæ potrzebê
podjêcia uchwa³y oraz informacjê o skutkach finansowych jej
realizacji.

4. Projekty uchwa³ s¹ opiniowane co do ich zgodno�ci
z prawem przez radcê prawnego.

§56. Uchwa³y Rady powinny byæ zredagowane w sposób
zwiêz³y, syntetyczny przy u¿yciu wyra¿eñ w ich powszechnym
znaczeniu. W projektach uchwa³ nale¿y unikaæ pos³ugiwania
siê wyra¿eniami specjalistycznymi, zapo¿yczonymi z jêzyków
obcych i neologizmami.

§57. 1. Projekty uchwa³ przygotowane przez Wójta opi-
niuj¹ w³a�ciwe komisje Rady Opinie komisji s¹ odczytywane
na sesji Rady przez przewodnicz¹cego w³a�ciwej komisji.

2. W przypadku podjêcia inicjatywy uchwa³odawczej przez
komisje lub radnych - przygotowuj¹cy projekt najdalej na 7
dni przed sesja przekazuj¹ go Wójtowi w celu zaopiniowania.
Opiniê Wójta do projektu uchwa³a przedstawia na sesji Wójt
lub upowa¿niona przez Wójta osoba.

3. W przypadku braku opinii komisji, opinie dotycz¹c¹
projektu wypracowuj¹ radni na sesji.

§58. 1. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady,
o ile ustawy nie stanowi¹ inaczej.

2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprze-
wodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.

3. Uchwa³y numeruje siê uwzglêdniaj¹c numer sesji (cy-
frami rzymskimi), kolejny numer uchwa³y (cyframi arabskimi)
i rok podjecie uchwa³y.

§59. 1. Wójt ewidencjonuje orygina³y uchwa³ w rejestrze
uchwa³ przechowuje wraz z protoko³ami sesji Rady.

2. Uchwa³y przekazuje siê w³a�ciwym jednostkom do
realizacji i do wiadomo�ci zale¿nie od ich tre�ci.

4. Procedura g³osowania

§60. W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.

§61. 1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesie-
nie rêki.

2. G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza Przewod-
nicz¹cy obrad, przelicza oddane g³osy �za�, �przeciw�
i �wstrzymuj¹ce siê�, sumuje je i porównuj¹c z list¹ radnych
obecnych na sesji, wzglêdnie ze sk³adem lub ustawowym
sk³adem rady, nakazuje odnotowanie wyników g³osowania w
protokóle sesji.

3. Do przeliczenia g³osów Przewodnicz¹cy obrad mo¿e
wyznaczyæ radnych.

4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
obrad.

§62. 1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹
kart ostemplowanych pieczêci¹ Rady, przy czym ka¿dorazowo
Rada ustala sposób g³osowania, a samo g³osowanie przepro-
wadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wy³onio-
nym spo�ród siebie przewodnicz¹cym.

2. Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³oso-
wania obja�nia sposób g³osowania i przeprowadza je.

3. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.

4. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skru-
tacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.

5. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania sta-
nowi¹ za³¹cznik do protokó³u sesji.

§63. 1. Przewodnicz¹cy obrad przed poddaniem wnio-
sku pod g³osowanie precyzuje i og³asza Radzie proponowan¹
tre�æ wniosku w taki sposób, aby jego redakcja by³a przejrzy-
sta, a wniosek nie budzi³ w¹tpliwo�ci co do intencji wniosko-
dawcy.

2. W pierwszej kolejno�ci Przewodnicz¹cy obrad poddaje
pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, je�li mo¿e to wyklu-
czyæ potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi wnioskami. Ewen-
tualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej id¹cy
rozstrzyga Przewodnicz¹cy obrad.

3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
Przewodnicz¹cy obrad przed zamkniêciem listy kandydatów
zapytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ i po
otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej poddaje pod g³osowanie
zamkniêcie listy kandydatów, a nastêpnie zarz¹dza wybory.

4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny
kandydat z³o¿y³ uprzednio zgodê na pi�mie.

§64. 1. Je¿eli oprócz wniosku (wniosków) o podjêcie
uchwa³y w danej sprawie zostanie zg³oszony wniosek
o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejno-
�ci Rada g³osuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wnio-
sków) o podjêcie uchwa³y.

2. G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych para-
grafów lub ustêpów projektu uchwa³y nastêpuje wed³ug ich
kolejno�ci, z tym, ¿e w pierwszej kolejno�ci Przewodnicz¹cy
obrad poddaje pod g³osowanie te poprawki, których przyjêcie
lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
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3. W przypadku przyjêcia poprawki wykluczaj¹cej inne
poprawki do projektu uchwa³y, poprawek tych nie poddaje siê
pod g³osowanie.

4. W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu
projektu uchwa³y kilku poprawek stosuje siê zasadê okre�lon¹
w §62 ust. 2.

5. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie
³¹cznie nad grup¹ poprawek do projektu uchwa³y.

6. Przewodnicz¹cy obrad zarz¹dza g³osowanie w ostat-
niej kolejno�ci za przyjêciem uchwa³y w ca³o�ci ze zmianami
wynikaj¹cymi z poprawek wniesionych do projektu uchwa³y.

7. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e odroczyæ g³osowanie,
o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy
wskutek przyjêtych poprawek nie zachodzi sprzeczno�æ po-
miêdzy poszczególnymi postanowieniami uchwa³y.

§65. 1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów oznacza,
¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a wiêksz¹
liczbê g³osów �za� ni¿ �przeciw�. G³osów wstrzymuj¹cych siê
i niewa¿nych nie dolicza siê do ¿adnej z grup g³osuj¹cych �za�
czy �przeciw�.

2. Gdy przedmiotem g³osowania jest wybór jednego
spo�ród kilku rozwi¹zañ, wówczas przez zwyk³¹ wiêkszo�æ
nale¿y rozumieæ tak¹ liczbê g³osów optuj¹cych za jednym
z nich, która jest wiêksza od liczby g³osów przypadaj¹cych
osobno na ka¿d¹ alternatywê.

§66. 1. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszo�ci¹ g³osów
oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzy-
ska³y co najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych
wa¿nie oddanych g³osów, to znaczy przeciwnych i wstrzymu-
j¹cych siê.

2. G³osowanie bezwzglêdna wiêkszo�ci¹ ustawowego
sk³adu Rady oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura,
która uzyska³a liczbê ca³kowit¹ wa¿nych g³osów oddanych za
wnioskiem lub kandydatem, przewy¿szaj¹ca po³owê ustawo-
wego sk³adu Rady, a zarazem tej po³owie najbli¿sz¹.

3. Bezwzglêdna wiêkszo�æ g³osów przy nieparzystej licz-
bie g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub
kandydatur¹ zosta³o oddanych 50% + 1 wa¿nie oddanych
g³osów.

4. Bezwzglêdna wiêkszo�æ g³osów przy nieparzystej licz-
bie g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub
kandydatur¹ zosta³a oddana liczba g³osów o 1 wiêksza od
liczby pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów.

5. Komisje Rady

§67. 1. Przedmiot dzia³ania poszczególnych komisji sta-
³ych i zakres zadañ komisji dora�nych okre�la Rada w odrêb-
nych uchwa³ach.

2. Najpó�niej na drugiej sesji po wyborach Rada podej-
muje uchwa³ê okre�laj¹c¹ przedmiot dzia³ania oraz sk³ad
osobowy komisji sta³ych i dokonuje wyboru ich przewodni-
cz¹cego.

3. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej
Rady.

§68. 1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem
pracy przed³o¿onym Radzie do koñca I kwarta³u ka¿dego roku.

2. Rada mo¿e nakazaæ komisjom dokonanie w planie
pracy stosownych.

§69. 1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedze-
nia.

2. Komisje Rady mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpo-
wiednimi komisjami innych gmin, zw³aszcza s¹siaduj¹cych,
a nadto z innymi podmiotami, je�li jest to uzasadnione
przedmiotem ich dzia³alno�ci.

3. Komisje uchwalaj¹ opinie oraz wnioski i przekazuj¹ je
Radzie.

4. Na podstawie upowa¿nienia Rady, Przewodnicz¹cy lub
Wiceprzewodnicz¹cy Rady, koordynuj¹cy pracê komisji Rady
mog¹ zwo³aæ posiedzenie komisji i nakazaæ z³o¿enie Radzie
sprawozdania

§70. Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji lub
zastêpca przewodnicz¹cego komisji, wybrany przez cz³onków
danej komisji.

§71. 1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.

2. Do posiedzeñ komisji sta³ych stosuje siê odpowiednio
przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.

§72. 1. Przewodnicz¹cy komisji sta³ych co najmniej raz
do roku przedstawiaj¹ na sesji Rady sprawozdania z dzia³al-
no�ci komisji.

§73. Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowaniu
jawnym zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów, w obecno�ci co najmniej
po³owy sk³adu komisji.

6. Radni

§74. 1. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecno�æ na sesjach
i posiedzeniach komisji podpisem na li�cie obecno�ci.

2. Radny w ci¹gu 7 dni od daty odbycia siê sesji lub
posiedzenia komisji, winien usprawiedliwiæ swoj¹ nieobec-
no�æ na rêce Przewodnicz¹cego Rady lub przewodnicz¹cego
komisji.

§75. 1. W przypadku notorycznego uchylania siê przez
radnego od wykonywania jego obowi¹zków, Przewodnicz¹cy
Rady mo¿e wnioskowaæ o udzielenie radnemu upomnienia.

2. Uchwa³ê w sprawie, o jakiej mowa w ust. 1 Rada
podejmuje po uprzednim umo¿liwieniu radnemu z³o¿enia
wyja�nieñ, chyba, ¿e nie oka¿e siê to mo¿liwe.

§76. 1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniaj¹ce-
go radnego o rozwi¹zanie z nim stosunku pracy, Rada mo¿e
powo³aæ komisjê dora�n¹ do szczegó³owego zbadania wszyst-
kich okoliczno�ci sprawy.

2. Komisja przedk³ada swoje ustalenia i propozycje na
pi�mie Przewodnicz¹cemu Rady.
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3. Przed podjêciem uchwa³y w przedmiocie wskazanym
w ust. 1 Rada powinna umo¿liwiæ radnemu z³o¿enie wyja-
�nieñ.

ROZDZIA£ VI

Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej

1. Organizacja Komisji Rewizyjnej

§77. 1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹ce-
go, oraz pozosta³ych cz³onków w liczbie 4.

2. Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.

§78. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pracê
Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nie-
obecno�ci Przewodnicz¹cego lub niemo¿no�ci dzia³ania, jego
zadania wykonuje wyznaczony przez niego Cz³onek.

§79. 1. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej podlegaj¹ wy³¹-
czeniu od udzia³u w jej dzia³aniach w sprawach, w których
mo¿e powstaæ podejrzenie o ich stronniczo�æ lub interesow-
no�æ.

2. W sprawie wy³¹czenia poszczególnych cz³onków decy-
duje Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej.

3. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
decyduje Rada.

4. Wy³¹czony cz³onek Komisji Rewizyjnej mo¿e odwo³aæ
siê na pi�mie od decyzji o wy³¹czeniu do Rady - w terminie
7 dni od daty powziêcia wiadomo�ci o tre�ci tej decyzji.

2. Zasady kontroli

§80. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alno�æ Wójta,
gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocni-
czych Gminy pod wzglêdem:

- legalno�ci,

- gospodarno�ci,

- rzetelno�ci,

- celowo�ci,

oraz zgodno�ci dokumentacji ze stanem faktycznym.

2. Komisja Rewizyjna bada w szczególno�ci gospodarkê
finansowa kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie
bud¿etu Gminy.

§81. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne
na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanym
w uchwa³ach Rady.

§82. Komisja Rewizyjna przeprowadza nastêpuj¹ce ro-
dzaje kontroli:

1) kompleksowe - obejmuj¹ce ca³o�æ dzia³alno�ci kontrolo-
wanego podmiotu lub obszerny zespó³ dzia³añ tego pod-
miotu,

2) problemowe - obejmuj¹ce wybrane zagadnienia lub za-
gadnienie z zakresu dzia³alno�ci kontrolowanego podmio-
tu, stanowi¹ce niewielki fragment w jego dzia³alno�ci,

3) sprawdzaj¹ce - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki
poprzedniej kontroli zosta³y uwzglêdnione w toku postê-
powania danego podmiotu.

§83. 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kom-
pleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwier-
dzonym przez Radê.

2. Rada mo¿e podj¹æ decyzjê w sprawie przeprowadzenia
kontroli kompleksowej nie objêtej planem, o jakim mowa
w ust. 1.

§84. 1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegaj¹ zamie-
rzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególno�ci dotyczy
projektów dokumentów maj¹cych stanowiæ podstawê okre-
�lonych dzia³añ (kontrola wstêpna).

2. Rada mo¿e nakazaæ Komisji Rewizyjnej zaniechanie,
a tak¿e przerwanie kontroli lub odst¹pienie od poszczegól-
nych czynno�ci kontrolnych.

3. Rada mo¿e nakazaæ rozszerzenie lub zawê¿enie zakre-
su i przedmiotu kontroli.

4. Uchwa³y Rady, o których mowa w ust. 2 - 3 wykony-
wane s¹ niezw³ocznie.

5. Komisja Rewizyjna jest obowi¹zana do przeprowadze-
nia kontroli w ka¿dym przypadku podjêcia takiej decyzji przez
Radê. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak
i kontroli problemowych oraz sprawdzaj¹cych.

§85. 1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w spo-
sób umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu fak-
tycznego w zakresie dzia³alno�ci kontrolowanego podmiotu,
rzetelne jego udokumentowanie i ocenê kontrolowanej dzia-
³alno�ci wed³ug kryteriów ustalonych w §80 ust. 1.

2. Stan faktyczny ustala siê na podstawie dowodów
zebranych w toku postêpowania kontrolnego.

3. Jako dowód mo¿e byæ wykorzystane wszystko, co nie
jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mog¹ byæ wykorzy-
stane w szczególno�ci: dokumenty wyniki oglêdzin, zeznania
�wiadków, opinie bieg³ych oraz pisemne wyja�nienia o�wiad-
czenia kontrolowanych.

3. Tryb kontroli

§86. 1. Kontroli kompleksowych dokonuj¹ w imieniu
Komisji Rewizyjnej zespo³y kontrolne sk³adaj¹ce siê co naj-
mniej z trzech cz³onków Komisji.

2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej wyznacza na
pi�mie kierownika zespo³u kontrolnego, który dokonuje po-
dzia³u czynno�ci pomiêdzy kontroluj¹cych.

3. Kontrole problemowe i sprawdzaj¹ce mog¹ byæ prze-
prowadzane przez jednego cz³onka Komisji Rewizyjnej.

4. Kontrole (z zastrze¿eniem ust. 6) przeprowadzane s¹
na podstawa pisemnego upowa¿nienia wydanego przez Prze-
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wodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej, okre�laj¹cego kontrolowa-
ny podmiot, zakres kontroli oraz osób (osobê) wydelegowane
do przeprowadzenia kontroli.

5. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do
czynno�æ kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego
podmiotu upowa¿nienia, o których mowa w ust. 4 oraz
dowody osobiste.

6. W przypadkach nie cierpi¹cych zw³oki, ka¿dy z cz³on-
ków Komisji Rewizyjnej mo¿e przyst¹piæ do kontroli proble-
mowej bez wcze�niejszej uchwa³ Komisji Rewizyjnej oraz
upowa¿nienia, o którym mowa w ust. 5. Za przypadki nie
cierpi¹ce zw³oki uwa¿a siê w szczególno�ci sytuacje, w któ-
rych cz³onek Komisji Rewizyjnej powe�mie uzasadnione
podejrzenie pope³nienie przestêpstwa lub gdy zachodz¹
przes³anki pozwalaj¹ce przypuszczaæ i¿ niezw³oczne przepro-
wadzenie kontroli pozwoli unikn¹æ niebezpieczeñstwa dla
zdrowia lub ¿ycia ludzkiego lub te¿ zapobiec powstaniu znacz-
nych strat materialnych w mieniu komunalnym.

7. W przypadku podjêcia dzia³añ kontrolnych, o których
mowa w ust. 6 kontroluj¹cy jest obowi¹zany zwróciæ siê -
w najkrótszym mo¿liwym terminie - do Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej, o wyra¿enie zgody na ich kontynuowanie.

8. W przypadku niezwrócenia siê o wyra¿enie zgody, lub
te¿ odmowy wyra¿enia zgody, o której mowa w ust. 7,
kontroluj¹cy niezw³ocznie przerywa kontrolê, sporz¹dzaj¹c
notatkê z podjêtych dzia³añ, która podlega w³¹czeniu do akt
Komisji Rewizyjnej.

§87. 1. W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego
podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocz-
nie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki
i Wójta wskazuj¹c dowody uzasadniaj¹ce zawiadomienie.

2. Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby Wójta, kontroluj¹cy
zawiadamia o tym Przewodnicz¹cego Rady.

§88. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹za-
ny jest zapewniæ warunki i �rodki dla prawid³owego przepro-
wadzenia kontroli.

2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
w szczególno�ci przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cych doku-
menty i materia³y niezbêdne do przeprowadzenia kontroli
oraz umo¿liwiæ kontroluj¹cym wstêp do obiektów i pomiesz-
czeñ kontrolowanego podmiotu.

3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi
wykonania czynno�ci, o których mowa w ust. 1 i 2, obowi¹-
zany jest do niezw³ocznego z³o¿enia na rêce osoby kontrolu-
j¹cej pisemnego wyja�nienia.

4. Na ¿¹danie kontroluj¹cych, kierownik kontrolowanego
podmiotu obowi¹zany jest udzieliæ ustnych i pisemnych
wyja�nieñ, tak¿e w przypadkach innych, ni¿ okre�lone
w ust. 3.

§89. Czynno�ci kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿-
liwo�ci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego pod-
miotu.

4. Protoko³y kontroli

§90. 1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kon-
troli - w terminie 14 dni od daty jej zakoñczenia - protokó³
pokontrolny, obejmuj¹cy:

1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,

2) imiê i nazwisko kontroluj¹cego (kontroluj¹cych),

3) daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynno�ci kontrolnych,

4) okre�lenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu ob-
jêtego kontrol¹,

5) imiê i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,

6) przebieg i wynik czynno�ci kontrolnych, a w szczególno�ci
wnioski kontroli wskazuj¹ce na stwierdzenie nieprawid³o-
wo�ci w dzia³alno�ci kontrolowanego podmiotu oraz wska-
zanie dowodów potwierdzaj¹cych ustalenia zawarte
w protokole,

7) datê i miejsce podpisania protoko³u,

8) podpisy kontroluj¹cego (kontroluj¹cych) i kierownika kon-
trolowanego podmiotu, lub notatkê o odmowie podpisa-
nia protoko³u z podaniem przyczyn odmowy.

2. Protokó³ pokontrolny mo¿e tak¿e zawieraæ wnioski
oraz propozycje co do sposobu usuniêcia nieprawid³owo�ci
stwierdzonych w wyniku kontroli.

§91. 1. W przypadku odmowy podpisania protoko³u przez
kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowi¹zany do
z³o¿enia - w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego
wyja�nienia jej przyczyn.

2. Wyja�nienia, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê na
rêce Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej.

§92. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e z³o-
¿yæ na rêce Przewodnicz¹cego Rady uwagi dotycz¹ce kontroli
i jej wyników.

2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê w terminie
7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego
podmiotu protoko³u pokontrolnego do podpisania.

§93. Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w trzech egzem-
plarzach, które - w terminie 3 dni od daty podpisania proto-
ko³u - otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy
Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.

5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

§94. 1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwier-
dzenia plan pracy na Sesji do koñca lutego ka¿dego roku.

2. Plan przed³o¿ony Radzie musi zawieraæ co najmniej:

1) terminy odbywania posiedzeñ,

2) terminy i wykaz jednostek, które zostan¹ poddane kontroli
kompleksowej.
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3. Rada mo¿e zatwierdziæ jedynie czê�æ planu pracy
Komisji Rewizyjnej; przyst¹pienie do wykonywania kontroli
kompleksowych mo¿e nast¹piæ po zatwierdzeniu planu pracy
lub jego czê�ci.

§95. 1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie - w terminie do
dnia 31 marca ka¿dego roku - roczne sprawozdanie ze swojej
dzia³alno�ci w roku poprzednim.

2. Sprawozdanie powinno zawieraæ:

1) liczbê, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzo-
nych kontroli,

2) wykaz najwa¿niejszych nieprawid³owo�ci wykrytych
w toku kontroli,

3) wykaz uchwa³ podjêtych przez Komisjê Rewizyjn¹,

4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty
wraz z najwa¿niejszymi wnioskami, wynikaj¹cymi z tych
kontroli,

5) ocenê wykonania bud¿etu Gminy za rok ubieg³y oraz
wniosek w sprawie absolutorium.

3. Poza przypadkiem okre�lonym w ust. 1, Komisja Rewi-
zyjna sk³ada sprawozdanie ze swej dzia³alno�ci po podjêciu
stosownej uchwa³y Rady, okre�laj¹cej przedmiot i termin
z³o¿enia sprawozdania.

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

§96. 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach
zwo³ywanych przez jej Przewodnicz¹cego, zgodnie z za-
twierdzonym planem pracy oraz w miarê potrzeb.

2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej zwo³uje jej posie-
dzenia, które nie s¹ objête zatwierdzonym planem pracy
Komisji, w formie pisemnej.

3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust 2, mog¹ byæ zwo-
³ywane z w³asnej inicjatywy Przewodnicz¹cego Komisji Rewi-
zyjnej, a tak¿e na pisemny umotywowany wniosek:

1) Przewodnicz¹cego Rady lub te¿ pisemny wniosek:

2) nie mniej ni¿ 5 radnych,

3) nie mniej ni¿ 3 cz³onków Komisji Rewizyjnej.

4. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zaprosiæ na
jej posiedzenia:

1) radnych nie bêd¹cych cz³onkami Komisji Rewizyjnej,

2) osoby zaanga¿owane na wniosek Komisji Rewizyjnej
w charakterze bieg³ych lub ekspertów.

5. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mog¹ braæ udzia³
tylko jej cz³onkowie oraz zaproszone osoby.

6. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y sporz¹dzaæ
protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich cz³on-
ków komisji uczestnicz¹cych w posiedzeniu.

§97. Uchwa³y Komisji Rewizyjnej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej po³owy sk³adu
Komisji w g³osowaniu jawnym.

§98. Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt.

§99. 1. Komisja Rewizyjna mo¿e korzystaæ z porad, opinii
i ekspertyz osób posiadaj¹cych wiedzê fachow¹ w zakresie
zwi¹zanym z przedmiotem jej dzia³ania.

2. W przypadku, gdy skorzystanie z wy¿ej wskazanych
�rodków wymaga zawarcia odrêbnej umowy i dokonania
wyp³aty wynagrodzenia ze �rodków komunalnych, Przewod-
nicz¹cy Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawê na posiedze-
niu Rady, celem podjêcia uchwa³y zobowi¹zuj¹cej osoby
zarz¹dzaj¹ce mieniem komunalnym do zawarcia stosownej
umowy w imieniu Gminy.

§100. 1. Komisja Rewizyjna mo¿e na zlecenie Rady lub
po powziêciu stosownych uchwa³ przez wszystkie zaintereso-
wane komisje, wspó³dzia³aæ w wykonywaniu funkcji kontro-
lnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich w³a�ciwo�ci
rzeczowej.

2. Wspó³dzia³anie mo¿e polegaæ w szczególno�ci na
wymianie uwag, informacji i do�wiadczeñ dotycz¹cych
dzia³alno�ci kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych
kontroli.

3. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zwracaæ siê
do przewodnicz¹cych innych komisji Rady o oddelegowanie
w sk³ad zespo³u kontrolnego radnych maj¹cych kwalifikacje
w zakresie tematyki objêtej kontrol¹.

4. Do cz³onków innych komisji uczestnicz¹cych w kontro-
li, prowadzonej przez Komisjê Rewizyjn¹ stosuje siê odpo-
wiednio przepisy niniejszego rozdzia³u.

5. Przewodnicz¹cy Rady zapewnia koordynacjê wspó³-
dzia³ania poszczególnych komisji w celu w³a�ciwego ich
ukierunkowania, zapewnienia skuteczno�ci dzia³ania oraz
unikania zbêdnych kontroli.

§101. Komisja Rewizyjna mo¿e wystêpowaæ do organów
Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez
Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹, Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli lub
inne organy kontroli.

ROZDZIA£ VII

Zasady dzia³ania klubów radnych

§102. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, wed³ug kryte-
riów przez siebie przyjêtych.

§103. 1. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³o-
szone Przewodnicz¹cemu Rady. Warunkiem utworzenia klubu
jest zadeklarowanie w nim udzia³u co najmniej 5 radnych.

2. W zg³oszeniu podaje siê:

1) nazwê klubu,

2) listê cz³onków,

3) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu.

3. W razie zmiany sk³adu klubu lub jego rozwi¹zania
przewodnicz¹cy klubu jest obowi¹zany do niezw³ocznego
poinformowania o tym Przewodnicz¹cego Rady.
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§104. 1. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.

2. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.

§105. 1. Kluby dzia³aj¹ w okresie kadencji Rady. Up³yw
kadencji Rady jest równoznaczny z rozwi¹zaniem klubów.

2. Kluby mog¹ ulec wcze�niejszemu rozwi¹zaniu na mocy
uchwa³ ich cz³onków.

§106. Prace klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów,
wybierani przez cz³onków klubu.

§107. 1. Kluby mog¹ uchwalaæ w³asne regulaminy.

2. Regulaminy klubów nie mog¹ byæ sprzeczne ze Statu-
tem Gminy.

3. Przewodnicz¹cy klubów s¹ obowi¹zani do niezw³ocz-
nego przedk³adania regulaminów klubów Przewodnicz¹cemu
Rady.

4. Postanowienie ust. 3 dotyczy tak¿e zmian regulami-
nów.

§108. 1. Klubom przys³uguj¹ uprawnienia wnioskodaw-
cze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu dzia³ania
Rady.

2. Kluby mog¹ przedstawiaæ swoje stanowisko na sesji
Rady wy³¹cznie przez swych przedstawicieli.

§109. Na wniosek przewodnicz¹cych klubów wójt zobo-
wi¹zany jest zapewniæ klubom organizacyjne warunki w za-
kresie niezbêdnym do ich funkcjonowania.

ROZDZIA£ VIII

Tryb pracy Wójta

§110. Wójt wykonuje:

1) uchwa³y Rady,

2) jemu przypisane zadania i kompetencje,

3) zadania powierzone, o ile ich wykonywanie - na mocy
przepisów obowi¹zuj¹cego prawa - nale¿y do niego,

4) inne zadania okre�lone ustawami i niniejszym Statutem.

§111. Wójt uczestniczy w sesjach Rady

§112. Komisje Rady mog¹ ¿¹daæ przybycia Wójta na ich
posiedzenie.

§113. Zastêpca Wójta przejmuje wykonywanie zadañ
i kompetencji okre�lonych w§110 - §112 w przypadku uzyska-
nia upowa¿nienia od Wójta.

ROZDZIA£ IX

Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli
i dokumentów Rady, Komisji i Wójta

§114. Obywatelom udostêpnia siê dokumenty okre�lone
w ustawach.

§115. Protoko³y z posiedzeñ Rady i Komisji oraz innych
kolegialnych gremiów Gminy podlegaj¹ udostêpnieniu po ich
formalnym przyjêciu - zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
prawa oraz Statutem.

§116. 1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji
udostêpnia siê na stanowisku ds. obs³ugi Rady w dniach
pracy Urzêdu Gminy, w godzinach przyjmowania interesan-
tów.

2. Dokumenty z zakresu dzia³ania Wójta oraz Urzêdu
udostêpniane s¹ w Referacie Organizacyjnym Urzêdu,
w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.

3. Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust. 1 i 2 s¹
równie¿ dostêpne w wewnêtrznej sieci informatycznej Urzêdu
Gminy oraz powszechnie dostêpnych zbiorach danych.

§117. Realizacja uprawnieñ okre�lonych w §115 i 116
mo¿e siê odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Gminy i w asy�cie
pracownika Urzêdu Gminy.

§118. Uprawnienia okre�lone w §115 i 116 nie znajduj¹
zastosowania:

1) w przypadku wy³¹czenia - na podstawie ustaw - jawno�ci.

2) gdy informacje publiczne stanowi¹ prawem chronione
tajemnice,

3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu admi-
nistracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, ni¿
art. 73 Kodeksu postêpowania administracyjnego.

ROZDZIA£ X

Postanowienia koñcowe

§119. Traci moc uchwa³a Nr XIII/71/96 Rady Gminy Kawê-
czyn z dnia 16 lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia Statut
Gminy Kawêczyn zmieniona uchwa³ami: Nr XXIV/120/97
z dnia 24 wrze�nia 1997 r., Nr I/3/98 z dnia 29 pa�dziernika
1998 r. i Nr XXXV/152/2001 z dnia 29 sierpnia 2001 r.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(�) Edward Michalak
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591; ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia
1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889; ze
zm.) uchwala siê, co nastêpuje:

§1. 1. Tworzy siê fundusz wyró¿nieñ i nagród dla zawod-
ników, którzy osi¹gnêli wysokie wyniki sportowe.

2. Funduszem bêd¹ objêci zawodnicy, którzy osi¹gnêli
wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie krajowym.

§2. 1. Podstaw¹ przyznania wyró¿nienia lub nagrody,
o której mowa w §1 bêdzie skierowanie do Burmistrza Miasta
umotywowanego wniosku.

2. Wniosek mo¿e zostaæ z³o¿ony przez organizacjê spor-
tow¹, dyrektorów szkó³, albo Komisjê O�wiaty, Kultury, Zdro-
wia i ds. Rodziny Rady.

3. Burmistrz mo¿e z w³asnej inicjatywy przyznaæ wyró¿-
nienie lub nagrodê, o której mowa w §1. W takim przypadku
przepisu ust. 2 nie stosuje siê.

§3. 1. Ustala siê, ¿e wyró¿nienia i nagrody, o których
mowa w §1 mog¹ byæ przyznawane w szczególno�ci za:

1) uzyskanie I-go miejsca w zawodach szczebla wojewódz-
kiego,

2) uzyskanie I-go lub II-go miejsca w zawodach miêdzywo-
jewódzkich (okrêgowych),

3) uzyskanie I-go, II-go lub III-go miejsca w zawodach ogól-
nopolskich,

4) uzyskanie wyró¿nieñ w zawodach szczebli wskazanych
w pkt 1 - 3, je¿eli na tych zawodach nie dokonywano oceny
pod wzglêdem zajmowanych miejsc.
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sprawie okre�lenia rodzaju, ustalenia wysoko�ci oraz zasad i trybu przyznawania wyró¿nieñ
i nagród dla zawodników, którzy osi¹gnêli wysokie wyniki sportowe

2. Wyró¿nienia i nagrody mog¹ byæ tak¿e przyznawane
za udzia³ zawodnika w wielu zawodach sportowych w ci¹gu
roku kalendarzowego, je¿eli poprzez swój udzia³ w tych zawo-
dach lub wspó³zawodnictwo innego rodzaju, reprezentowa³
jednostki prowadz¹ce dzia³alno�æ na terenie Gminy Sompol-
no. Wyró¿nienia i nagrody mog¹ byæ tak¿e przyznane zawod-
nikowi za ca³okszta³t dzia³alno�ci sportowej.

§4. Ustala siê nastêpuj¹ce formy wyró¿nieñ i nagród:

1) list gratulacyjny,

2) wyró¿nienie poprzez og³oszenie w prasie,

3) nagroda rzeczowa,

4) nagroda pieniê¿na.

§5. Wysoko�æ nagród ustala Burmistrz Miasta Sompolno.

§6. Wrêczenie wyró¿nienia lub nagrody nastêpuje w uro-
czystej formie na sesji Rady Miejskiej.

§7. Wysoko�æ �wiadczeñ z funduszu, o którym mowa
w §1 na dany rok bud¿etowy okre�la ka¿dorazowo Burmistrz,
po uchwaleniu bud¿etu Gminy.

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

§9. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wiel-
kopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

(�) Roman Bednarek
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zmianami) oraz na
podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospoda-
rowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 1999 r., Nr 15,
poz. 139 z pó�n. zmianami) oraz w zwi¹zku z art. 85, ust. 2
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pó�n.
zmianami) oraz uchwa³¹ Nr XXVIII/299/01 Rady Miejskiej
Turku z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie przyst¹pienia do
sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania miasta
Turku w rejonie ulicy Koniñskiej i uchwa³¹ Nr XV/135/04 Rady
Miejskiej Turku z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zmiany
uchwa³y Nr XXVIII/299/01 Rady Miejskiej Turku z dnia 26
kwietnia 2001 r., Rada Miejska Turku uchwala, co nastêpuje:

ROZDZIA£ I

Przedmiot i zakres ustaleñ planu

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Turku w rejonie ulicy Koniñskiej.

2. Plan obejmuje obszar miasta Turku w rejonie ulicy
Koniñskiej, w granicach oznaczonych na rysunku planu.

3. Integraln¹ czê�ci¹ planu jest rysunek planu w skali
1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik graficzny do niniejszej uchwa³y.

4. Przedmiot ustaleñ planu obejmuje:

1) Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny
o ró¿nych funkcjach i ró¿nych zasadach zagospodarowa-
nia,

2) Zasady obs³ugi w zakresie komunikacji,

3) Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej,

4) Szczególne warunki zagospodarowania wynikaj¹ce z po-
trzeb ochrony �rodowiska przyrodniczego i kulturowego,

5) Szczegó³owe zasady zagospodarowania terenu,

6) Zasady podzia³u na dzia³ki budowlane.

§2. 1. W rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik graficzny
do niniejszej uchwa³y nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹
ustaleniami obowi¹zuj¹cymi:

1) Oznaczenia literowe i cyfrowe okre�laj¹ce przeznaczenie
oraz warunki zabudowy i zagospodarowania terenów wy-
znaczonych liniami rozgraniczaj¹cymi;

2) Oznaczenia klasyfikacji dróg i ulic;

3) Nieprzekraczalna linia zabudowy;
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4) Obowi¹zuj¹ca linia zabudowy;

5) Granice �cis³ej ochrony konserwatorskiej zabytkowego,
dawnego zespo³u dworsko � parkowego;

6) Obowi¹zuj¹ce linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funk-
cjach i zasadach zagospodarowania;

7) Orientacyjne linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funk-
cjach i zasadach zagospodarowania;

8) Granice opracowania.

2. W rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik graficzny do
niniejszej uchwa³y nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ usta-
leniami informacyjnymi i stanowi¹ propozycje rozwi¹zañ do
ustalenia w trybie przepisów szczególnych:

1) Granice strefy ochrony bezpo�redniej ujêcia wody
w �Turku � Muchlinie�;

2) Granice strefy ochrony po�redniej wewnêtrznej ujêcia
wody w �Turku � Muchlinie�;

3) Orientacyjne granice podzia³u na dzia³ki budowlane.

§3. Ilekroæ w uchwale i na rysunku planu jest mowa o:

1. Planie � nale¿y przez to rozumieæ miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego miasta Turku w rejonie
ulicy Koniñskiej.

2. Rysunku planu � nale¿y przez to rozumieæ dotycz¹cy
danego terenu rysunek planu stanowi¹cy za³¹cznik gra-
ficzny do niniejszej uchwa³y.

3. Terenie � nale¿y przez to rozumieæ obszar o okre�lonym
rodzaju przeznaczenia i zagospodarowania, wyznaczony
na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi obowi¹zuj¹cy-
mi i orientacyjnymi.

4. Przepisach szczególnych � nale¿y przez to rozumieæ prze-
pisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ogranicze-
nia w dysponowaniu terenami, wynikaj¹ce z prawomoc-
nych decyzji administracyjnych.

5. Funkcji podstawowej � nale¿y przez to rozumieæ ustalenie
funkcji, która przewa¿a danym terenie.

6. Funkcji dopuszczalnej � nale¿y przez to rozumieæ ustalenie
funkcji, która uzupe³nia funkcjê podstawow¹ na danym
terenie.

7. Zabudowie uzupe³niaj¹cej � nale¿y przez to rozumieæ
obiekty budowlane mo¿liwe do zlokalizowania na istnie-
j¹cych, zainwestowanych terenach mieszkaniowych, us³u-
gowych i dzia³alno�ci gospodarczej.
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8. Wska�niku zabudowy � nale¿y przez to rozumieæ wska�nik
wyra¿aj¹cy stosunek powierzchni zabudowy budynku do
powierzchni odpowiadaj¹cych im dzia³ek lub terenów.

9. Linii zabudowy � nale¿y przez to rozumieæ liniê usytuowa-
nia podstawowej bry³y budynku.

10. Terenie zainwestowanym � nale¿y przez to rozumieæ tere-
ny zabudowane i zagospodarowane w ca³o�ci lub w czê�ci
w dniu wej�cia w ¿ycie uchwa³y.

11. Terenie niezainwestowanym � nale¿y przez to rozumieæ
tereny niezabudowane i niezagospodarowane w ca³o�ci
lub w czê�ci w dniu wej�cia w ¿ycie uchwa³y.

12. Stanie istniej¹cym � nale¿y przez to rozumieæ stan w dniu
wej�cia w ¿ycie niniejszej uchwa³y.

13. Terenie zabudowy mieszkaniowej � nale¿y przez to rozu-
mieæ tereny zagospodarowane pod ni¿ej wymienion¹
funkcjê:

1) Zabudowê jednorodzinn¹ i bli�niacz¹ � nale¿y przez to
rozumieæ jeden budynek mieszkalny, zawieraj¹cy 1 lub
2 mieszkania lub ich zespó³, wraz z przeznaczonymi dla
potrzeb mieszkaj¹cych w nich rodzin budynkami gara-
¿owymi i gospodarczymi.

14. Terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej � nale¿y
przez to rozumieæ budynki wielorodzinne zawieraj¹ce wiêcej
ni¿ 2 mieszkania.

15. Ilo�ci kondygnacji � nale¿y przez to rozumieæ parametr
okre�lony poprzez liczbê kondygnacji nadziemnych.

16. Poddaszu u¿ytkowym � nale¿y przez to rozumieæ kondy-
gnacjê z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi
oraz poziom¹ czê�æ budynku stanowi¹c¹ przestrzeñ na
urz¹dzenia techniczne, maj¹c¹ wysoko�æ w �wietle wiêksz¹
ni¿ 1,9 m.

17. Budynkach gara¿owych i gospodarczych � nale¿y przez to
rozumieæ obiekty 1 � kondygnacyjne ze stromymi dacha-
mi, o powierzchni zabudowy nie przekraczaj¹cej 36 m2.

18. Terenie us³ug publicznych (UP) � nale¿y przez to rozumieæ
tereny zagospodarowane pod funkcjê zwi¹zan¹ z dzia³al-
no�ci¹ jednostek samorz¹dowych i pañstwa, obejmuj¹c¹:

1) Administracjê publiczn¹ i ³¹czno�æ,

2) O�wiatê,

3) Sport i rekreacjê,

4) Dzia³alno�æ spo³eczno � kulturaln¹,

5) Ochronê zdrowia,

6) Opiekê spo³eczn¹,

7) Dzia³alno�æ zwi¹zana z obronno�ci¹ i bezpieczeñstwem
pañstwa.

19. Terenie us³ug komercyjnych (UK) � nale¿y przez to rozu-
mieæ tereny zagospodarowane pod funkcjê zwi¹zan¹
z dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹, obejmuj¹c¹:

1) Administracjê i obs³ugê dzia³alno�ci gospodarczej (biu-
ra, banki, po�rednictwo finansowe i prawne, wynajem
nieruchomo�ci),

2) Handel detaliczny i drobny hurt,

3) Organizacje polityczne i spo³eczne,

4) Rzemios³o i drobn¹ wytwórczo�æ,

5) Hotelarstwo, gastronomiê i turystykê,

6) Sport i rekreacjê,

7) Kulturê i rozrywkê,

8) Edukacjê i o�wiatê,

9) Ochronê zdrowia.

20. Terenie sportu i rekreacji (US) � nale¿y przez to rozumieæ
tereny zagospodarowane równocze�nie pod wszystkie lub
jedn¹ z ni¿ej wymienionych funkcji:

1) Boiska sportowe, korty tenisowe,

2) Baseny k¹pielowe,

3) Skwery, zieleñce.

21. Terenie dzia³alno�ci gospodarczej i us³ug (PU)� nale¿y
przez to rozumieæ tereny zagospodarowane równocze�nie
pod wszystkie lub jedn¹ z ni¿ej wymienionych funkcji:

1) Produkcja i rzemios³o uci¹¿liwe,

2) Bazy, zaplecza techniczne budownictwa, gospodarki
komunalnej, rolnictwa i transportu,

3) Hurtownie, sk³ady, magazyny.

22. Terenie zorganizowanej dzia³alno�ci inwestycyjnej � nale-
¿y przez to rozumieæ tereny, na których przyjête bêdzie
zorganizowanie inwestycyjne poprzedzone uporz¹dkowa-
niem stanu w³adania i wyodrêbnieniem samodzielnych
dzia³ek budowlanych w trybie scalania i podzia³ów nieru-
chomo�ci.

23. Terenie obs³ugi komunikacji samochodowej (KS) � nale¿y
przez to rozumieæ tereny zagospodarowane równocze�nie
pod wszystkie lub jedn¹ z ni¿ej wymienionych funkcji:

1) Parkingi,

2) Gara¿e,

3) Stacje paliw.

24. Terenie upraw ogrodniczych (RPO) � nale¿y przez to
rozumieæ tereny zagospodarowane pod funkcjê zwi¹zan¹
z dzia³alno�ci¹ rolnicz¹, obejmuj¹c¹:

1) Uprawy i sprzeda¿ ro�lin szklarniowych z zapleczem
technicznym,

2) Uprawy i sprzeda¿ drzew i krzewów ozdobnych
z zapleczem technicznym,

3) Uprawy ogrodnicze i sprzeda¿ materia³ów ogrodni-
czych.

25. Terenie zieleni parkowej (ZP) � nale¿y przez to rozumieæ
tereny zagospodarowane równocze�nie pod wszystkie lub
jedn¹ z ni¿ej wymienionych funkcji:

1) Zieleñ parkow¹ i rekreacyjn¹,

2) Place zabaw,
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3) Skwery i zieleñce.

26. Terenie zieleni izolacyjnej (ZI) � nale¿y przez to rozumieæ
tereny zagospodarowane równocze�nie pod wszystkie lub
jedn¹ z ni¿ej wymienionych funkcji:

1) Zieleñ izolacyjn¹ na terenach dzia³alno�ci gospodar-
czej i us³ug,

2) Zieleñ towarzysz¹ca zabudowie mieszkaniowej,

3) Ci¹gi i zespo³y zieleni wzd³u¿ ci¹gów komunikacyjnych
i cieków wodnych.

27. Terenie zieleni niskiej (ZN) � nale¿y przez to rozumieæ
tereny zagospodarowane równocze�nie pod wszystkie lub
jedn¹ z ni¿ej wymienionych funkcji:

1) Zieleñ ozdobna,

2) Zieleñ izolacyjn¹ wzd³u¿ cieków wodnych,

3) £¹ki i u¿ytki zielone,

4) Ogrody i uprawy ogrodowe.

28. Terenie rolnym bez prawa zabudowy (RP) � nale¿y przez
to rozumieæ tereny zagospodarowane pod funkcjê rolna,
obejmuj¹c¹:

1) Uprawy polowe,

2) £¹ki i pastwiska.

ROZDZIA£ II

Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny
o ró¿nych funkcjach i ró¿nych zasadach zagospodarowania

§4. 1. Wyznacza siê tereny o nastêpuj¹cym przeznaczeniu
podstawowym:

1) Tereny zabudowy mieszkaniowej, oznaczone na rysunku
planu symbolem MN,

2) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, ozna-
czone na rysunku planu symbolem MW,

3) Tereny us³ug publicznych, oznaczone na rysunku planu
symbolem UP,

4) Tereny us³ug komercyjnych, oznaczone na rysunku planu
symbolem UK,

5) Tereny sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku planu
symbolem US,

6) Tereny dzia³alno�ci gospodarczej i us³ug, oznaczone na
rysunku planu symbolem PU,

7) Tereny upraw ogrodniczych, oznaczone na rysunku planu
symbolem RPO,

8) Tereny zieleni parkowej, oznaczone na rysunku planu
symbolem ZP,

9) Tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone na rysunku planu
symbolem ZI,

10) Tereny zieleni niskiej, oznaczone na rysunku planu sym-
bolem ZN,

11) Tereny ogrodów dzia³kowych, oznaczone na rysunku pla-
nu symbolem ZD,

12) Tereny rolne bez prawa zabudowy, oznaczone na rysunku
planu symbolem RP,

13) Tereny wód otwartych, oznaczone na rysunku planu sym-
bolem W,

14) Tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, oznaczone na
rysunku planu symbolami:

a) WZ � tereny zaopatrzenia w wodê,

b) EE � tereny elektroenergetyki,

c) NO � tereny podczyszczalni wód deszczowych.

15) Tereny sieci infrastruktury technicznej, oznaczone na ry-
sunku planu symbolem INF,

16) Tereny dróg, oznaczone na rysunku planu symbolami:

a) GP � tereny drogi g³ównej ruchu przy�pieszonego,

b) G � tereny dróg g³ównych,

c) L � tereny dróg lokalnych,

d) D � tereny dróg dojazdowych,

e) KX � tereny wydzielonych ci¹gów pieszo � jezdnych
i pieszych.

17) Tereny obs³ugi komunikacji samochodowej, oznaczone na
rysunku planu symbolem KS,

18) Tereny kolei, oznaczone na rysunku planu symbolem KK.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala siê zasady
zagospodarowania obejmuj¹ce nastêpuj¹ce w zale¿no�ci od
potrzeb, obowi¹zuj¹ce ustalenia regulacyjne:

1) Funkcje dopuszczalne, lub szczegó³owy zakres funkcji.

2) Warunki kszta³towania zabudowy i zagospodarowania
terenu.

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu.

4) Zasady podzia³u na dzia³ki budowlane.

3. Na wszystkich typach terenów dopuszcza siê realizacjê
niezbêdnych funkcji towarzysz¹cych: zieleni oraz obiektów
i sieci infrastruktury technicznej pod warunkiem respektowa-
nia wymagañ obowi¹zuj¹cych przepisów szczególnych.

4. Na terenach sieci infrastruktury technicznej, oznaczo-
nych w rysunku planu symbolem INF dopuszcza siê realizacjê
�cie¿ki rowerowej wzd³u¿ ca³ego pasa infrastruktury.

5. Szczegó³owe zasady zagospodarowania odniesione do
terenów wyodrêbnionych liniami rozgraniczaj¹cymi i opisany-
mi w³a�ciwymi symbolami literowymi zawarte s¹ w rozdz. VI.

6. Tereny o ró¿nych funkcjach i ró¿nych zasadach zago-
spodarowania wydzielaj¹ na rysunku planu linie rozgranicza-
j¹ce obowi¹zkowe i orientacyjne.

7. Orientacyjne linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych
rodzajach przeznaczenia i ró¿nych zasadach zagospodarowa-
nia mog¹ byæ zmieniane w stosunku do linii oznaczonych na
rysunku planu:
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1) Do 3 m, je¿eli s¹ liniami rozgraniczaj¹cymi ulic,

2) Do 5 m, w pozosta³ych przypadkach.

8. W przypadku zmiany orientacyjnych linii rozgranicza-
j¹cych ulic nale¿y odpowiednio zmieniæ po³o¿enie linii zabu-
dowy, ustalonych wzd³u¿ tych ulic.

9. W przypadku braku dla wydzielonych terenów ustaleñ
regulacyjnych w zakresie kszta³towania zabudowy i zagospo-
darowania terenu, zasady zagospodarowania dla nich wyni-
kaj¹ z przepisów szczególnych.

10. Plan dopuszcza utrzymanie wystêpuj¹cych w stanie
istniej¹cym funkcji terenów zainwestowanych, odmiennych
od ustaleñ planu, przy spe³nieniu nastêpuj¹cych warunków:

1) Uci¹¿liwo�ci tych funkcji dla �rodowiska przyrodniczego
i mieszkañców sprowadzone zostan¹ do wielko�ci wyni-
kaj¹cych z obowi¹zuj¹cych przepisów,

2) Zapewniona zostanie odpowiednia ilo�æ miejsc postojo-
wych dla samochodów u¿ytkowników sta³ych i przebywa-
j¹cych okresowo.

ROZDZIA£ III

Zasady obs³ugi w zakresie komunikacji

§5. 1. Przebieg i klasyfikacjê dróg i ulic okre�la rysunek
planu i uchwa³a.

2. Podstawowy uk³ad komunikacji drogowej tworz¹:

1) 1G � droga g³ówna o szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹-
cych 25 m (droga krajowa nr 72),

2) 2G � droga g³ówna o szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹-
cych 25 m (droga wojewódzka nr 470),

3) 3GP � droga g³ówna ruchu przy�pieszonego o szeroko�ci
w liniach rozgraniczaj¹cych 35 m (w ci¹gu drogi krajowej
nr 72),

4) L � drogi i ulice lokalne o szeroko�ci w liniach rozgrani-
czaj¹cych minimum 12 m,

5) D � drogi i ulice dojazdowa o szeroko�ci w liniach rozgra-
niczaj¹cych 10 m,

3. Podstawowy uk³ad komunikacji uzupe³niaj¹ wydzielo-
ne ci¹gi pieszo � jezdne i piesze (KX).

4. W obrêbie linii rozgraniczaj¹cych uk³adu komunikacyj-
nego nale¿y lokalizowaæ, dostosowane do klasy technicznej
ulicy, nastêpuj¹ce elementy:

1) Pasy drogowe (jezdnie),

2) Pasy drogowe dróg lokalnych, obs³uguj¹ce tereny przyle-
g³e,

3) Ci¹gi piesze (chodniki),

4) �cie¿ki rowerowe (w zale¿no�ci od potrzeb),

5) Zieleñ izolacyjna i ozdobna,

6) Miejsca postojowe,

7) Urz¹dzenia obs³ugi komunikacji zbiorowej oraz sieci infra-
struktury technicznej.

5. Obiekty zwi¹zane z obs³ug¹ ruchu i kioski nale¿y
kszta³towaæ w oparciu o jednorodne rozwi¹zania architekto-
niczne i materia³owe.

6. W obrêbie linii rozgraniczaj¹cych dróg zabrania siê
lokalizowania obiektów ograniczaj¹cych bezpieczeñstwo ru-
chu. Lokalizacja wszelkich obiektów budowlanych wymaga
zgody zarz¹dcy drogi.

7. Minimalna szeroko�æ jezdni powinna wynosiæ:

1) Ulica g³ówna: 7 m,

2) Ulica lokalna: 5,5 m,

3) Ulica dojazdowa: 3,0 m,

4) Ulica pieszo � jezdna i piesza: 3,0 m.

8. Minimalna odleg³o�æ linii zabudowy dla nowoprojek-
towanej zabudowy powinna wynosiæ:

1) Ulica g³ówna 1G: 20 m liczona od projektowanego pasa
drogowego tj. 25 m dla obiektów przeznaczonych na sta³y
pobyt ludzi liczona od zewnêtrznej krawêdzi jezdni (30 m
dla obiektów jednokondygnacyjnych i 40 m dla obiektów
wielokondygnacyjnych przeznaczonych na pobyt ludzi li-
czona od zewnêtrznej krawêdzi jezdni),

2) Ulica g³ówna 2G: 15 m liczona od projektowanego pasa
drogowego tj. 21 m liczona od zewnêtrznej krawêdzi
jezdni,

3) Ulica g³ówna ruchu przy�pieszonego 3 GP: 30 m liczona
od projektowanego pasa drogowego,

4) Ulica lokalna L: 7,0 m liczona od projektowanego pasa
drogowego,

5) Ulica dojazdowa D: 5,0 m liczona od projektowanego pasa
drogowego.

9. Dla dróg g³ównych G wprowadza siê nastêpuj¹ce
ustalenia:

1) Dopuszcza siê lokalizacjê nowych zjazdów tylko i wy³¹cz-
nie za zgod¹ zarz¹dcy drogi, na warunkach przez niego
ustalonych,

2) W³¹czenia nowych ci¹gów komunikacyjnych do drogi G
winny zachowywaæ dopuszczalne odstêpy miêdzy skrzy-
¿owaniami tj. nie mniej ni¿ 400 m,

3) Obs³uga projektowanych terenów zabudowy w s¹siedz-
twie dróg g³ównych odbywaæ siê bêdzie poprzez wykorzy-
stanie dróg lokalnych i dojazdowych oraz istniej¹cych
zjazdów - wyznaczonych na rysunku planu.

10. Dla drogi g³ównej 1G w przypadku nie zachowania
minimalnej odleg³o�ci dla obiektów budowlanych przezna-
czonych na pobyt ludzi tj. 30 i 40 m, �rodki ograniczaj¹ce
negatywny wp³yw drogi na �rodowisko bêd¹ realizowane na
koszt inwestorów terenu.

11. Nowo lokalizowane obiekty powinny spe³niaæ za³o¿e-
nia warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ
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budynki i ich sytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690),
w szczególno�ci ochrony przed ha³asem i drganiami.

12. Nowe i modernizowane elementy uk³adu komunika-
cyjnego s³u¿¹ce pieszym oraz doj�cia do obiektów us³ugo-
wych nale¿y dostosowaæ do potrzeb osób niepe³nospraw-
nych.

§6. 1. W granicach dzia³ek budowlanych nale¿y zabezpie-
czyæ odpowiednio do potrzeb i przepisów szczególnych liczbê
miejsc postojowych.

2. Minimaln¹ liczbê miejsc postojowych na dzia³kach
budowlanych nale¿y ustaliæ w oparciu o nastêpuj¹ce wska�-
niki:

1) na terenach zabudowy mieszkaniowej 1 m.p./1 mieszka-
nie,

2) Na terenach us³ug publicznych:

a) biblioteki, domy kultury 1 m.p./20 u¿ytkowników,

b) biura, urzêdy 1 m.p./50 m2 p.u.,

c) obiekty sportowo � rekreacyjne 1 m.p./10 u¿ytkowni-
ków,

d) szko³y 1 m.p./10 pracowników,

e) przychodnie zdrowia 1 m.p./100 m2 p.u.,

3) Na terenach us³ug komercyjnych:

a) obiekty handlowe 1 m.p./50 m2 p.u.,

b) bary, restauracje 1 m.p./10 miejsc konsumpcyjnych,

c) obiekty rzemie�lnicze 1 m.p./20 u¿ytkowników,

d) biura, urzêdy 1 m.p./50 m2 p.u.,

e) hotele 1 m.p./5 ³ó¿ek.

3. Dopuszcza siê za zgod¹ zarz¹dcy drogi, uwzglêdnienie
w bilansie, przyulicznych miejsc postojowych.

§7. 1. W zakresie obs³ugi komunikacji kolejowej zak³ada
siê utrzymanie istniej¹cej w¹skotorowej linii kolejowej.

2. Odleg³o�æ linii zabudowy dla nowoprojektowanej za-
budowy od istniej¹cej linii w¹skotorowej zgodnie z Rozporz¹-
dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (Dz.U.
z 2000 r. Nr 52, poz. 627).

3. Plan dopuszcza mo¿liwo�æ wykorzystania w¹skotoro-
wej kolei dla potrzeb miejskiego ci¹gu pieszego oraz drogi
rowerowej.

ROZDZIA£ IV

Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej

§8. 1. Zaopatrzenie w wodê z komunalnego systemu wo-
doci¹gowego miasta Turku.

2. Odprowadzanie �cieków poprzez komunalny system
kanalizacji miasta Turku.

3. Do czasu kompleksowej realizacji systemów kanaliza-
cyjnych dopuszcza siê jako czasowe rozwi¹zania indywidual-

ne odprowadzania �cieków pod warunkiem spe³nienia wymo-
gów sanitarnych i ochrony �rodowiska, wynikaj¹cych z prze-
pisów szczególnych.

4. Odprowadzanie wód deszczowych poprzez kolektory
deszczowe.

5. Ustala siê rozbudowê istniej¹cego systemu wodoci¹-
gowego, opartego na ujêciu miejskim �Muchlin� poprzez
uk³ady sieci rozdzielczych i przy³¹czy, zapewniaj¹cych obs³u-
gê terenów zainwestowanych i ustalonych w planie do zago-
spodarowania.

6. Ustala siê rozbudowê istniej¹cego systemu kanaliza-
cyjnego z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych przedsiêwziêæ:

1) Rozbudowê i budowê rozdzielczego systemu kanalizacyj-
nego w obszarach rozwojowych miasta oraz zainwesto-
wania miejskiego nie objêtego obs³ug¹ dotychczasowego
systemu,

2) Rozbudowê i budowê systemu kanalizacji deszczowej na
terenach projektowanej zabudowy,

3) Budowê podczyszczalni wód deszczowych, zlokalizowan¹
w rejonie rzeki Kie³baski.

7. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi w zakresie usu-
wania i utylizacji odpadów sta³ych:

1) Sk³adowanie czasowe odpadów wy³¹cznie w miejscach
gromadzenia odpadów sta³ych, zlokalizowanych zgodnie
z wymogami przepisów prawa budowlanego,

2) Przewidzieæ mo¿liwo�æ segregacji odpadów w miejscach
czasowego ich gromadzenia,

3) Wywóz odpadów z miejsc czasowego sk³adowania do
zak³adu utylizacji odpadów komunalnych.

8. Ustala siê budowê nowych i rozbudowê istniej¹cych
sieci elektroenergetycznych z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych
przedsiêwziêæ:

1) Budowê stacji transformatorowych dla nowo projektowa-
nych terenów,

2) Modernizacjê i rozbudowê stacji transformatorowych ist-
niej¹cych,

3) Budowê nowych linii energetycznych 15 kV oraz moder-
nizacjê istniej¹cych linii napowietrznych,

4) Budowê linii niskiego napiêcia i przy³¹czy,

5) Nale¿y zachowaæ bezpieczne, zgodne z obowi¹zuj¹cymi
przepisami odleg³o�ci projektowanej zabudowy od istnie-
j¹cych napowietrznych linii 15 kV.

9. Ustala siê mo¿liwo�æ dostawy do celów gospodar-
czych i grzewczych gazu ziemnego poprzez budowê i rozbu-
dowê systemu sieci i urz¹dzeñ przedsiêbiorstwa energetycz-
nego, w tym sieci �redniego i niskiego ci�nienia.

10. Ustala siê ogrzewanie budynków w oparciu o indywi-
dualne lub grupowe instalacje grzewcze, zasilane energi¹
elektryczn¹, paliwem sta³ym, paliwem p³ynnym, gazem p³yn-
nym, przy spe³nieniu wymogów sanitarnych, ochrony �rodo-
wiska oraz ochrony interesu osób trzecich.
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11. Dopuszcza siê dostawê energii elektrycznej z indywi-
dualnych i niekonwencjonalnych �róde³.

12. Ustala siê obs³ugê telefoniczn¹ z sieci przedsiêbiorstw
telekomunikacyjnych.

§9. 1. Uk³ad nowych oraz zakres rozbudowy istniej¹cych
sieci infrastruktury technicznej nale¿y ustaliæ w oparciu
o programy i koncepcje rozbudowy poszczególnych rodzajów
sieci lub w oparciu o rozwi¹zania zawarte w projektach
budowlanych poszczególnych przedsiêwziêæ.

2. W obszarze istniej¹cego zainwestowania oraz rozwoju
przestrzennego nowe sieci infrastruktury technicznej nale¿y
lokalizowaæ w istniej¹cych i projektowanych pasach ulic,
dróg, placów i ci¹gów pieszych oraz w ci¹gach nie wydzie-
lonych dróg wewnêtrznych.

3. Dopuszcza siê sytuowanie sieci poza pasami ulic, dróg,
placów i ci¹gów pieszych w uzasadnionych przypadkach
w odleg³o�ci 3 � 5 m od pasa drogowego.

4. Plan adaptuje istniej¹ce sieci infrastruktury technicznej
(ruroci¹gi i linie energetyczne oraz wspó³pracuj¹ce z nimi
urz¹dzenia) z zachowaniem nastêpuj¹cych warunków:

1) Zapewniæ dostêp do celów eksploatacyjnych i moderniza-
cyjnych,

2) Wykluczyæ lokalizacje zabudowy w obszarze zapewniaj¹-
cym ochronê i prawid³ow¹ eksploatacjê sieci � zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi, warunkami
technicznymi oraz wydanymi decyzjami,

3) Dokonaæ ka¿dorazowo uzgodnieñ z zarz¹dc¹ sieci wszel-
kich lokalizacji nowych zamierzeñ przewidzianych w ich
s¹siedztwie,

ROZDZIA£ V

Szczególne warunki zagospodarowania
wynikaj¹ce z potrzeb ochrony �rodowiska

przyrodniczego i kulturowego

§10. 1. Wszelka dzia³alno�æ w obrêbie terenów objêtych
planem powinna respektowaæ obowi¹zuj¹ce przepisy szcze-
gólne.

2. Prowadzona dzia³alno�æ produkcyjno - us³ugowa nie
mo¿e powodowaæ uci¹¿liwo�ci dla �rodowiska i zdrowia
ludno�ci a jej ewentualne oddzia³ywanie nie mo¿e wykraczaæ
poza granicê dzia³ki, na której zlokalizowany jest obiekt.

3. Ustala siê zakaz lokalizacji obiektów powoduj¹cych
przekroczenia dopuszczalnych, okre�lonych w odpowiednich
przepisach, stê¿eñ substancji zanieczyszczaj¹cych powietrze
oraz dopuszczalnej emisji ha³asu.

4. Ustala siê ochronê wód powierzchniowych i podziem-
nych z zachowaniem wymogów wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹-
cych przepisów.

5. Na terenach zmeliorowanych ustala siê konieczno�æ
zapewnienia swobodnego dostêpu do urz¹dzeñ melioracji
podstawowej oraz w razie potrzeby ewentualn¹ ich przebudo-
wê.

§11. 1. Ustala siê ochronê istniej¹cej szaty ro�linnej,
wystêpuj¹cej w nastêpuj¹cych formach:

1) Uk³adów i zespo³ów zadrzewieñ (aleje, uk³ady swobodnie
komponowane) zwi¹zanych z ekosystemami cieków i zbior-
ników wodnych,

2) Zadrzewieñ i zakrzewieñ �ródpolnych,

3) Za³o¿eñ parkowych i ogrodowych, w tym zabytkowych,

4) Zespo³ów zieleni towarzysz¹cej zabudowie, ci¹gom komu-
nikacyjnym oraz zlokalizowanych na terenach przemys³o-
wych.

2. Dopuszcza siê usuwanie drzew i krzewów przy rozbu-
dowie i budowie obiektów budowlanych tylko pod warun-
kiem przeniesienia lub zast¹pienia drzew i krzewów innymi
drzewami i krzewami.

3. Drzewa i krzewy ozdobne po ich �mierci biologicznej
podlegaj¹ wymianie.

4. Na terenach nowej zabudowy nale¿y przeznaczyæ na
cele zieleni powierzchnie okre�lone w ustaleniach szczegó³o-
wych.

§12. 1. Ustala siê ochronê obszaru po³o¿onego w grani-
cach strefy ochrony bezpo�redniej, ochrony po�redniej we-
wnêtrznej oraz ochrony po�redniej zewnêtrznej dla ujêcia
wody w �Turku � Muchlinie�, ustalonych w trybie przepisów
szczególnych.

2. W granicach stref ochronnych ujêcia wody w �Turku
� Muchlinie� (wyznaczonych na rysunku planu) obowi¹zywaæ
winny zakazy i ograniczenia ustalone w trybie przepisów
szczególnych.

§13. 1. Ustala siê ochronê konserwatorsk¹ zabytkowe-
go, dawnego zespo³u dworsko � parkowego z 2 po³. XIX
wieku (obecny Dom Dziecka), ujêtego w rejestrze zabytków:
A-461/202 z dnia 20 sierpnia 1991 r.

2. Wszelkie prace remontowe i modernizacyjne, zmiany
funkcji i przeznaczenia wymagaj¹ uzgodnienia ze s³u¿b¹ kon-
serwatorsk¹.
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ROZDZIA£ VI

Szczegó³owe zasady zagospodarowania terenu

§14.

1 MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej � istniej¹ce i projektowane na terenach 
czê�ciowo zainwestowanych 

Symbol i funkcja 
podstawowa terenu 
wydzielonego liniami 
rozgraniczaj¹cymi Tre�æ ustaleñ 

Funkcja dopuszczalne 
Us³ugi komercyjne jako wbudowane lub dobudowane, nie przekraczaj¹ce 30% 
powierzchni u¿ytkowej budynku. 

Warunki kszta³towania 
zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

1.
 

Linia zabudowy � wyznaczona przez istniej¹ce obiekty lub zgodnie z §5 pkt 8. 
2.

 

Maksymalny wska�nik zabudowy � 0,25. 
3.

 

Dla zabudowy uzupe³niaj¹cej wysoko�æ okapu i kalenicy w nawi¹zaniu do 
istniej¹cych budynków w s¹siedztwie. 
4.

 

Dachy strome o symetrycznym uk³adzie po³aci dachowych. 
5.

 

Mo¿liwo�æ lokalizowania gara¿y parterowych wolnostoj¹cych i obiektów 
gospodarczych pod warunkiem nie przekraczania maksymalnego wska�nika zabudowy. 

Zasady podzia³u na dzia³ki 
budowlane 

Dla zabudowy uzupe³niaj¹cej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce minimalne parametry dzia³ek 
samodzielnie wydzielonych: 
1.

 

Powierzchnia dzia³ki � 900 m2. 
2.

 

Szeroko�æ dzia³ki � 25 m. 

§15.

2 PU - Tereny dzia³alno�ci gospodarczej i us³ug � projektowane na terenach nie
zainwestowanych

Symbol i funkcja
podstawowa terenu
wydzielonego liniami
rozgraniczaj¹cymi Tre�æ ustaleñ

Funkcja dopuszczalne Funkcja mieszkaniowa i us³ugowa � wy³¹cznie jako wbudowane lub dobudowane, nie
przekraczaj¹ce 10% powierzchni u¿ytkowej budynku.

Warunki kszta³towania
zabudowy i
zagospodarowania terenu

1. Linia zabudowy � zgodnie z §5 pkt 8.
2. Maksymalny wska�nik zabudowy dzia³ki � 0,40.
3. Maksymalna wysoko�æ zabudowy � 2 kondygnacje.
4. Maksymalna wysoko�æ kalenicy � 10 m.
5. Dachy strome o symetrycznym uk³adzie po³aci i kalenicy.
6. Spadek po³aci dachu w granicach 30o � 45o.
7. Dla obiektów wielkogabarytowych dopuszcza siê zastosowanie dachu p³askiego o
specjalnym ukszta³towaniu jako tzw. pi¹tej elewacji.
8. Mo¿liwo�æ lokalizowania gara¿y parterowych wolnostoj¹cych i obiektów
gospodarczych pod warunkiem nie przekraczania maksymalnego wska�nika zabudowy.
9. Zapewniæ przebiegi ci¹gów pieszych, ogólnodostêpnych oraz wewnêtrznych
dojazdów, zwi¹zanych z obs³ug¹ zabudowy.
10. Minimalna powierzchnia terenów zieleni na dzia³ce � 25%.
11. Przewidzieæ zieleñ wysok¹ i nisk¹ na obrze¿ach terenu.

Zasady podzia³u na dzia³ki
budowlane

1. Minimalna powierzchnia dzia³ki � 2500 m2.
2. Minimalna szeroko�æ dzia³ki � 40 m.

§16.

3 MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej � projektowane na terenach nie
zainwestowanych

Symbol i funkcja
podstawowa terenu
wydzielonego liniami
rozgraniczaj¹cymi Tre�æ ustaleñ

Funkcja dopuszczalne Us³ugi komercyjne � wy³¹cznie jako wbudowane lub dobudowane, nie przekraczaj¹ce
30% powierzchni u¿ytkowej budynku.

Warunki kszta³towania
zabudowy i
zagospodarowania terenu

1. Linia zabudowy � zgodnie z §5 pkt 8.
2. Maksymalny wska�nik zabudowy � 0,25
3. Maksymalna wysoko�æ zabudowy � 2 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe.
4. Zachowaæ jednakow¹ wysoko�ci okapu i kalenicy dla projektowanych budynków.
5. Dachy strome o symetrycznym uk³adzie po³aci i kalenicy.
6. Spadek po³aci dachu w granicach 35o � 45o.
7. Lokalizacja gara¿y bez przekraczania linii zabudowy budynków mieszkalnych.
8. Mo¿liwo�æ lokalizacji gara¿y parterowych wolnostoj¹cych i obiektów gospodarczych
pod warunkiem zachowania ustalonego wska�nika zabudowy.

Zasady podzia³u na dzia³ki
budowlane

1. Minimalna powierzchnia dzia³ki � 800 m2.
2. Minimalna szeroko�æ dzia³ki � 20 m.
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§17.

4 PU Tereny dzia³alno�ci gospodarczej i us³ug � projektowane na terenach nie 
zainwestowanych 

Symbol i funkcja 
podstawowa terenu 
wydzielonego liniami 
rozgraniczaj¹cymi Tre�æ ustaleñ 

Funkcja dopuszczalne 
Funkcja mieszkaniowa i us³ugowa � wy³¹cznie jako wbudowane lub dobudowane, nie 
przekraczaj¹ce 10% powierzchni u¿ytkowej budynku. 

Warunki kszta³towania 
zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

1. Linia zabudowy � zgodnie z §5 pkt 8. 
2. Maksymalny wska�nik zabudowy dzia³ki � 0,40. 
3. Maksymalna wysoko�æ zabudowy � 2 kondygnacje. 
4. Maksymalna wysoko�æ kalenicy � 10 m. 
5. Dachy strome o symetrycznym uk³adzie po³aci i kalenicy. 
6. Spadek po³aci dachu w granicach 30o � 45o. 
7. Dla obiektów wielkogabarytowych dopuszcza siê zastosowanie dachu p³askiego o 
specjalnym ukszta³towaniu jako tzw. pi¹tej elewacji. 
8. Mo¿liwo�æ lokalizowania gara¿y parterowych wolnostoj¹cych i obiektów 
gospodarczych pod warunkiem nie przekraczania maksymalnego wska�nika zabudowy. 
9. Zapewniæ przebiegi ci¹gów pieszych, ogólnodostêpnych oraz wewnêtrznych 
dojazdów, zwi¹zanych z obs³ug¹ zabudowy. 
10. Minimalna powierzchnia terenów zieleni na dzia³ce � 25%. 
11. Przewidzieæ zieleñ wysoka i nisk¹ na obrze¿ach terenu. 

Zasady podzia³u na dzia³ki 
budowlane 

1. Minimalna powierzchnia dzia³ki � 2500 m2. 
2. Minimalna szeroko�æ dzia³ki � 40 m. 

§18.

5 MN, 6 MN, 7 MN, 8 MN, 9 MN, 10 MN, 11 MN, 12 MN, 13MN, 14 MN, 15 MN - Tereny
zabudowy mieszkaniowej � projektowane na terenach nie zainwestowanych

Symbol i funkcja
podstawowa terenu
wydzielonego liniami
rozgraniczaj¹cymi Tre�æ ustaleñ

Funkcja dopuszczalne Us³ugi komercyjne � wy³¹cznie jako wbudowane lub dobudowane, nie przekraczaj¹ce
30% powierzchni u¿ytkowej budynku.

Warunki kszta³towania
zabudowy i
zagospodarowania terenu

1. Linia zabudowy � zgodnie z §5 pkt 8.
2. Maksymalny wska�nik zabudowy � 0,25
3. Maksymalna wysoko�æ zabudowy � 2 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe.
1. Dopuszczalna ró¿nica wysoko�ci okapu i kalenicy w poszczególnych ci¹gach
zabudowy (obejmuj¹cych co najmniej 3 budynki) � 3 m.
2. Zachowaæ jednolit¹ liniê zabudowy w poszczególnych ci¹gach zabudowy dla co
najmniej 2 - 3 budynków.
3. Dachy strome o symetrycznym uk³adzie po³aci i kalenicy.
4. Spadek po³aci dachu w granicach 35o � 45o.
5. Lokalizacja gara¿y bez przekraczania linii zabudowy budynków mieszkalnych.
6. Mo¿liwo�æ lokalizacji gara¿y parterowych wolnostoj¹cych i obiektów gospodarczych
pod warunkiem nie przekraczania maksymalnego wska�nika zabudowy oraz zachowania
jednolitej linii zabudowy.
7. Ze wzglêdu na niekorzystne warunki wodno � gruntowe obiekty zaprojektowaæ bez
podpiwniczenia lub z p³ytkim podpiwniczeniem.

Zasady podzia³u na dzia³ki
budowlane

1. Minimalna powierzchnia dzia³ki � 800 m2.
2. Minimalna szeroko�æ dzia³ki � 20 m.
3. Proponowane podzia³y na dzia³ki budowlane przestawia rysunek planu.

§19.

16 RPO Tereny upraw ogrodniczych i zabudowy mieszkaniowej - istniej¹ce Symbol i funkcja 
podstawowa terenu 
wydzielonego liniami 
rozgraniczaj¹cymi 

Tre�æ ustaleñ 

Funkcja dopuszczalne 

1.
 

Funkcja mieszkaniowa istniej¹ca oraz zabudowa mieszkaniowa projektowana - dla 
potrzeb obs³ugi funkcji RPO (dom w³a�ciciela). 
2.

 

Ziemne uprawy warzywne. 
3.

 

Sady. 
4.

 

Stawy hodowlane. 

Warunki kszta³towania 
zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

1.
 

Linia zabudowy � w nawi¹zaniu do istniej¹cych obiektów lub zgodnie z §5 pkt 8. 
2.

 

Powierzchnia zabudowy obiektów i urz¹dzeñ funkcji dopuszczalnej do 20% 
powierzchni terenu. 
3.

 

Maksymalna wysoko�æ zabudowy mieszkaniowej � 2 kondygnacje, w tym poddasze 
u¿ytkowe. 
4.

 

Maksymalna wysoko�æ kalenicy dla zabudowy gospodarczej � 10 m. 
Zasady podzia³u na dzia³ki 
budowlane 

Zasady podzia³u na dzia³ki budowlane winny spe³niaæ warunki wynikaj¹ce z przepisów 
szczególnych. 
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§20.

17 MN Tereny zabudowy mieszkaniowej � istniej¹ce Symbol i funkcja 
podstawowa terenu 
wydzielonego liniami 
rozgraniczaj¹cymi 

Tre�æ ustaleñ 

Funkcja dopuszczalne 
Us³ugi komercyjne jako wbudowane lub dobudowane, nie przekraczaj¹ce 30% 
powierzchni u¿ytkowej budynku. 

Warunki kszta³towania 
zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

1.
 

Mo¿liwa rozbudowa i przebudowa istniej¹cych obiektów pod warunkiem 
zachowania maksymalnego wska�nika zabudowy. 
2.

 

Linia zabudowy � wyznaczona przez istniej¹ce obiekty. 
3.

 

Maksymalny wska�nik zabudowy � 0,30. 
4.

 

Maksymalna wysoko�æ zabudowy � wyznaczona wysoko�ci¹ okapu i kalenicy 
istniej¹cych budynków. 
5.

 

Dachy strome o symetrycznym uk³adzie po³aci dachowych. 
6.

 

Mo¿liwo�æ lokalizowania gara¿y parterowych wolnostoj¹cych i obiektów 
gospodarczych pod warunkiem nie przekraczania maksymalnego wska�nika zabudowy. 

Zasady podzia³u na dzia³ki 
budowlane 

Zakazuje siê wtórnych podzia³ów na dzia³ki. 

§21.

18 MN Tereny zabudowy mieszkaniowej � projektowane na terenach nie
zainwestowanych

Symbol i funkcja
podstawowa terenu
wydzielonego liniami
rozgraniczaj¹cymi Tre�æ ustaleñ

Funkcja dopuszczalne Us³ugi komercyjne � wy³¹cznie jako wbudowane lub dobudowane, nie przekraczaj¹ce
30% powierzchni u¿ytkowej budynku.

Warunki kszta³towania
zabudowy i
zagospodarowania terenu

1. Linia zabudowy � zgodnie z §5 pkt 8.
2. Maksymalny wska�nik zabudowy � 0,25
3. Maksymalna wysoko�æ zabudowy � 2 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe.
4. Zachowaæ jednakow¹ wysoko�ci okapu i kalenicy dla projektowanych budynków.
5. Dachy strome o symetrycznym uk³adzie po³aci i kalenicy.
6. Spadek po³aci dachu w granicach 35o � 45o.
7. Lokalizacja gara¿y bez przekraczania linii zabudowy budynków mieszkalnych.
8. Mo¿liwo�æ lokalizacji gara¿y parterowych wolnostoj¹cych i obiektów gospodarczych
pod warunkiem zachowania ustalonego wska�nika zabudowy.

Zasady podzia³u na dzia³ki
budowlane

1. Minimalna powierzchnia dzia³ki � 800 m2.
2. Minimalna szeroko�æ dzia³ki � 20 m.
3. Proponowane podzia³y na dzia³ki budowlane przestawia rysunek planu.

§22.

19 UK Tereny us³ug komercyjnych � istniej¹ce Centrum handlowo - us³ugoweSymbol i funkcja
podstawowa terenu
wydzielonego liniami
rozgraniczaj¹cymi

Tre�æ ustaleñ

Funkcja dopuszczalne Funkcje produkcyjne � nie stanowi¹ce zagro¿enia dla funkcji us³ugowej.

Warunki kszta³towania
zabudowy i
zagospodarowania terenu

1. Mo¿liwa przebudowa i rozbudowa pod warunkiem nie przekraczania maksymalnego
wska�nika zabudowy.
2. Linia zabudowy � wyznaczona przez istniej¹ce obiekty lub zgodnie z §5 pkt 8.
3. Maksymalny wska�nik zabudowy dzia³ki � 0,40
4. Maksymalna wysoko�æ zabudowy � wyznaczona wysoko�ci¹ okapu i kalenicy
istniej¹cych budynków.
5. Dachy strome o symetrycznym uk³adzie po³aci dachowych.
6. Zapewniæ przebiegi ci¹gów pieszych, ogólnodostêpnych oraz wewnêtrznych
dojazdów, zwi¹zanych z obs³ug¹ zabudowy.

Zasady podzia³u na dzia³ki
budowlane

Zakazuje siê wtórnych podzia³ów na dzia³ki.
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§23.

20 UK Tereny us³ug komercyjnych � projektowane na terenach nie zainwestowanychSymbol i funkcja
podstawowa terenu
wydzielonego liniami
rozgraniczaj¹cymi

Tre�æ ustaleñ

Funkcja dopuszczalne

1. Funkcja mieszkaniowa � wy³¹cznie jako wbudowane lub dobudowane, nie
przekraczaj¹ce 30% powierzchni u¿ytkowej budynku.
2. Zabudowa mieszkaniowa wolnostoj¹ca � wy³¹cznie dla w³a�ciciela prowadz¹cego
dzia³alno�æ gospodarcz¹.
3. Funkcje produkcyjne � nie stanowi¹ce zagro¿enia dla funkcji mieszkalnej.

Warunki kszta³towania
zabudowy i
zagospodarowania terenu

1. Linia zabudowy � zgodnie z §5 pkt 8.
2. Maksymalny wska�nik zabudowy dzia³ki:
1) Zabudowa us³ugowa � 0,40.
2) Zabudowa mieszkalno � us³ugowa � 0,30.
3. Maksymalna wysoko�æ zabudowy � 2 kondygnacje.
4. Dopuszczalna ró¿nica wysoko�ci okapu i kalenicy w poszczególnych ci¹gach
zabudowy (obejmuj¹cych co najmniej 3 budynki) � 3 m.
5. Dachy strome o symetrycznym uk³adzie po³aci i kalenicy.
6. Spadek po³aci dachu w granicach 35o � 45o.
7. Dla obiektów wielkogabarytowych dopuszcza siê zastosowanie dachu p³askiego o
specjalnym ukszta³towaniu jako tzw. pi¹tej elewacji.
8. Minimalna powierzchnia terenów zieleni na dzia³ce � 20%.
9. Ze wzglêdu na niekorzystne warunki wodno � gruntowe obiekty zaprojektowaæ bez
podpiwniczenia lub z p³ytkim podpiwniczeniem.
10. Przewidzieæ zieleñ wysok¹ i nisk¹ na obrze¿ach terenu i wzd³u¿ napowietrznej linii
energetycznej.
11. Zapewniæ przebiegi ci¹gów pieszych, ogólnodostêpnych oraz wewnêtrznych
dojazdów, zwi¹zanych z obs³ug¹ zabudowy.
12. Dojazd wy³¹cznie z drogi lokalnej oznaczonej symbolem 3 L.

Zasady podzia³u na dzia³ki
budowlane

1. Minimalna powierzchnia dzia³ki � 1400 m2.
2. Minimalna szeroko�æ dzia³ki 30 m.

§24.

21 WZ Tereny urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê � projektowane na terenach czê�ciowo 
zainwestowanych (istniej¹ce studnie) 

Symbol i funkcja 
podstawowa terenu 
wydzielonego liniami 
rozgraniczaj¹cymi Tre�æ ustaleñ 

Szczegó³owe przeznaczenie 
terenów 

Tereny niezbêdne do eksploatacji i rozbudowy infrastruktury technicznej ujêcia wody dla 
miasta Turku 

Funkcja dopuszczalne 
1. Obiekty i sieci infrastruktury technicznej. 
2. Zieleñ izolacyjna. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania terenu 

Zagospodarowanie terenu na podstawie przepisów szczególnych 

§25.

22 WZ Tereny urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê � istniej¹ce ujêcia wody dla miasta Turku Symbol i funkcja 
podstawowa terenu 
wydzielonego liniami 
rozgraniczaj¹cymi 

Tre�æ ustaleñ 

Funkcja dopuszczalne 
1. Obiekty i sieci infrastruktury technicznej. 
2. Zieleñ izolacyjna. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania terenu 

1. Zagospodarowanie terenu na podstawie przepisów szczególnych. 
2. Funkcjonowanie obiektu zlokalizowanego w liniach rozgraniczaj¹cych drogi 1G do 
czasu ca³kowitej amortyzacji na warunkach uzgodnionych z Zarz¹dc¹ Dróg. 

§26.

23 UP Tereny us³ug publicznych � istniej¹ceSymbol i funkcja
podstawowa terenu
wydzielonego liniami
rozgraniczaj¹cymi

Tre�æ ustaleñ

Funkcja dopuszczalne Mo¿liwa zmiana funkcji na us³ugi komercyjne
Warunki kszta³towania
zabudowy i
zagospodarowania terenu

1. Istniej¹cy obiekt do zachowania bez prawa rozbudowy.
2. Zapewniæ przebiegi ci¹gów pieszych, ogólnodostêpnych oraz wewnêtrznych
dojazdów, zwi¹zanych z obs³ug¹ zabudowy.

Zasady podzia³u na dzia³ki
budowlane

Zakazuje siê wtórnych podzia³ów na dzia³ki.
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§27.

24 PU Tereny dzia³alno�ci gospodarczej i us³ug � projektowane na terenach nie 
zainwestowanych 

Symbol i funkcja 
podstawowa terenu 
wydzielonego liniami 
rozgraniczaj¹cymi Tre�æ ustaleñ 

Funkcja dopuszczalne Us³ugi komercyjne 

Warunki kszta³towania 
zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

1. Linia zabudowy � zgodnie z §5 pkt 8. 
2. Maksymalny wska�nik zabudowy dzia³ki � 0,40. 
3. Maksymalna wysoko�æ zabudowy � 2 kondygnacje. 
4. Maksymalna wysoko�æ kalenicy � 10 m. 
5. Dachy strome o symetrycznym uk³adzie po³aci i kalenicy. 
6. Spadek po³aci dachu w granicach 30o � 45o. 
7. Dla obiektów wielkogabarytowych dopuszcza siê zastosowanie dachu p³askiego 
o specjalnym ukszta³towaniu jako tzw. pi¹tej elewacji. 
8. Mo¿liwo�æ lokalizowania gara¿y parterowych wolnostoj¹cych i obiektów 
gospodarczych pod warunkiem nie przekraczania maksymalnego wska�nika zabudowy. 
9. Zapewniæ przebiegi ci¹gów pieszych, ogólnodostêpnych oraz wewnêtrznych 
dojazdów, zwi¹zanych z obs³ug¹ zabudowy. 
10. Minimalna powierzchnia terenów zieleni na dzia³ce � 25%. 
11. Przewidzieæ zieleñ wysok¹ i nisk¹ na obrze¿ach terenu. 

Zasady podzia³u na dzia³ki 
budowlane 

1. Minimalna powierzchnia dzia³ki � 2500 m2. 
2. Minimalna szeroko�æ dzia³ki � 40 m. 

§28.

25 PU Tereny dzia³alno�ci gospodarczej i us³ug � istniej¹ce Symbol i funkcja 
podstawowa terenu 
wydzielonego liniami 
rozgraniczaj¹cymi 

Tre�æ ustaleñ 

Funkcja dopuszczalne Us³ugi komercyjne 

Warunki kszta³towania 
zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

1. Konieczne jest uporz¹dkowanie terenu poprzez w³a�ciwe zagospodarowanie dzia³ki 
oraz modernizacjê i poprawê estetyki istniej¹cych obiektów: 
- nale¿y uczytelniæ zagospodarowanie terenu poprzez wydzielenie: placów, 
parkingów, placów manewrowych, doj�æ i dojazdów oraz zieleni, 
- nale¿y zró¿nicowaæ materia³owo rodzaj nawierzchni, np.: ¿wirowe doj�cia, kostkowe 
parkingi, asfaltowe dojazdy, 
- poszczególne obiekty nale¿y kszta³towaæ jednorodnie pod wzglêdem 
architektonicznym, poprzez zastosowanie m. in. trwa³ych materia³ów budowlanych (dla 
elewacji zastosowaæ materia³y tradycyjne takie jak: tynk, ceg³a klinkierowa, drewno), 
- zaleca siê zastosowanie dachu stromego o spadku po³aci dachu w granicach 25o � 
30o, 
- zastosowaæ jednorodn¹ formê i pokrycie dachu, np. dachówk¹ ceramiczn¹, 
- przy nadbudowie nale¿y utrzymaæ jednolit¹ liniê okapu wzd³u¿ elewacji oraz 
jednolity spadek dachu na poszczególnych obiektach, 
- zabudowa tymczasowa do likwidacji, 
- umieszczanie reklam na elewacjach powinno odbywaæ siê wg ustalonego porz¹dku 
kompozycyjnego: wzd³u¿ jednolitej linii poziomej lub pionowej oraz o zbli¿onych 
rozmiarach. 
2. Mo¿liwa nadbudowa istniej¹cych obiektów do 2 kondygnacji. 
3. Istniej¹ca kot³ownia do modernizacji lub likwidacji � mo¿liwo�æ zast¹pienia nowym 
obiektem produkcyjno � us³ugowym. 
4. Lokalizacja nowych oraz rozbudowa istniej¹cych obiektów pod warunkiem nie 
przekraczania maksymalnego wska�nika zabudowy. 
5. Maksymalny wska�nik zabudowy dzia³ki � 0,40. 
6. Maksymalna wysoko�æ zabudowy � 2 kondygnacje lub wyznaczona wysoko�ci¹ 
okapu i kalenicy istniej¹cych budynków. 
7. Maksymalna wysoko�æ kalenicy � 10 m. 
8. Mo¿liwo�æ lokalizowania gara¿y parterowych wolnostoj¹cych i obiektów 
gospodarczych pod warunkiem nie przekraczania maksymalnego wska�nika zabudowy. 
9. Zapewniæ przebiegi ci¹gów pieszych, ogólnodostêpnych oraz wewnêtrznych 
dojazdów, zwi¹zanych z obs³uga zabudowy. 
10. Minimalna powierzchnia terenów zieleni na dzia³ce � 10%. 
11. Przewidzieæ zieleñ wysok¹ i nisk¹ na obrze¿ach terenu. 

Zasady podzia³u na dzia³ki 
budowlane 

Zakazuje siê wtórnych podzia³ów na dzia³ki.  
Zaleca siê scalanie dzia³ek w celu poprawy funkcjonowania i obs³ugi terenu. 
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§29.

26 PU Tereny dzia³alno�ci gospodarczej i us³ug - istniej¹ceSymbol i funkcja
podstawowa terenu
wydzielonego liniami
rozgraniczaj¹cymi

Tre�æ ustaleñ

Funkcja dopuszczalne Us³ugi komercyjne

Warunki kszta³towania
zabudowy i
zagospodarowania terenu

1. Mo¿liwa rozbudowa istniej¹cego obiektu.
2. Linia zabudowy � wyznaczona przez istniej¹cy obiekt lub zgodnie z §5 pkt 9.
3. Maksymalny wska�nik zabudowy dzia³ki � 0,40.
4. Maksymalna wysoko�æ zabudowy � wyznaczona wysoko�ci¹ okapu i kalenicy
istniej¹cego budynku.
5. Mo¿liwo�æ lokalizowania gara¿y parterowych wolnostoj¹cych i obiektów
gospodarczych pod warunkiem nie przekraczania maksymalnego wska�nika zabudowy.
6. Zapewniæ przebiegi ci¹gów pieszych, ogólnodostêpnych oraz wewnêtrznych
dojazdów, zwi¹zanych z obs³ug¹ zabudowy.
7. Minimalna powierzchnia terenów zieleni na dzia³ce � 20%.
8. Przewidzieæ zieleñ wysok¹ i nisk¹ na obrze¿ach terenu.

Zasady podzia³u na dzia³ki
budowlane

Zakazuje siê wtórnych podzia³ów na dzia³ki.

§30.

27 PU Tereny dzia³alno�ci gospodarczej i us³ug � projektowane na terenach nie 
zainwestowanych 

Symbol i funkcja 
podstawowa terenu 
wydzielonego liniami 
rozgraniczaj¹cymi Tre�æ ustaleñ 

Funkcja dopuszczalne Us³ugi komercyjne 

Warunki kszta³towania 
zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

1. Linia zabudowy � zgodnie z §5 pkt 8. 
2. Maksymalny wska�nik zabudowy dzia³ki � 0,40. 
3. Maksymalna wysoko�æ zabudowy � 2 kondygnacje. 
4. Maksymalna wysoko�æ kalenicy � 10 m. 
5. Dachy strome o symetrycznym uk³adzie po³aci i kalenicy. 
6. Spadek po³aci dachu w granicach 30o � 45o. 
7. Dla obiektów wielkogabarytowych dopuszcza siê zastosowanie dachu p³askiego o 
specjalnym ukszta³towaniu jako tzw. pi¹tej elewacji. 
8. Mo¿liwo�æ lokalizowania gara¿y parterowych wolnostoj¹cych i obiektów 
gospodarczych pod warunkiem nie przekraczania maksymalnego wska�nika zabudowy. 
9. Zapewniæ przebiegi ci¹gów pieszych, ogólnodostêpnych oraz wewnêtrznych 
dojazdów, zwi¹zanych z obs³ug¹ zabudowy. 
1. Minimalna powierzchnia terenów zieleni na dzia³ce � 25%. 
10. Przewidzieæ zieleñ wysok¹ i nisk¹ na obrze¿ach terenu. 

Zasady podzia³u na dzia³ki 
budowlane 

Zakazuje siê wtórnych podzia³ów na dzia³ki. 

§31.

Symbol i funkcja 
podstawowa terenu 
wydzielonego liniami 
rozgraniczaj¹cymi 

28 KS Tereny obs³ugi komunikacji samochodowej � istniej¹ce gara¿e 

Warunki zagospodarowania 
terenu 

Utrzymanie i modernizacja istniej¹cego zespo³u gara¿y. 

§32.

29 PU Tereny dzia³alno�ci gospodarczej i us³ug - istniej¹ce Symbol i funkcja 
podstawowa terenu 
wydzielonego liniami 
rozgraniczaj¹cymi 

Tre�æ ustaleñ 

Warunki kszta³towania 
zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

1. Mo¿liwa nadbudowa istniej¹cego obiektu do 2 kondygnacji. 
2. Zapewniæ przebiegi ci¹gów pieszych, ogólnodostêpnych oraz wewnêtrznych 
dojazdów, zwi¹zanych z obs³uga zabudowy. 
3. Minimalna powierzchnia terenów zieleni na dzia³ce � 5%. 
4. Przewidzieæ zieleñ wysok¹ i nisk¹ na obrze¿ach terenu. 

Zasady podzia³u na dzia³ki 
budowlane 

Zakazuje siê wtórnych podzia³ów na dzia³ki. 
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§33.

30 UP Tereny us³ug publicznych � istniej¹ce Symbol i funkcja 
podstawowa terenu 
wydzielonego liniami 
rozgraniczaj¹cymi 

Tre�æ ustaleñ 

Funkcja dopuszczalne Mo¿liwa zmiana funkcji na us³ugi komercyjne. 

Warunki kszta³towania 
zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

1. Utrzymanie istniej¹cego obiektu us³ugowego bez prawa rozbudowy. 
2. Istniej¹cy obiekt gospodarczy na zapleczu do likwidacji lub modernizacji � 
mo¿liwo�æ zast¹pienia obiektu gospodarczego nowym obiektem us³ugowym pod 
warunkiem zachowania istniej¹cej linii zabudowy. 
3. Maksymalna wysoko�æ zabudowy nowego obiektu us³ugowego wyznaczona 
wysoko�ci¹ okapu i kalenicy obiektu istniej¹cego. 
4. Zapewniæ przebiegi ci¹gów pieszych, ogólnodostêpnych oraz wewnêtrznych 
dojazdów, zwi¹zanych z obs³uga zabudowy. 

Zasady podzia³u na dzia³ki 
budowlane 

Zakazuje siê wtórnych podzia³ów na dzia³ki. 

§34.
31 UK - Tereny us³ug komercyjnych � istniej¹ceSymbol i funkcja

podstawowa terenu
wydzielonego liniami
rozgraniczaj¹cymi

Tre�æ ustaleñ

Funkcja dopuszczalne Funkcje produkcyjne � nie stanowi¹ce zagro¿enia dla funkcji us³ugowej.

Warunki kszta³towania
zabudowy i
zagospodarowania terenu

1. Mo¿liwa rozbudowa istniej¹cego obiektu od strony torów kolejowych oraz
nadbudowa obiektów do 2 kondygnacji.
2. Linia zabudowy � wyznaczona przez istniej¹ce obiekty.
3. Maksymalny wska�nik zabudowy dzia³ki � 0,40.
4. Mo¿liwo�æ lokalizowania gara¿y parterowych wolnostoj¹cych i obiektów
gospodarczych pod warunkiem nie przekraczania maksymalnego wska�nika zabudowy.
5. Zapewniæ przebiegi ci¹gów pieszych, ogólnodostêpnych oraz wewnêtrznych
dojazdów, zwi¹zanych z obs³ug¹ zabudowy.

Zasady podzia³u na dzia³ki
budowlane

Zakazuje siê wtórnych podzia³ów na dzia³ki.

§35.

32 UK - Tereny us³ug komercyjnych � istniej¹ceSymbol i funkcja
podstawowa terenu
wydzielonego liniami
rozgraniczaj¹cymi

Tre�æ ustaleñ

Funkcja dopuszczalne
1. Funkcje produkcyjne � nie stanowi¹ce zagro¿enia dla funkcji us³ugowej.
2. Tereny obs³ugi komunikacji samochodowej � stacja paliw.

Warunki kszta³towania
zabudowy i
zagospodarowania terenu

1. Mo¿liwa nadbudowa istniej¹cego obiektu do 2 kondygnacji.
2. Maksymalny wska�nik zabudowy dzia³ki � 0,40.
3. Maksymalna wysoko�æ zabudowy � wyznaczona wysoko�ci¹ okapu i kalenicy
istniej¹cych budynków.
4. Mo¿liwo�æ lokalizowania gara¿y parterowych wolnostoj¹cych i obiektów
gospodarczych pod warunkiem nie przekraczania maksymalnego wska�nika zabudowy.
5. Zapewniæ przebiegi ci¹gów pieszych, ogólnodostêpnych oraz wewnêtrznych
dojazdów, zwi¹zanych z obs³ug¹ zabudowy.

Zasady podzia³u na dzia³ki
budowlane

Zakazuje siê wtórnych podzia³ów na dzia³ki.

§36.

33 UK - Tereny us³ug komercyjnych � istniej¹ceSymbol i funkcja
podstawowa terenu
wydzielonego liniami
rozgraniczaj¹cymi

Tre�æ ustaleñ

Funkcja dopuszczalne Zakaz lokalizacji funkcji produkcyjnych stanowi¹cych zagro¿enia dla funkcji o�wiaty.

Warunki kszta³towania
zabudowy i
zagospodarowania terenu

1. Maksymalny wska�nik zabudowy dzia³ki � 0,40.
2. Mo¿liwa nadbudowa obiektu szko³y do 3 kondygnacji.
3. Mo¿liwa nadbudowa pozosta³ych obiektów us³ugowych do 2 kondygnacji.
4. Zaleca siê docelowo likwidacjê istniej¹cego kominu jako obiektu dysharmonijnego.
5. Zaleca siê likwidacjê obiektów gospodarczych po ich pe³nym zamortyzowaniu w
celu poprawy funkcjonowania obiektu szko³y.
6. Zapewniæ przebiegi ci¹gów pieszych, ogólnodostêpnych oraz wewnêtrznych
dojazdów, zwi¹zanych z obs³ug¹ zabudowy.

Zasady podzia³u na dzia³ki
budowlane

Zakazuje siê wtórnych podzia³ów na dzia³ki
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§37.
34 UK, 35 UK - Tereny us³ug komercyjnych � projektowane na terenach nie

zainwestowanych
Symbol i funkcja
podstawowa terenu
wydzielonego liniami
rozgraniczaj¹cymi Tre�æ ustaleñ

Funkcja dopuszczalne Funkcja mieszkaniowa � wy³¹cznie jako wbudowane lub dobudowane, nie przekraczaj¹ce
20% powierzchni u¿ytkowej budynku.

Warunki kszta³towania
zabudowy i
zagospodarowania terenu

1. Linia zabudowy � zgodnie z §5 pkt 8.
2. Maksymalny wska�nik zabudowy dzia³ki:
3. Zabudowa us³ugowa � 0,40.
4. Zabudowa mieszkalno � us³ugowa � 0,30.
5. Maksymalna wysoko�æ zabudowy � 2 kondygnacje.
6. Zachowaæ jednakow¹ wysoko�ci okapu i kalenicy dla projektowanych
budynków.
7. Dachy strome o symetrycznym uk³adzie po³aci i kalenicy.
8. Spadek po³aci dachu w granicach 35o � 45o.
9. Lokalizowania gara¿y parterowych i obiektów gospodarczych pod warunkiem
nie przekraczania maksymalnego wska�nika zabudowy.
10. Minimalna powierzchnia terenów zieleni na dzia³ce � 20%.
11. Zapewniæ przebiegi ci¹gów pieszych, ogólnodostêpnych oraz wewnêtrznych
dojazdów, zwi¹zanych z obs³ug¹ zabudowy.
12. Wjazdy z ulicy oznaczonej symbolem 11 L.

Zasady podzia³u na dzia³ki
budowlane

1. Minimalna powierzchnia dzia³ki � 1200 m2.
2. Minimalna szeroko�æ dzia³ki 25 m.

§38.
Symbol i funkcja 
podstawowa terenu 
wydzielonego liniami 
rozgraniczaj¹cymi 

36 W - Tereny wód otwartych 

Warunki zagospodarowania 
terenu 

Zasady zagospodarowania wg przepisów szczególnych. 

§39.

37 PU - Tereny dzia³alno�ci gospodarczej i us³ug - istniej¹ceSymbol i funkcja
podstawowa terenu
wydzielonego liniami
rozgraniczaj¹cymi

Tre�æ ustaleñ

Warunki kszta³towania
zabudowy i
zagospodarowania terenu

1. Mo¿liwa nadbudowa obiektów do 2 kondygnacji.
2. Zapewniæ przebiegi ci¹gów pieszych, ogólnodostêpnych oraz wewnêtrznych
dojazdów, zwi¹zanych z obs³ug¹ zabudowy.
3. Minimalna powierzchnia terenów zieleni na dzia³ce � 10%.
4. Przewidzieæ zieleñ wysok¹ i nisk¹ na obrze¿ach terenu.

Zasady podzia³u na dzia³ki
budowlane

Zakazuje siê wtórnych podzia³ów na dzia³ki.

§40.

38 MN, 39 MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej � projektowane na terenach nie 
zainwestowanych 

Symbol i funkcja 
podstawowa terenu 
wydzielonego liniami 
rozgraniczaj¹cymi Tre�æ ustaleñ 

Funkcja dopuszczalne 
Us³ugi publiczne i komercyjne � wy³¹cznie jako wbudowane lub dobudowane, nie 
przekraczaj¹ce 30% powierzchni u¿ytkowej budynku. 

Warunki kszta³towania 
zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

1. Linia zabudowy � zgodnie z §5 pkt 8. 
2. Maksymalny wska�nik zabudowy � 0,25 
3. Maksymalna wysoko�æ zabudowy � 2 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe. 
4. Dopuszczalna ró¿nica wysoko�ci okapu i kalenicy w poszczególnych ci¹gach 
zabudowy (obejmuj¹cych co najmniej 3 budynki) � 3 m. 
5. Zachowaæ jednolit¹ liniê zabudowy w poszczególnych ci¹gach zabudowy dla co 
najmniej 3 budynków. 
6. Dachy strome o symetrycznym uk³adzie po³aci i kalenicy. 
7. Spadek po³aci dachu w granicach 35o � 45o. 
8. Lokalizacja gara¿y bez przekraczania linii zabudowy budynków mieszkalnych. 
9. Mo¿liwo�æ lokalizacja gara¿ów parterowych wolnostoj¹cych i obiektów 
gospodarczych pod warunkiem zachowania ustalonego wska�nika zabudowy oraz 
zachowania jednolitej linii zabudowy. 

Zasady podzia³u na dzia³ki 
budowlane 

1. Minimalna powierzchnia dzia³ki � 700 m2. 
2. Minimalna szeroko�æ dzia³ki � 20 m. 
3. Proponowane podzia³y na dzia³ki budowlane przestawia rysunek planu. 
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§41.

40 UP, ZP - Tereny us³ug publicznych � istniej¹ce zabytkowy, dawny zespó³ dworsko �
parkowy (obecny Dom Dziecka)

Symbol i funkcja
podstawowa terenu
wydzielonego liniami
rozgraniczaj¹cymi Tre�æ ustaleñ

Funkcja dopuszczalne Mo¿liwo�æ zmiany funkcji na us³ugi komercyjne

Szczególne warunki
zagospodarowania terenu

1. Teren w granicach dzia³ki objêty ochron¹ konserwatorsk¹ (nr rejestru zabytków: A-
461/202 z dnia 20 sierpnia 1991 r.).
2. Wszelkie prace remontowe i modernizacyjne, zmiany funkcji i przeznaczenia
wymagaj¹ uzgodnienia ze s³u¿b¹ konserwatorsk¹.

§42.

41 UK - Tereny us³ug komercyjnych � projektowane na terenach nie zainwestowanychSymbol i funkcja
podstawowa terenu
wydzielonego liniami
rozgraniczaj¹cymi

Tre�æ ustaleñ

Warunki kszta³towania
zabudowy i
zagospodarowania terenu

1. Linia zabudowy � zgodnie z §5 pkt 8.
2. Maksymalny wska�nik zabudowy dzia³ki � 0,40
3. Maksymalna wysoko�æ zabudowy � 2 kondygnacje.
4. Dachy strome o symetrycznym uk³adzie po³aci i kalenicy.
5. Spadek po³aci dachu w granicach 35o � 45o.
6. Minimalna powierzchnia terenów zieleni na dzia³ce � 20%.
7. Zapewniæ przebiegi ci¹gów pieszych, ogólnodostêpnych oraz wewnêtrznych
dojazdów, zwi¹zanych z obs³ug¹ zabudowy.
8. Wjazd z drogi g³ównej, oznaczonej symbolem 2G.

Zasady podzia³u na dzia³ki
budowlane

Zakazuje siê wtórnych podzia³ów na dzia³ki.

§43.

42 MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej � istniej¹ce Symbol i funkcja 
podstawowa terenu 
wydzielonego liniami 
rozgraniczaj¹cymi 

Tre�æ ustaleñ 

Funkcja dopuszczalne 
Us³ugi komercyjne jako wbudowane lub dobudowane, nie przekraczaj¹ce 30% 
powierzchni u¿ytkowej budynku. 

Warunki kszta³towania 
zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

1. Zabudowa wielorodzinna do zachowania bez prawa rozbudowy. 
2. Mo¿liwo�æ przebudowy i rozbudowy zabudowy jednorodzinnej. 
3. Linia zabudowy � wyznaczona przez istniej¹ce obiekty. 
4. Maksymalny wska�nik zabudowy � 0,30. 
5. Maksymalna wysoko�æ zabudowy � wyznaczona wysoko�ci¹ okapu i kalenicy 
istniej¹cych budynków. 
6. Dachy strome o symetrycznym uk³adzie po³aci dachowych. 
7. Mo¿liwo�æ lokalizowania gara¿y parterowych wolnostoj¹cych i obiektów 
gospodarczych pod warunkiem nie przekraczania maksymalnego wska�nika zabudowy. 

Zasady podzia³u na dzia³ki 
budowlane 

Dla zabudowy uzupe³niaj¹cej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce minimalne parametry dzia³ek 
samodzielnie wydzielonych: 
1. Powierzchnia dzia³ki � 700 m2. 
2. Szeroko�æ dzia³ki � 20 m. 
3. Podzia³ na dzia³ki budowlane mo¿liwy pod warunkiem zapewnienia doj�cia i 
dojazdu umo¿liwiaj¹cego dostêp do drogi publicznej. 

§44.

42aMN - Tereny przewidziane na poszerzenie przyleg³ych nieruchomo�ci bez prawa 
zabudowy 

Symbol i funkcja 
podstawowa terenu 
wydzielonego liniami 
rozgraniczaj¹cymi Tre�æ ustaleñ 

Warunki kszta³towania 
zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

Zakaz zabudowy 
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§45.

43 MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej � istniej¹ce na terenach zainwestowanych Symbol i funkcja 
podstawowa terenu 
wydzielonego liniami 
rozgraniczaj¹cymi 

Tre�æ ustaleñ 

Funkcja dopuszczalne 
Us³ugi komercyjne � wy³¹cznie jako wbudowane lub dobudowane, nie przekraczaj¹ce 
30% powierzchni u¿ytkowej budynku. 

Warunki kszta³towania 
zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

1. Mo¿liwo�æ przebudowy i rozbudowy istniej¹cych budynków. 
2. Linia zabudowy � wyznaczona przez istniej¹ce obiekty. 
3. Maksymalny wska�nik zabudowy � 0,25 
4. Maksymalna wysoko�æ zabudowy � 2 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe. 
5. Dachy strome o symetrycznym uk³adzie po³aci i kalenicy. 
6. Spadek po³aci dachu w granicach 35o � 45o. 
7. Mo¿liwo�æ lokalizacji gara¿y parterowych wolnostoj¹cych i obiektów 
gospodarczych pod warunkiem nie przekraczania maksymalnego wska�nika zabudowy 
oraz zachowania jednolitej linii zabudowy. 

Zasady podzia³u na dzia³ki 
budowlane 

Zakazuje siê wtórnych podzia³ów na dzia³ki. 

§46.

44 MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej �projektowane na terenach czê�ciowo 
zainwestowanych 

Symbol i funkcja 
podstawowa terenu 
wydzielonego liniami 
rozgraniczaj¹cymi Tre�æ ustaleñ 

Funkcja dopuszczalne 
Us³ugi komercyjne � wy³¹cznie jako wbudowane lub dobudowane, nie przekraczaj¹ce 
30% powierzchni u¿ytkowej budynku. 

Warunki kszta³towania 
zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

1. Linia zabudowy � wyznaczona przez istniej¹ce obiekty. 
2. Maksymalny wska�nik zabudowy � 0,25 
3. Maksymalna wysoko�æ zabudowy � 2 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe. 
4. Zachowaæ jednakow¹ wysoko�ci okapu i kalenicy dla projektowanych 
budynków. 
5. Dachy strome o symetrycznym uk³adzie po³aci i kalenicy. 
6. Spadek po³aci dachu w granicach 35o � 45o. 
7. Lokalizacja gara¿y bez przekraczania linii zabudowy budynków mieszkalnych. 
8. Mo¿liwo�æ lokalizacji gara¿y parterowych wolnostoj¹cych i obiektów 
gospodarczych pod warunkiem nie przekraczania maksymalnego wska�nika zabudowy 
oraz zachowania jednolitej linii zabudowy. 

Zasady podzia³u na dzia³ki 
budowlane 

Istniej¹ce podzia³y na dzia³ki budowlane do zachowania. 

§47.

45 MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej � projektowane na terenach nie 
zainwestowanych 

Symbol i funkcja 
podstawowa terenu 
wydzielonego liniami 
rozgraniczaj¹cymi Tre�æ ustaleñ 

Funkcja dopuszczalne 

1. Us³ugi komercyjne � wy³¹cznie jako wbudowane lub dobudowane, nie 
przekraczaj¹ce 30% powierzchni u¿ytkowej budynku. 
2. Ustala siê mo¿liwo�æ wprowadzenia us³ug komercyjnych jako funkcji zastêpczej 
dla mieszkaniowej. 

Warunki kszta³towania 
zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

1. Linia zabudowy � zgodnie z §5 pkt 8. 
2. Maksymalny wska�nik zabudowy � 0,25. 
3. Maksymalna wysoko�æ zabudowy � 2 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe. 
4. Dopuszczalna ró¿nica wysoko�ci okapu i kalenicy w poszczególnych ci¹gach 
zabudowy (obejmuj¹cych co najmniej 3 budynki) � 3 m. 
5. Zachowaæ jednolit¹ liniê zabudowy w poszczególnych ci¹gach zabudowy dla co 
najmniej 3 budynków. 
6. Dachy strome o symetrycznym uk³adzie po³aci i kalenicy. 
7. Spadek po³aci dachu w granicach 35o � 45o. 
8. Ze wzglêdu na niekorzystne warunki wodno � gruntowe obiekty zaprojektowaæ 
bez podpiwniczenia lub z p³ytkim podpiwniczeniem. 
9. Lokalizacja gara¿y bez przekraczania linii zabudowy budynków mieszkalnych. 
10. Mo¿liwo�æ lokalizacji gara¿y parterowych wolnostoj¹cych i obiektów 
gospodarczych pod warunkiem nie przekraczania maksymalnego wska�nika zabudowy 
oraz zachowania jednolitej linii zabudowy. 

Zasady podzia³u na dzia³ki 
budowlane 

1. Minimalna powierzchnia dzia³ki � 700 m2. 
2. Minimalna szeroko�æ dzia³ki 22 m. 
3. Proponowane podzia³y na dzia³ki budowlane przestawia rysunek planu. 
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§48.

46 MN, 47 MN, 48 MN, 49 MN, 50 MN, Tereny zabudowy mieszkaniowej � projektowane 
na terenach nie zainwestowanych i czê�ciowo zainwestowanych 

Symbol i funkcja 
podstawowa terenu 
wydzielonego liniami 
rozgraniczaj¹cymi Tre�æ ustaleñ 

Funkcja dopuszczalne 
Us³ugi komercyjne � wy³¹cznie jako wbudowane lub dobudowane, nie przekraczaj¹ce 
30% powierzchni u¿ytkowej budynku. 

Warunki kszta³towania 
zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

1. Linia zabudowy � zgodnie z §5 pkt 8. 
2. Maksymalny wska�nik zabudowy � 0,25. 
3. Maksymalna wysoko�æ zabudowy � 2 kondygnacja, w tym poddasze u¿ytkowe. 
4. Dopuszczalna ró¿nica wysoko�ci okapu i kalenicy w poszczególnych ci¹gach 
zabudowy (obejmuj¹cych co najmniej 3 budynki) � 3 m. 
5. Dachy strome o symetrycznym uk³adzie po³aci i kalenicy. 
6. Spadek po³aci dachu w granicach 35o � 45o. 
7. Ze wzglêdu na niekorzystne warunki wodno � gruntowe obiekty zaprojektowaæ 
bez podpiwniczenia lub z p³ytkim podpiwniczeniem. 
8. Lokalizacja gara¿y bez przekraczania linii zabudowy budynków mieszkalnych. 
9. Mo¿liwo�æ lokalizacji gara¿y parterowych wolnostoj¹cych i obiektów 
gospodarczych pod warunkiem nie przekraczania maksymalnego wska�nika zabudowy 
oraz zachowania jednolitej linii zabudowy. 

Zasady podzia³u na dzia³ki 
budowlane 

1. Minimalna powierzchnia dzia³ki � 600 m2. 
2. Minimalna szeroko�æ dzia³ki 20 m. 
3. Dopuszcza siê mo¿liwo�æ scalania dzia³ek przy spe³nieniu warunków 
wynikaj¹cych z przepisów szczególnych. 
4. Proponowane podzia³y na dzia³ki przedstawia rysunek planu. 

§49.

51 US Tereny sportu i rekreacji Symbol i funkcja 
podstawowa terenu 
wydzielonego liniami 
rozgraniczaj¹cymi 

Tre�æ ustaleñ 

Funkcja dopuszczalne 

1. Us³ugi gastronomii. 
2. Boiska, korty tenisowe. 
3. Obiekty ma³ej architektury. 
4. Place i ci¹gi piesze. 
5. Zieleñ parkowa i izolacyjna. 

Warunki kszta³towania 
zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

1. Linia zabudowy � zgodnie z §5 pkt 8. 
2. Maksymalna wysoko�æ zabudowy � 1 kondygnacja do 5 m wysoko�ci.  
3. Dachy strome o symetrycznym uk³adzie po³aci dachowych, w przypadku 
obiektów sportowych dopuszcza siê dachy mansardowe. 

Zasady podzia³u na dzia³ki 
budowlane 

Zasady podzia³u na dzia³ki budowlane winny spe³niaæ warunki wynikaj¹ce z przepisów 
szczególnych. 

§50.

52 MN Tereny zabudowy mieszkaniowej � istniej¹ce oraz projektowane na dzia³kach nie 
zabudowanych 

Symbol i funkcja 
podstawowa terenu 
wydzielonego liniami 
rozgraniczaj¹cymi Tre�æ ustaleñ 

Funkcja dopuszczalne 
Us³ugi komercyjne jako wbudowane lub dobudowane, nie przekraczaj¹ce 30% 
powierzchni u¿ytkowej budynku. 

Warunki kszta³towania 
zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

1.
 

Linia zabudowy � wyznaczona przez istniej¹ce obiekty. 
2.

 

Maksymalny wska�nik zabudowy � 0,30. 
3.

 

Maksymalna wysoko�æ zabudowy � wyznaczona wysoko�ci¹ okapu i kalenicy 
istniej¹cych budynków. 
4.

 

Dachy strome o symetrycznym uk³adzie po³aci dachowych. 
5.

 

Mo¿liwo�æ lokalizowania gara¿y parterowych wolnostoj¹cych i obiektów 
gospodarczych pod warunkiem nie przekraczania maksymalnego wska�nika zabudowy 
oraz zachowania jednolitej linii zabudowy. 

Zasady podzia³u na dzia³ki 
budowlane 

1.
 

Istniej¹ce podzia³y na dzia³ki budowlane do zachowania.  
2.

 

Dopuszcza siê mo¿liwo�æ scalania dzia³ek przy spe³nieniu warunków wynikaj¹cych z 
przepisów szczególnych. 
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§51.

52aMN Tereny przewidziane na poszerzenie przyleg³ych nieruchomo�ci bez prawa 
zabudowy 

Symbol i funkcja 
podstawowa terenu 
wydzielonego liniami 
rozgraniczaj¹cymi Tre�æ ustaleñ 

Warunki kszta³towania 
zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

Zakaz zabudowy 

§52.

53 MN, 54 MN Tereny zabudowy mieszkaniowej � istniej¹ce oraz projektowane na 
dzia³kach nie zabudowanych 

Symbol i funkcja 
podstawowa terenu 
wydzielonego liniami 
rozgraniczaj¹cymi Tre�æ ustaleñ 

Funkcja dopuszczalne 
Us³ugi komercyjne jako wbudowane lub dobudowane, nie przekraczaj¹ce 30% 
powierzchni u¿ytkowej budynku. 

Warunki kszta³towania 
zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

1. Mo¿liwa rozbudowa i przebudowa obiektów pod warunkiem nie przekraczania 
maksymalnego wska�nika zabudowy. 
2. Linia zabudowy � wyznaczona przez istniej¹ce obiekty. 
3. Maksymalny wska�nik zabudowy � 0,30. 
4. Maksymalna wysoko�æ zabudowy � wyznaczona wysoko�ci¹ okapu i kalenicy 
istniej¹cych budynków. 
5. Dachy strome o symetrycznym uk³adzie po³aci dachowych. 
6. Mo¿liwo�æ lokalizowania gara¿y parterowych wolnostoj¹cych i obiektów 
gospodarczych pod warunkiem nie przekraczania maksymalnego wska�nika zabudowy 
oraz zachowania jednolitej linii zabudowy. 

Zasady podzia³u na dzia³ki 
budowlane 

1. Istniej¹ce podzia³y na dzia³ki budowlane do zachowania.  
2. Dopuszcza siê mo¿liwo�æ scalania dzia³ek przy spe³nieniu warunków wynikaj¹cych z 
przepisów szczególnych. 

§53.

55 MN Tereny zabudowy mieszkaniowej �projektowane na terenach czê�ciowo 
zainwestowanych 

Symbol i funkcja 
podstawowa terenu 
wydzielonego liniami 
rozgraniczaj¹cymi Tre�æ ustaleñ 

Funkcja dopuszczalne 
Us³ugi publiczne i komercyjne � wy³¹cznie jako wbudowane lub dobudowane, nie 
przekraczaj¹ce 30% powierzchni u¿ytkowej budynku. 

Warunki kszta³towania 
zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

1.
 

Linia zabudowy � wyznaczona przez istniej¹ce obiekty lub zgodnie z §5 pkt 8. 
2.

 

Maksymalny wska�nik zabudowy � 0,25 
3.

 

Maksymalna wysoko�æ zabudowy � 2 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe. 
4.

 

Zachowaæ jednakow¹ wysoko�ci okapu i kalenicy dla projektowanych budynków. 
5.

 

Dachy strome o symetrycznym uk³adzie po³aci i kalenicy. 
6.

 

Spadek po³aci dachu w granicach 35o � 45o. 
7.

 

Lokalizacja gara¿y bez przekraczania linii zabudowy budynków mieszkalnych. 
8.

 

Mo¿liwo�æ lokalizacji gara¿y parterowych wolnostoj¹cych i obiektów gospodarczych 
pod warunkiem nie przekraczania maksymalnego wska�nika zabudowy oraz zachowania 
jednolitej linii zabudowy. 

Zasady podzia³u na dzia³ki 
budowlane 

1.
 

Proponowane podzia³y na dzia³ki budowlane przestawia rysunek planu. 
2.

 

Dopuszcza siê mo¿liwo�æ scalania dzia³ek przy spe³nieniu warunków wynikaj¹cych z 
przepisów szczególnych. 

§54.

56 UK Tereny us³ug komercyjnych � projektowane na terenach nie zainwestowanychSymbol i funkcja
podstawowa terenu
wydzielonego liniami
rozgraniczaj¹cymi

Tre�æ ustaleñ

Funkcja dopuszczalne
Funkcja mieszkaniowa � wy³¹cznie jako wbudowane lub dobudowane, nie przekraczaj¹ce
30% powierzchni u¿ytkowej budynku.

Warunki kszta³towania
zabudowy i
zagospodarowania terenu

1. Linia zabudowy � zgodnie z §5 pkt 8.
2. Maksymalny wska�nik zabudowy dzia³ki � 0,30
3. Maksymalna wysoko�æ zabudowy � 2 kondygnacje.
4. Dachy strome o symetrycznym uk³adzie po³aci i kalenicy.
5.

 

Spadek po³aci dachu w granicach 35o � 45o.
6. Minimalna powierzchnia terenów zieleni na dzia³ce � 20%.
7. Zapewniæ przebiegi ci¹gów pieszych, ogólnodostêpnych oraz wewnêtrznych
dojazdów, zwi¹zanych z obs³ug¹ zabudowy.

Zasady podzia³u na dzia³ki
budowlane

1. Minimalna powierzchnia dzia³ki � 1400 m2.
2. Minimalna szeroko�æ dzia³ki 30 m.
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§55.

57 MN Tereny zabudowy mieszkaniowej szeregowej � projektowane na terenach 
czê�ciowo zainwestowanych 

Symbol i funkcja 
podstawowa terenu 
wydzielonego liniami 
rozgraniczaj¹cymi Tre�æ ustaleñ 

Funkcja dopuszczalne 
Us³ugi komercyjne � wy³¹cznie jako wbudowane lub dobudowane, nie przekraczaj¹ce 
30% powierzchni u¿ytkowej budynku. 

Warunki kszta³towania 
zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

1.
 

Linia zabudowy � wyznaczona przez istniej¹ce obiekty. 
2.

 

Maksymalny wska�nik zabudowy � 0,35. 
3.

 

Maksymalna wysoko�æ zabudowy � wyznaczona wysoko�ci¹ okapu i kalenicy 
istniej¹cych budynków. 
4.

 

Dachy strome o symetrycznym uk³adzie po³aci i kalenicy. 
5.

 

Spadek po³aci dachu w granicach 35o � 45o. 
Zasady podzia³u na dzia³ki 
budowlane 

1.
 

Minimalna powierzchnia dzia³ki � 290 m2. 
2.

 

Minimalna szeroko�æ dzia³ki 8 m. 

§56.

58 UK Tereny us³ug komercyjnych � istniej¹ce i projektowane na terenach nie
zainwestowanych

Symbol i funkcja
podstawowa terenu
wydzielonego liniami
rozgraniczaj¹cymi Tre�æ ustaleñ

Funkcja dopuszczalne

1. Funkcja mieszkaniowa � wy³¹cznie jako wbudowane lub dobudowane, nie
przekraczaj¹ce 30% powierzchni u¿ytkowej budynku.
2. Ustala siê mo¿liwo�æ wprowadzenia zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jako
funkcji zastêpczej dla us³ug komercyjnych.

Warunki kszta³towania
zabudowy i
zagospodarowania terenu

1. Linia zabudowy � wyznaczona przez istniej¹ce obiekty lub zgodnie z §5 pkt 8.
2. Maksymalny wska�nik zabudowy dzia³ki � 0,40
3. Maksymalna wysoko�æ zabudowy � 2 kondygnacje.
4. Dachy strome o symetrycznym uk³adzie po³aci i kalenicy.
5. Spadek po³aci dachu w granicach 35o � 45o.
6. Dla obiektów wielkogabarytowych dopuszcza siê zastosowanie dachu p³askiego o
specjalnym ukszta³towaniu jako tzw. pi¹tej elewacji.
7. Minimalna powierzchnia terenów zieleni na dzia³ce � 20%.
8. Zapewniæ przebiegi ci¹gów pieszych, ogólnodostêpnych oraz wewnêtrznych
dojazdów, zwi¹zanych z obs³ug¹ zabudowy.

Zasady podzia³u na dzia³ki
budowlane

Dla zabudowy uzupe³niaj¹cej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce minimalne parametry dzia³ek
samodzielnie wydzielonych:
1. Minimalna powierzchnia dzia³ki � 1200 m2.
2. Minimalna szeroko�æ dzia³ki 25 m.

§57.

59 UK Tereny us³ug komercyjnych � projektowane na terenach czê�ciowo 
zainwestowanych 

Symbol i funkcja 
podstawowa terenu 
wydzielonego liniami 
rozgraniczaj¹cymi Tre�æ ustaleñ 

Funkcja dopuszczalne 
Zabudowa mieszkaniowa i mieszkalno � us³ugowa � jako funkcja zastêpcza dla 
us³ugowej. 

Warunki kszta³towania 
zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

1. Linia zabudowy � wyznaczona przez istniej¹ce obiekty lub zgodnie z §5 pkt 8. 
2. Maksymalny wska�nik zabudowy � 0,30 
3. Maksymalna wysoko�æ zabudowy � 2 kondygnacje. 
4. Zachowaæ jednakow¹ wysoko�ci okapu i kalenicy dla projektowanych budynków. 
5. Dachy strome o symetrycznym uk³adzie po³aci i kalenicy. 
6. Spadek po³aci dachu w granicach 35o � 45o. 
7. Lokalizacja gara¿y bez przekraczania linii zabudowy budynków mieszkalnych. 
8. Mo¿liwo�æ lokalizacji gara¿y parterowych wolnostoj¹cych i obiektów gospodarczych 
pod warunkiem nie przekraczania maksymalnego wska�nika zabudowy oraz zachowania 
jednolitej linii zabudowy. 

Zasady podzia³u na dzia³ki 
budowlane 

Istniej¹ce podzia³y na dzia³ki budowlane do zachowania. 
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§58.

60 MN Tereny zabudowy mieszkaniowej �projektowane na terenach nie 
zainwestowanych 

Symbol i funkcja 
podstawowa terenu 
wydzielonego liniami 
rozgraniczaj¹cymi Tre�æ ustaleñ 

Funkcja dopuszczalne 
Funkcja us³ugowa � wy³¹cznie jako wbudowane lub dobudowane, nie przekraczaj¹ce 
30% powierzchni u¿ytkowej budynku. 

Warunki kszta³towania 
zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

1. Linia zabudowy � zgodnie z §5 pkt 8. 
2. Maksymalny wska�nik zabudowy � 0,25 
3. Maksymalna wysoko�æ zabudowy � 2 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe. 
4. Zachowaæ jednakow¹ wysoko�ci okapu i kalenicy dla projektowanych budynków. 
5. Dachy strome o symetrycznym uk³adzie po³aci i kalenicy. 
6. Spadek po³aci dachu w granicach 35o � 45o. 
7. Lokalizacja gara¿y bez przekraczania linii zabudowy budynków mieszkalnych. 
8. Mo¿liwo�æ lokalizacji gara¿y parterowych wolnostoj¹cych i obiektów gospodarczych 
pod warunkiem nie przekraczania maksymalnego wska�nika zabudowy oraz zachowania 
jednolitej linii zabudowy. 

Zasady podzia³u na dzia³ki 
budowlane 

Mo¿liwo�æ poszerzenia dzia³ek o przyleg³e tereny. 

§59.

61 ZP Tereny zieleni parkowej Symbol i funkcja 
podstawowa terenu 
wydzielonego liniami 
rozgraniczaj¹cymi 

Tre�æ ustaleñ 

Funkcja dopuszczalne Place i ci¹gi piesze. 
Warunki kszta³towania 
zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

1. Wystêpowanie zieleni na min. 60% powierzchni terenu. 
2. Nasadzenia planowane zieleni¹ zró¿nicowan¹ pod wzglêdem wysoko�ci, pokroju i 
pór kwitnienia. 

§60.

62 MN, 63 MN, 64 MN Tereny zabudowy mieszkaniowej � istniej¹ce Symbol i funkcja 
podstawowa terenu 
wydzielonego liniami 
rozgraniczaj¹cymi 

Tre�æ ustaleñ 

Funkcja dopuszczalne 
Us³ugi komercyjne jako wbudowane lub dobudowane, nie przekraczaj¹ce 30% 
powierzchni u¿ytkowej budynku. 

Warunki kszta³towania 
zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

1.
 

Mo¿liwa rozbudowa i przebudowa obiektów pod warunkiem nie przekraczania 
maksymalnego wska�nika zabudowy.  
2.

 

Linia zabudowy � wyznaczona przez istniej¹ce obiekty. 
3.

 

Maksymalny wska�nik zabudowy � 0,30. 
4.

 

Maksymalna wysoko�æ zabudowy � wyznaczona wysoko�ci¹ okapu i kalenicy 
istniej¹cych budynków. 
5.

 

Dachy strome o symetrycznym uk³adzie po³aci dachowych. 
6.

 

Mo¿liwo�æ lokalizowania gara¿y parterowych wolnostoj¹cych i obiektów 
gospodarczych pod warunkiem nie przekraczania maksymalnego wska�nika zabudowy 
oraz zachowania jednolitej linii zabudowy. 

Zasady podzia³u na dzia³ki 
budowlane 

1.
 

Istniej¹ce podzia³y na dzia³ki budowlane do zachowania.  
2.

 

Dopuszcza siê mo¿liwo�æ scalania dzia³ek przy spe³nieniu warunków wynikaj¹cych z 
przepisów szczególnych. 

§61.

64aMN Tereny przewidziane na poszerzenie przyleg³ych nieruchomo�ci bez prawa 
zabudowy 

Symbol i funkcja 
podstawowa terenu 
wydzielonego liniami 
rozgraniczaj¹cymi Tre�æ ustaleñ 

Warunki kszta³towania 
zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

Zakaz zabudowy 
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§62.

65 MN Tereny zabudowy mieszkaniowej � istniej¹ce oraz projektowane na dzia³kach nie 
zabudowanych 

Symbol i funkcja 
podstawowa terenu 
wydzielonego liniami 
rozgraniczaj¹cymi Tre�æ ustaleñ 

Funkcja dopuszczalne 
Us³ugi komercyjne jako wbudowane lub dobudowane, nie przekraczaj¹ce 30% 
powierzchni u¿ytkowej budynku. 

Warunki kszta³towania 
zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

1. Mo¿liwa rozbudowa i przebudowa obiektów pod warunkiem nie przekraczania 
maksymalnego wska�nika zabudowy. Linia zabudowy � wyznaczona przez istniej¹ce 
obiekty. 
2. Linia zabudowy � wyznaczona przez istniej¹ce obiekty. 
3. Maksymalny wska�nik zabudowy � 0,30. 
4. Maksymalna wysoko�æ zabudowy � wyznaczona wysoko�ci¹ okapu i kalenicy 
istniej¹cych budynków. 
5. Dachy strome o symetrycznym uk³adzie po³aci dachowych. 
6. Mo¿liwo�æ lokalizowania gara¿y parterowych wolnostoj¹cych i obiektów 
gospodarczych pod warunkiem nie przekraczania maksymalnego wska�nika zabudowy 
oraz zachowania jednolitej linii zabudowy. 

Zasady podzia³u na dzia³ki 
budowlane 

1. Istniej¹ce podzia³y na dzia³ki budowlane do zachowania.  
2. Dopuszcza siê mo¿liwo�æ scalania dzia³ek przy spe³nieniu warunków wynikaj¹cych z 
przepisów szczególnych. 

§63.

65aMN Tereny przewidziane na poszerzenie przyleg³ych nieruchomo�ci bez prawa 
zabudowy 

Symbol i funkcja 
podstawowa terenu 
wydzielonego liniami 
rozgraniczaj¹cymi Tre�æ ustaleñ 

Warunki kszta³towania 
zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

Zakaz zabudowy 

§64.

66 MN, 67 MN, 68 MN Tereny zabudowy mieszkaniowej � istniej¹ce Symbol i funkcja 
podstawowa terenu 
wydzielonego liniami 
rozgraniczaj¹cymi 

Tre�æ ustaleñ 

Funkcja dopuszczalne 
Us³ugi komercyjne jako wbudowane lub dobudowane, nie przekraczaj¹ce 30% 
powierzchni u¿ytkowej budynku. 

Warunki kszta³towania 
zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

1. Mo¿liwa rozbudowa i przebudowa obiektów pod warunkiem nie przekraczania 
maksymalnego wska�nika zabudowy.  
2. Linia zabudowy � wyznaczona przez istniej¹ce obiekty. 
3. Maksymalny wska�nik zabudowy � 0,30. 
4. Maksymalna wysoko�æ zabudowy � wyznaczona wysoko�ci¹ okapu i kalenicy 
istniej¹cych budynków. 
5. Dachy strome o symetrycznym uk³adzie po³aci dachowych. 
6. Mo¿liwo�æ lokalizowania gara¿y parterowych wolnostoj¹cych i obiektów 
gospodarczych pod warunkiem nie przekraczania maksymalnego wska�nika zabudowy 
oraz zachowania jednolitej linii zabudowy. 

Zasady podzia³u na dzia³ki 
budowlane 

Istniej¹ce podzia³y na dzia³ki budowlane do zachowania. 
 

Poz. 2091

§65.

69 MN Tereny zabudowy mieszkaniowej � istniej¹ce Symbol i funkcja 
podstawowa terenu 
wydzielonego liniami 
rozgraniczaj¹cymi 

Tre�æ ustaleñ 

Funkcja dopuszczalne 
Us³ugi komercyjne jako wbudowane lub dobudowane, nie przekraczaj¹ce 30% 
powierzchni u¿ytkowej budynku. 

Warunki kszta³towania 
zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

1. Mo¿liwa rozbudowa i przebudowa obiektów pod warunkiem nie przekraczania 
maksymalnego wska�nika zabudowy.  
2. Linia zabudowy � wyznaczona przez istniej¹ce obiekty. 
3. Maksymalny wska�nik zabudowy � 0,30. 
4. Maksymalna wysoko�æ zabudowy � wyznaczona wysoko�ci¹ okapu i kalenicy 
istniej¹cych budynków. 
5. Dachy strome o symetrycznym uk³adzie po³aci dachowych. 
6. Mo¿liwo�æ lokalizowania gara¿y parterowych wolnostoj¹cych i obiektów 
gospodarczych pod warunkiem nie przekraczania maksymalnego wska�nika zabudowy 
oraz zachowania jednolitej linii zabudowy. 
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Zasady podzia³u na dzia³ki 
budowlane 

1. Mo¿liwo�æ poszerzenia dzia³ek o przyleg³y teren. 
2. Proponowane podzia³y na dzia³ki budowlane przestawia rysunek planu.  
3. Dopuszcza siê mo¿liwo�æ scalania dzia³ek przy spe³nieniu warunków wynikaj¹cych z 
przepisów szczególnych. 

§66.
70 MN, 71 MN, 72 MN Tereny zabudowy mieszkaniowej � istniej¹ce Symbol i funkcja 

podstawowa terenu 
wydzielonego liniami 
rozgraniczaj¹cymi 

Tre�æ ustaleñ 

Funkcja dopuszczalne 
Us³ugi komercyjne jako wbudowane lub dobudowane, nie przekraczaj¹ce 30% 
powierzchni u¿ytkowej budynku. 

Warunki kszta³towania 
zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

1.
 

Zaleca siê zachowanie stanu istniej¹cego. 
2.

 

Mo¿liwa rozbudowa i przebudowa obiektów jedynie w g³¹b podwórza oraz pod 
warunkiem nie przekraczania maksymalnego wska�nika zabudowy. 
3.

 

Maksymalny wska�nik zabudowy � 0,30. 
4.

 

Maksymalna wysoko�æ zabudowy � wyznaczona wysoko�ci¹ okapu i kalenicy 
istniej¹cych budynków. 
5.

 

Dachy strome o symetrycznym uk³adzie po³aci dachowych. 
6.

 

Mo¿liwo�æ lokalizowania gara¿y parterowych wolnostoj¹cych i obiektów 
gospodarczych pod warunkiem nie przekraczania maksymalnego wska�nika zabudowy 
oraz zachowania jednolitej linii zabudowy. 

Zasady podzia³u na dzia³ki 
budowlane 

Istniej¹ce podzia³y na dzia³ki budowlane do zachowania. 

§67.

73 MN Tereny zabudowy mieszkaniowej � istniej¹ce Symbol i funkcja 
podstawowa terenu 
wydzielonego liniami 
rozgraniczaj¹cymi 

Tre�æ ustaleñ 

Funkcja dopuszczalne 
Us³ugi komercyjne jako wbudowane, nie przekraczaj¹ce 20% powierzchni u¿ytkowej 
budynku. 

Warunki kszta³towania 
zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

Istniej¹ca zabudowa do zachowania bez prawa rozbudowy. 

Zasady podzia³u na dzia³ki 
budowlane 

Istniej¹ce podzia³y na dzia³ki budowlane do zachowania.  

§68.

74 MN, 75 MN, 76 MN Tereny zabudowy mieszkaniowej � istniej¹ce Symbol i funkcja 
podstawowa terenu 
wydzielonego liniami 
rozgraniczaj¹cymi 

Tre�æ ustaleñ 

Funkcja dopuszczalne 
Us³ugi komercyjne jako wbudowane lub dobudowane, nie przekraczaj¹ce 30% 
powierzchni u¿ytkowej budynku. 

Warunki kszta³towania 
zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

1. Zaleca siê zachowanie stanu istniej¹cego. 
2. Mo¿liwa rozbudowa i przebudowa obiektów jedynie w g³¹b podwórza oraz pod 
warunkiem nie przekraczania maksymalnego wska�nika zabudowy. 
3. Maksymalny wska�nik zabudowy � 0,30. 
4. Maksymalna wysoko�æ zabudowy � wyznaczona wysoko�ci¹ okapu i kalenicy 
istniej¹cych budynków. 
5. Dachy strome o symetrycznym uk³adzie po³aci dachowych. 
6. Mo¿liwo�æ lokalizowania gara¿y parterowych wolnostoj¹cych i obiektów 
gospodarczych pod warunkiem nie przekraczania maksymalnego wska�nika zabudowy 
oraz zachowania jednolitej linii zabudowy. 

Zasady podzia³u na dzia³ki 
budowlane 

Istniej¹ce podzia³y na dzia³ki budowlane do zachowania. 

Poz. 2091

§69.
77 MN, 78 MN Tereny zabudowy mieszkaniowej � istniej¹ce Symbol i funkcja 

podstawowa terenu 
wydzielonego liniami 
rozgraniczaj¹cymi 

Tre�æ ustaleñ 

Funkcja dopuszczalne 
Us³ugi komercyjne jako wbudowane, nie przekraczaj¹ce 20% powierzchni u¿ytkowej 
budynku. 

Warunki kszta³towania 
zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

Istniej¹ca zabudowa do zachowania bez prawa rozbudowy. 
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Zasady podzia³u na dzia³ki 
budowlane 

Istniej¹ce podzia³y na dzia³ki budowlane do zachowania. 

§70.

79 ZI, 80 ZI, 81 ZI Tereny zieleni izolacyjnej Symbol i funkcja 
podstawowa terenu 
wydzielonego liniami 
rozgraniczaj¹cymi 

Tre�æ ustaleñ 

Funkcja dopuszczalne 
1. Place i ci¹gi piesze. 
2. Zieleñ ozdobna. 

Warunki kszta³towania 
zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

1. Wystêpowanie zieleni na min. 60% powierzchni terenu. 
2. Nasadzenia planowane zieleni¹ zró¿nicowan¹ pod wzglêdem wysoko�ci, pokroju i 
pór kwitnienia. 

§71.

82 PU Tereny dzia³alno�ci gospodarczej i us³ug - istniej¹ceSymbol i funkcja
podstawowa terenu
wydzielonego liniami
rozgraniczaj¹cymi

Tre�æ ustaleñ

Warunki kszta³towania
zabudowy i
zagospodarowania terenu

1. Zalecana modernizacja obiektu z docelow¹ likwidacj¹ kominu jako obiektu
dysharmonijnego.
2. Mo¿liwo�æ zast¹pienia istniej¹cego obiektu nowym obiektem produkcyjno �
us³ugowym.
3. Maksymalny wska�nik zabudowy dzia³ki � 0,40.
4. Maksymalna wysoko�æ zabudowy � 2 kondygnacje.
5. Zapewniæ przebiegi ci¹gów pieszych, ogólnodostêpnych oraz wewnêtrznych
dojazdów, zwi¹zanych z obs³ug¹ zabudowy.
6. Minimalna powierzchnia terenów zieleni na dzia³ce � 10%.
7. Przewidzieæ zieleñ wysok¹ i nisk¹ na obrze¿ach terenu.

Zasady podzia³u na dzia³ki
budowlane

Zakazuje siê wtórnych podzia³ów na dzia³ki.

§72.

83 UK Tereny us³ug komercyjnych - istniej¹ceSymbol i funkcja
podstawowa terenu
wydzielonego liniami
rozgraniczaj¹cymi

Tre�æ ustaleñ

Warunki kszta³towania
zabudowy i
zagospodarowania terenu

1. Mo¿liwa nadbudowa obiektu do 2 kondygnacji.
2. Zapewniæ przebiegi ci¹gów pieszych, ogólnodostêpnych oraz wewnêtrznych
dojazdów, zwi¹zanych z obs³ug¹ zabudowy.
3. Minimalna powierzchnia terenów zieleni na dzia³ce � 5%.

Zasady podzia³u na dzia³ki
budowlane

Zakazuje siê wtórnych podzia³ów na dzia³ki.

§73.

84 PU Tereny dzia³alno�ci gospodarczej i us³ug � istniej¹ce Symbol i funkcja 
podstawowa terenu 
wydzielonego liniami 
rozgraniczaj¹cymi 

Tre�æ ustaleñ 

Warunki kszta³towania 
zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

1. Mo¿liwa budowa nowego obiektu produkcyjno � us³ugowego. 
2. Maksymalna wysoko�æ zabudowy � 2 kondygnacje. 
3. Maksymalny wska�nik zabudowy dzia³ki � 0,40.  
4. Zapewniæ przebiegi ci¹gów pieszych, ogólnodostêpnych oraz wewnêtrznych 
dojazdów, zwi¹zanych z obs³ug¹ zabudowy. 
5. Minimalna powierzchnia terenów zieleni na dzia³ce � 10%. 
6. Przewidzieæ zieleñ wysok¹ i nisk¹ na obrze¿ach terenu. 

Zasady podzia³u na dzia³ki 
budowlane 

Zakazuje siê wtórnych podzia³ów na dzia³ki. 
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§74.

85 PU, 86 PU Tereny dzia³alno�ci gospodarczej i us³ug - istniej¹ceSymbol i funkcja
podstawowa terenu
wydzielonego liniami
rozgraniczaj¹cymi

Tre�æ ustaleñ

Warunki kszta³towania
zabudowy i
zagospodarowania terenu

1. Utrzymanie i modernizacja istniej¹cych obiektów bez prawa rozbudowy.
2. Istniej¹cy obiekt gospodarczy na terenie oznaczonym symbolem 86 PU do likwidacji
lub modernizacji � mo¿liwo�æ zast¹pienia obiektu gospodarczego nowym obiektem
produkcyjno - us³ugowym pod warunkiem zachowania istniej¹cej linii zabudowy.
3. Maksymalna wysoko�æ zabudowy nowego obiektu wyznaczona wysoko�ci¹ okapu i
kalenicy obiektów istniej¹cych.
4. Zapewniæ przebiegi ci¹gów pieszych, ogólnodostêpnych oraz wewnêtrznych
dojazdów, zwi¹zanych z obs³ug¹ zabudowy.
5. Minimalna powierzchnia terenów zieleni na dzia³ce � 5%.
6. Przewidzieæ zieleñ wysok¹ i nisk¹ na obrze¿ach terenu.

Zasady podzia³u na dzia³ki
budowlane

Zakazuje siê wtórnych podzia³ów na dzia³ki.

§75.

87 UK Tereny us³ug komercyjnych - istniej¹ce Symbol i funkcja 
podstawowa terenu 
wydzielonego liniami 
rozgraniczaj¹cymi 

Tre�æ ustaleñ 

Warunki kszta³towania 
zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

1. Mo¿liwa nadbudowa obiektu do 2 kondygnacji. 
2. Zapewniæ przebiegi ci¹gów pieszych, ogólnodostêpnych oraz wewnêtrznych 
dojazdów, zwi¹zanych z obs³ug¹ zabudowy. 
3. Minimalna powierzchnia terenów zieleni na dzia³ce � 5%. 

Zasady podzia³u na dzia³ki 
budowlane 

Zakazuje siê wtórnych podzia³ów na dzia³ki. 

§76.

88 UK Tereny us³ug komercyjnych - istniej¹ce Symbol i funkcja 
podstawowa terenu 
wydzielonego liniami 
rozgraniczaj¹cymi 

Tre�æ ustaleñ 

Funkcja dopuszczalne Funkcje produkcyjne � nie stanowi¹ce zagro¿enia dla funkcji us³ugowej. 

Warunki kszta³towania 
zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

1. Mo¿liwa nadbudowa obiektu do 2 kondygnacji. 
2. Zapewniæ przebiegi ci¹gów pieszych, ogólnodostêpnych oraz wewnêtrznych 
dojazdów, zwi¹zanych z obs³ug¹ zabudowy. 
3. Minimalna powierzchnia terenów zieleni na dzia³ce � 5%. 

Zasady podzia³u na dzia³ki 
budowlane 

Zakazuje siê wtórnych podzia³ów na dzia³ki. 

§77.

Symbol i funkcja 
podstawowa terenu 
wydzielonego liniami 
rozgraniczaj¹cymi 

89 KS Tereny obs³ugi komunikacji samochodowej � istniej¹ca stacja paliw 

Funkcja dopuszczalna Us³ugi komercyjne 
Warunki zagospodarowania 
terenu 

1. Utrzymanie stanu istniej¹cego. 
2. Zagospodarowanie terenu na podstawie przepisów szczególnych. 

§78.

90 UP Tereny us³ug publicznych � istniej¹ceSymbol i funkcja
podstawowa terenu
wydzielonego liniami
rozgraniczaj¹cymi

Tre�æ ustaleñ

Funkcja dopuszczalne Mo¿liwa zmiana funkcji na us³ugi komercyjne.

Warunki kszta³towania
zabudowy i
zagospodarowania terenu

1. Istniej¹cy obiekt do zachowania bez prawa rozbudowy.
2. Zapewniæ przebiegi ci¹gów pieszych, ogólnodostêpnych oraz wewnêtrznych
dojazdów, zwi¹zanych z obs³ug¹ zabudowy.
3. Istniej¹ca zieleñ do zachowania.

Zasady podzia³u na dzia³ki
budowlane

Zakazuje siê wtórnych podzia³ów na dzia³ki.
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§79.

91 MN Tereny zabudowy mieszkaniowej � istniej¹ce i projektowane na terenach nie 
zainwestowanych 

Symbol i funkcja 
podstawowa terenu 
wydzielonego liniami 
rozgraniczaj¹cymi Tre�æ ustaleñ 

Funkcja dopuszczalne 
Us³ugi komercyjne � wy³¹cznie jako wbudowane lub dobudowane, nie przekraczaj¹ce 
30% powierzchni u¿ytkowej budynku. 

Warunki kszta³towania 
zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

1.
 

Linia zabudowy � wyznaczona przez istniej¹ce obiekty. 
2.

 

Maksymalny wska�nik zabudowy � 0,25 
3.

 

Maksymalna wysoko�æ zabudowy � 2 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe. 
4.

 

Zachowaæ jednakow¹ wysoko�ci okapu i kalenicy dla projektowanych budynków. 
5.

 

Dachy strome o symetrycznym uk³adzie po³aci i kalenicy. 
6.

 

Spadek po³aci dachu w granicach 35o � 45o. 
7.

 

Lokalizacja gara¿y bez przekraczania linii zabudowy budynków mieszkalnych. 
8.

 

Mo¿liwo�æ lokalizacji gara¿y parterowych wolnostoj¹cych i obiektów gospodarczych 
pod warunkiem nie przekraczania maksymalnego wska�nika zabudowy oraz zachowania 
jednolitej linii zabudowy. 

Zasady podzia³u na dzia³ki 
budowlane 

Zabudowa uzupe³niaj¹ca mo¿liwa do realizacji pod warunkiem zapewnienia doj�cia i 
dojazdu umo¿liwiaj¹cego dostêp do drogi publicznej. 

§80.

92 ZN Tereny zieleni niskiej Ci¹g ekologiczny cieku wodnego Symbol i funkcja 
podstawowa terenu 
wydzielonego liniami 
rozgraniczaj¹cymi 

Tre�æ ustaleñ 

Funkcja dopuszczalne 
1.

 

Place i ci¹gi piesze. 
2.

 

Obiekty ma³ej architektury. 

Warunki kszta³towania 
zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

1.
 

Teren przeznaczony pod zieleñ izolacyjn¹, zieleñ ozdobn¹, ³¹ki, ogrody i uprawy 
ogrodowe. 
2.

 

Wystêpowanie zieleni na min. 60% powierzchni terenu. 
3.

 

Nasadzenia planowane zieleni¹ zró¿nicowan¹ pod wzglêdem wysoko�ci, pokroju i 
pór kwitnienia. 

§81.

Symbol i funkcja 
podstawowa terenu 
wydzielonego liniami 
rozgraniczaj¹cymi 

93 W Tereny wód otwartych 

Warunki zagospodarowania 
terenu 

Zasady zagospodarowania wg przepisów szczególnych. 

§82.

94 ZN Tereny zieleni niskiej Ci¹g ekologiczny cieku wodnego Symbol i funkcja 
podstawowa terenu 
wydzielonego liniami 
rozgraniczaj¹cymi 

Tre�æ ustaleñ 

Funkcja dopuszczalne 
1.

 

Place i ci¹gi piesze. 
2.

 

Obiekty ma³ej architektury. 

Warunki kszta³towania 
zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

1.
 

Teren przeznaczony pod zieleñ izolacyjn¹, zieleñ ozdobn¹, ³¹ki, ogrody i uprawy 
ogrodowe. 
2.

 

Wystêpowanie zieleni na min. 60% powierzchni terenu. 
3.

 

Nasadzenia planowane zieleni¹ zró¿nicowan¹ pod wzglêdem wysoko�ci, pokroju i 
pór kwitnienia. 

§83.

95 PU Tereny dzia³alno�ci gospodarczej i us³ug � na terenach nie zainwestowanych Symbol i funkcja 
podstawowa terenu 
wydzielonego liniami 
rozgraniczaj¹cymi 

Tre�æ ustaleñ 

Szczegó³owe przeznaczenie 
terenu 

Teren przeznaczony na poszerzenie s¹siedniej dzia³ki o tej samej funkcji bez prawa 
zabudowy. 

Warunki kszta³towania 
zabudowy i 
zagospodarowania terenu  

Dopuszczalne zagospodarowanie: 
1.

 

Place i ci¹gi piesze. 
2.

 

Zieleñ izolacyjna. 
3.

 

Obiekty i sieci infrastruktury technicznej. 
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§84.
96 UK Tereny us³ug komercyjnych � projektowane na terenach nie zainwestowanychSymbol i funkcja

podstawowa terenu
wydzielonego liniami
rozgraniczaj¹cymi

Tre�æ ustaleñ

Funkcja dopuszczalne
1. Funkcja mieszkaniowa � wy³¹cznie jako wbudowane lub dobudowane, nie
przekraczaj¹ce 30% powierzchni u¿ytkowej budynku.
2. Funkcje produkcyjne � nie stanowi¹ce zagro¿enia dla funkcji mieszkalnej.

Warunki kszta³towania
zabudowy i
zagospodarowania terenu

1. Linia zabudowy � zgodnie z §5 pkt 8.
2. Maksymalny wska�nik zabudowy dzia³ki:
1) Zabudowa us³ugowa � 0,40.
2) Zabudowa mieszkalno � us³ugowa � 0,30.
3. Maksymalna wysoko�æ zabudowy � 2 kondygnacje.
4. Dopuszczalna ró¿nica wysoko�ci okapu i kalenicy w poszczególnych ci¹gach
zabudowy (obejmuj¹cych co najmniej 3 budynki) � 3 m.
5. Zachowaæ jednolit¹ liniê zabudowy w poszczególnych ci¹gach zabudowy dla co
najmniej 3 budynków.
6. Dachy strome o symetrycznym uk³adzie po³aci i kalenicy.
7. Spadek po³aci dachu w granicach 35o � 45o.
8. Dla obiektów wielkogabarytowych dopuszcza siê zastosowanie dachu p³askiego o
specjalnym ukszta³towaniu jako tzw. pi¹tej elewacji.
9. Mo¿liwo�æ lokalizowania gara¿y parterowych wolnostoj¹cych i obiektów
gospodarczych pod warunkiem nie przekraczania maksymalnego wska�nika zabudowy
oraz zachowania jednolitej linii zabudowy.
10. Zapewniæ przebiegi ci¹gów pieszych, ogólnodostêpnych oraz wewnêtrznych
dojazdów, zwi¹zanych z obs³ug¹ zabudowy z ograniczonym dostêpem do drogi 2 G
zgodnie §5 pkt 9.

Zasady podzia³u na dzia³ki
budowlane

1. Minimalna powierzchnia dzia³ki � 2000 m2.
2. Minimalna szeroko�æ dzia³ki 35 m.

§85.

Symbol i funkcja 
podstawowa terenu 
wydzielonego liniami 
rozgraniczaj¹cymi 

97 W Tereny wód otwartych 

Warunki zagospodarowania 
terenu 

Zasady zagospodarowania wg przepisów szczególnych. 

§86.

Symbol i funkcja 
podstawowa terenu 
wydzielonego liniami 
rozgraniczaj¹cymi 

98 INF Tereny sieci infrastruktury technicznej 

Warunki zagospodarowania 
terenu 

Zasady zagospodarowania wg przepisów szczególnych. 

§87.

99 ZI Tereny zieleni izolacyjnej Symbol i funkcja 
podstawowa terenu 
wydzielonego liniami 
rozgraniczaj¹cymi 

Tre�æ ustaleñ 

Funkcja dopuszczalne 
1.

 

Place i ci¹gi piesze. 
2.

 

Zieleñ ozdobna. 
Warunki kszta³towania 
zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

1.
 

Wystêpowanie zieleni na min. 60% powierzchni terenu. 
2.

 

Nasadzenia planowane zieleni¹ zró¿nicowan¹ pod wzglêdem wysoko�ci, pokroju i 
pór kwitnienia. 

§88.

100 ZN Tereny zieleni niskiej. Ci¹g ekologiczny cieku wodnego Symbol i funkcja 
podstawowa terenu 
wydzielonego liniami 
rozgraniczaj¹cymi 

Tre�æ ustaleñ 

Funkcja dopuszczalne 
1.

 

Place i ci¹gi piesze. 
2.

 

Obiekty ma³ej architektury. 

Warunki kszta³towania 
zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

1.
 

Teren przeznaczony pod zieleñ izolacyjn¹, zieleñ ozdobn¹, ³¹ki, ogrody i uprawy 
ogrodowe. 
2.

 

Wystêpowanie zieleni na min. 60% powierzchni terenu. 
3.

 

Nasadzenia planowane zieleni¹ zró¿nicowan¹ pod wzglêdem wysoko�ci, pokroju i 
pór kwitnienia. 
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§89.

Symbol i funkcja 
podstawowa terenu 
wydzielonego liniami 
rozgraniczaj¹cymi 

101 W, 102 W Tereny wód otwartych 

Warunki zagospodarowania 
terenu 

Zasady zagospodarowania wg przepisów szczególnych. 

§90.

Symbol i funkcja 
podstawowa terenu 
wydzielonego liniami 
rozgraniczaj¹cymi 

103 INF Tereny infrastruktury technicznej 

Warunki zagospodarowania 
terenu 

Zasady zagospodarowania wg przepisów szczególnych. 

§91.

104 ZN Tereny zieleni niskiej. Ci¹g ekologiczny cieku wodnego Symbol i funkcja 
podstawowa terenu 
wydzielonego liniami 
rozgraniczaj¹cymi 

Tre�æ ustaleñ 

Funkcja dopuszczalne 
1. Place i ci¹gi piesze. 
2. Obiekty ma³ej architektury. 

Warunki kszta³towania 
zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

1. Teren przeznaczony pod zieleñ izolacyjn¹, zieleñ ozdobn¹, ³¹ki, ogrody i uprawy 
ogrodowe. 
2. Wystêpowanie zieleni na min. 60% powierzchni terenu. 
3. Nasadzenia planowane zieleni¹ zró¿nicowan¹ pod wzglêdem wysoko�ci, pokroju i 
pór kwitnienia. 

§92.

Symbol i funkcja 
podstawowa terenu 
wydzielonego liniami 
rozgraniczaj¹cymi 

105 W Tereny wód otwartych 

Warunki zagospodarowania 
terenu 

Zasady zagospodarowania wg przepisów szczególnych. 

§93.

106 UK Tereny us³ug komercyjnych � projektowane na terenach nie zainwestowanychSymbol i funkcja
podstawowa terenu
wydzielonego liniami
rozgraniczaj¹cymi

Tre�æ ustaleñ

Funkcja dopuszczalne Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna jako funkcja zamienna dla us³ugowej.

Warunki kszta³towania
zabudowy i
zagospodarowania terenu

1. Linia zabudowy � zgodnie z §5 pkt 8.
2. Maksymalny wska�nik zabudowy dzia³ki:
1) Zabudowa us³ugowa � 0,40.
2) Zabudowa mieszkalno � us³ugowa � 0,30.
3. Maksymalna wysoko�æ zabudowy us³ugowej � 2 kondygnacje.
4. Maksymalna wysoko�æ zabudowy mieszkaniowej � 2 kondygnacje, w tym poddasze.
5. Dopuszczalna ró¿nica wysoko�ci okapu i kalenicy w poszczególnych ci¹gach
zabudowy (obejmuj¹cych co najmniej 3 budynki) � 3 m.
6. Zachowaæ jednolit¹ liniê zabudowy w poszczególnych ci¹gach zabudowy dla co
najmniej 3 budynków.
7. Dachy strome o symetrycznym uk³adzie po³aci i kalenicy.
8. Spadek po³aci dachu w granicach 35o � 45o.
9. Mo¿liwo�æ lokalizowania gara¿y parterowych wolnostoj¹cych i obiektów
gospodarczych pod warunkiem nie przekraczania maksymalnego wska�nika zabudowy
oraz zachowania jednolitej linii zabudowy.
10. Zapewniæ przebiegi ci¹gów pieszych, ogólnodostêpnych oraz wewnêtrznych
dojazdów, zwi¹zanych z obs³ug¹ zabudowy.

Zasady podzia³u na dzia³ki
budowlane

1. Minimalna powierzchnia dzia³ki us³ugowej � 2000 m2.
2. Minimalna powierzchnia dzia³ki mieszkaniowej � 1400 m2.
3. Minimalna szeroko�æ dzia³ki us³ugowej 35 m.
4. Minimalna szeroko�æ dzia³ki mieszkaniowej� 30 m.
5. Proponowane podzia³y na dzia³ki budowlane przestawia rysunek planu.

Poz. 2091� 9968 �



Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 103

§94.

107 PU Tereny dzia³alno�ci gospodarczej i us³ug - istniej¹ceSymbol i funkcja
podstawowa terenu
wydzielonego liniami
rozgraniczaj¹cymi

Tre�æ ustaleñ

Warunki kszta³towania
zabudowy i
zagospodarowania terenu

1. Mo¿liwa rozbudowa i przebudowa obiektu pod warunkiem nie przekraczania
maksymalnego wska�nika zabudowy.
2. Linia zabudowy � wyznaczona przez istniej¹ce obiekty.
3. Maksymalny wska�nik zabudowy dzia³ki � 0,50.
4. Zapewniæ przebiegi ci¹gów pieszych, ogólnodostêpnych oraz wewnêtrznych
dojazdów, zwi¹zanych z obs³ug¹ zabudowy.
5. Minimalna powierzchnia terenów zieleni na dzia³ce � 10%.
6. Przewidzieæ zieleñ wysok¹ i nisk¹ na obrze¿ach terenu.

Zasady podzia³u na dzia³ki
budowlane

Zakazuje siê wtórnych podzia³ów na dzia³ki.

§95.

108 MN Tereny zabudowy mieszkaniowej � projektowane na terenach nie 
zainwestowanych 

Symbol i funkcja 
podstawowa terenu 
wydzielonego liniami 
rozgraniczaj¹cymi Tre�æ ustaleñ 

Funkcja dopuszczalne Us³ugi komercyjne jako funkcja zamienna dla mieszkaniowej. 

Warunki kszta³towania 
zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

1. Linia zabudowy � zgodnie z §5 pkt 8. 
2. Maksymalny wska�nik zabudowy � 0,25 
3. Maksymalna wysoko�æ zabudowy us³ugowej � 2 kondygnacje. 
4. Maksymalna wysoko�æ zabudowy mieszkaniowej � 2 kondygnacje, w tym poddasze 
u¿ytkowe. 
5. Dopuszczalna ró¿nica wysoko�ci okapu i kalenicy w poszczególnych ci¹gach 
zabudowy (obejmuj¹cych co najmniej 3 budynki) � 3 m. 
6. Zachowaæ jednolit¹ liniê zabudowy w poszczególnych ci¹gach zabudowy dla co 
najmniej 3 budynków. 
7. Dachy strome o symetrycznym uk³adzie po³aci i kalenicy. 
8. Spadek po³aci dachu w granicach 35o � 45o. 
9. Lokalizacja gara¿y bez przekraczania linii zabudowy budynków mieszkalnych. 
10. Mo¿liwo�æ lokalizacja gara¿y parterowych wolnostoj¹cych i obiektów 
gospodarczych pod warunkiem nie przekraczania maksymalnego wska�nika zabudowy 
oraz zachowania jednolitej linii zabudowy. 

Zasady podzia³u na dzia³ki 
budowlane 

1. Minimalna powierzchnia dzia³ki us³ugowej � 1400 m2. 
2. Minimalna powierzchnia dzia³ki mieszkaniowej � 1000 m2. 
3. Minimalna szeroko�æ dzia³ki us³ugowej 30 m. 
4. Minimalna szeroko�æ dzia³ki mieszkaniowej� 20 m. 
5. Proponowane podzia³y na dzia³ki budowlane przestawia rysunek planu. 

§96.

109 UK Tereny us³ug komercyjnych � projektowane na terenach nie zainwestowanychSymbol i funkcja
podstawowa terenu
wydzielonego liniami
rozgraniczaj¹cymi

Tre�æ ustaleñ

Funkcja dopuszczalne Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna jako funkcja zamienna dla us³ugowej.

Warunki kszta³towania
zabudowy i
zagospodarowania terenu

1. Linia zabudowy � zgodnie z §5 pkt 8.
2. Maksymalny wska�nik zabudowy dzia³ki:
1) Zabudowa us³ugowa � 0,40.
2) Zabudowa mieszkalno � us³ugowa � 0,30.
3. Maksymalna wysoko�æ zabudowy us³ugowej � 2 kondygnacje.
4. Maksymalna wysoko�æ zabudowy mieszkaniowej � 2 kondygnacje, w tym poddasze.
5. Dopuszczalna ró¿nica wysoko�ci okapu i kalenicy w poszczególnych ci¹gach
zabudowy (obejmuj¹cych co najmniej 3 budynki) � 3 m.
6. Zachowaæ jednolit¹ liniê zabudowy w poszczególnych ci¹gach zabudowy dla co
najmniej 3 budynków.
7. Dachy strome o symetrycznym uk³adzie po³aci i kalenicy.
8. Spadek po³aci dachu w granicach 35o � 45o.
9. Mo¿liwo�æ lokalizowania gara¿y parterowych wolnostoj¹cych i obiektów
gospodarczych pod warunkiem nie przekraczania maksymalnego wska�nika zabudowy
oraz zachowania jednolitej linii zabudowy.
10. Zapewniæ przebiegi ci¹gów pieszych, ogólnodostêpnych oraz wewnêtrznych
dojazdów, zwi¹zanych z obs³ug¹ zabudowy.
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Zasady podzia³u na dzia³ki 
budowlane 

1. Minimalna powierzchnia dzia³ki us³ugowej � 1400 m2. 
2. Minimalna powierzchnia dzia³ki mieszkaniowej � 1000 m2. 
3. Minimalna szeroko�æ dzia³ki us³ugowej 30 m. 
4. Minimalna szeroko�æ dzia³ki mieszkaniowej � 20 m. 
5. Proponowane podzia³y na dzia³ki budowlane przestawia rysunek planu. 

§97.
110 UK Tereny us³ug komercyjnych - projektowane na terenach nie zainwestowanych 

oraz zabudowy mieszkaniowej - istniej¹ce 
Symbol i funkcja 
podstawowa terenu 
wydzielonego liniami 
rozgraniczaj¹cymi Tre�æ ustaleñ 

Funkcja dopuszczalne Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna jako funkcja zamienna dla us³ugowej. 

Warunki kszta³towania 
zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

1. Linia zabudowy dla obiektów projektowanych � zgodnie z §5 pkt 8. 
2. Dla obiektów istniej¹cych zachowaæ liniê zabudowy wyznaczon¹ przez te obiekty. 
3. Maksymalny wska�nik zabudowy � 0,25 
4. Maksymalna wysoko�æ zabudowy us³ugowej � 2 kondygnacje. 
5. Maksymalna wysoko�æ zabudowy mieszkaniowej � 2 kondygnacje, w tym poddasze. 
6. Zachowaæ jednakow¹ wysoko�ci okapu i kalenicy dla projektowanych budynków. 
7. Zachowaæ jednolit¹ liniê zabudowy w poszczególnych ci¹gach zabudowy dla co 
najmniej 3 budynków. 
8. Dachy strome o symetrycznym uk³adzie po³aci i kalenicy. 
9. Spadek po³aci dachu w granicach 35o � 45o. 
10. Lokalizacja gara¿y bez przekraczania linii zabudowy budynków mieszkalnych. 
11. Mo¿liwo�æ lokalizacja gara¿y parterowych wolnostoj¹cych i obiektów 
gospodarczych pod warunkiem nie przekraczania maksymalnego wska�nika zabudowy 
oraz zachowania jednolitej linii zabudowy. 
12. Dopuszcza siê lokalizacjê nowych zjazdów z ulicy 2 G tylko i wy³¹cznie za zgod¹ 
zarz¹dcy drogi, na warunkach przez niego ustalonych. 

Zasady podzia³u na dzia³ki 
budowlane 

Dla zabudowy uzupe³niaj¹cej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce minimalne parametry dzia³ek 
samodzielnie wydzielonych: 
1. Minimalna powierzchnia dzia³ki us³ugowej � 1200 m2. 
2. Minimalna powierzchnia dzia³ki mieszkaniowej � 900 m2. 
3. Minimalna szeroko�æ dzia³ki � 20 m. 

§98.
Symbol i funkcja 
podstawowa terenu 
wydzielonego liniami 
rozgraniczaj¹cymi 

111 W, 112 W Tereny wód otwartych 

Warunki zagospodarowania 
terenu 

Zasady zagospodarowania wg przepisów szczególnych. 

§99.
113 PU Tereny dzia³alno�ci gospodarczej i us³ug � istniej¹ce Symbol i funkcja 

podstawowa terenu 
wydzielonego liniami 
rozgraniczaj¹cymi 

Tre�æ ustaleñ 

Funkcja dopuszczalne 
1.

 

Obiekty obs³ugi i produkcji rolnej. 
2.

 

Us³ugi komercyjne. 

Warunki kszta³towania 
zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

1.
 

Mo¿liwo�æ rozbudowy i nadbudowy obiektów do 2 kondygnacji. 
2.

 

Linia zabudowy � wyznaczona przez istniej¹ce obiekty lub zgodnie z §5 pkt 8. 
3.

 

Maksymalny wska�nik zabudowy dzia³ki � 40%. 
4.

 

Maksymalna wysoko�æ zabudowy � 2 kondygnacje lub wyznaczona wysoko�ci¹ 
okapu i kalenicy istniej¹cych budynków. 
5.

 

Dachy strome o symetrycznym uk³adzie po³aci dachowych. 
6.

 

Spadek po³aci dachu w granicach 30o � 40o. 
7.

 

Mo¿liwo�æ wprowadzenia funkcji us³ugowej, jako funkcji wymiennej pod warunkiem 
nie kolidowania z funkcj¹ dominuj¹c¹. 
8.

 

Lokalizowania gara¿y parterowych i obiektów gospodarczych pod warunkiem nie 
przekraczania maksymalnego wska�nika zabudowy. 
9.

 

Zapewniæ przebiegi ci¹gów pieszych, ogólnodostêpnych oraz wewnêtrznych 
dojazdów, zwi¹zanych z obs³uga zabudowy z ograniczonym dostêpem do drogi 2 G 
zgodnie §5 pkt 9. 
10.

 

Minimalna powierzchnia terenów zieleni na dzia³ce � 20%. 
11.

 

Przewidzieæ zieleñ wysok¹ i nisk¹ na obrze¿ach terenu. 

Zasady podzia³u na dzia³ki 
budowlane 

Dla zabudowy uzupe³niaj¹cej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce minimalne parametry dzia³ek 
samodzielnie wydzielonych: 
1.

 

Powierzchnia dzia³ki us³ugowej � 1400 m2. 
2.

 

Powierzchnia dzia³ki produkcyjnej � 2500 m2. 
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§100.

114 PU Tereny dzia³alno�ci gospodarczej i us³ug � projektowane na terenach nie 
zainwestowanych 

Symbol i funkcja 
podstawowa terenu 
wydzielonego liniami 
rozgraniczaj¹cymi Tre�æ ustaleñ 

Warunki kszta³towania 
zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

1. Linia zabudowy � zgodnie z §5 pkt 8. 
2. Maksymalny wska�nik zabudowy dzia³ki � 0,40. 
3. Maksymalna wysoko�æ zabudowy � 3 kondygnacje. 
4. Maksymalna wysoko�æ kalenicy � 12 m. 
5. Dachy strome o symetrycznym uk³adzie po³aci i kalenicy. 
6. Spadek po³aci dachu w granicach 30o � 45o. 
7. Dla obiektów wielkogabarytowych dopuszcza siê zastosowanie dachu p³askiego o 
specjalnym ukszta³towaniu jako tzw. pi¹tej elewacji. 
8. Mo¿liwo�æ lokalizowania gara¿y parterowych wolnostoj¹cych i obiektów 
gospodarczych pod warunkiem nie przekraczania maksymalnego wska�nika zabudowy. 
9. Zapewniæ przebiegi ci¹gów pieszych, ogólnodostêpnych oraz wewnêtrznych 
dojazdów, zwi¹zanych z obs³ug¹ zabudowy. 
10. Minimalna powierzchnia terenów zieleni na dzia³ce � 25%. 
11. Przewidzieæ zieleñ wysok¹ i nisk¹ na obrze¿ach terenu. 

Zasady podzia³u na dzia³ki 
budowlane 

1. Minimalna powierzchnia dzia³ki � 2500 m2. 
2. Minimalna szeroko�æ dzia³ki � 40 m. 

§101.

115 MW Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej � istniej¹ce Symbol i funkcja 
podstawowa terenu 
wydzielonego liniami 
rozgraniczaj¹cymi 

Tre�æ ustaleñ 

Funkcja dopuszczalne Docelowo przewidzieæ zmianê funkcji na funkcjê us³ugow¹ lub produkcyjn¹. 

Warunki kszta³towania 
zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

1. Istniej¹ce obiekty do zachowania bez prawa rozbudowy. 
2. Maksymalny wska�nik zabudowy dzia³ki � 0,30. 
3. Mo¿liwo�æ lokalizacja gara¿y parterowych wolnostoj¹cych pod warunkiem nie 
przekraczania maksymalnego wska�nika zabudowy. 
4. Przewidzieæ zieleñ wysok¹ od strony istniej¹cego tartaku. 

Zasady podzia³u na dzia³ki 
budowlane 

Zakaz wtórnych podzia³ów na dzia³ki. 

§102.

116 PU Tereny dzia³alno�ci gospodarczej i us³ug - istniej¹ceSymbol i funkcja
podstawowa terenu
wydzielonego liniami
rozgraniczaj¹cymi

Tre�æ ustaleñ

Warunki kszta³towania
zabudowy i
zagospodarowania terenu

1. Mo¿liwa nadbudowa obiektów do 2 kondygnacji.
2. Mo¿liwo�æ zast¹pienia istniej¹cych obiektów gospodarczych obiektami nowymi, pod
warunkiem zachowania wska�nika zabudowy.
3. Maksymalny wska�nik zabudowy dzia³ki � 0,40.
4. Maksymalna wysoko�æ zabudowy � 2 kondygnacje.
5. Zapewniæ przebiegi ci¹gów pieszych, ogólnodostêpnych oraz wewnêtrznych
dojazdów, zwi¹zanych z obs³ug¹ zabudowy.
6. Minimalna powierzchnia terenów zieleni na dzia³ce � 10%.
7. Przewidzieæ zieleñ wysok¹ i nisk¹ na obrze¿ach terenu.

Zasady podzia³u na dzia³ki
budowlane

Zakazuje siê wtórnych podzia³ów na dzia³ki.

§103.

117 PU, 118 PU Tereny dzia³alno�ci gospodarczej i us³ug � projektowane na terenach nie 
zainwestowanych 

Symbol i funkcja 
podstawowa terenu 
wydzielonego liniami 
rozgraniczaj¹cymi Tre�æ ustaleñ 

Szczegó³owe przeznaczenie 
terenów 

Teren zorganizowanej dzia³alno�ci inwestycyjnej 

Funkcja dopuszczalne Us³ugi komercyjne. 
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Warunki kszta³towania 
zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

1.
 

Linia zabudowy � zgodnie z §5 pkt 8. 
2.

 

Maksymalny wska�nik zabudowy dzia³ki � 0,40. 
3.

 

Maksymalna wysoko�æ zabudowy � 3 kondygnacje. 
4.

 

Maksymalna wysoko�æ kalenicy � 12 m. 
5.

 

Dachy strome o symetrycznym uk³adzie po³aci i kalenicy. 
6.

 

Spadek po³aci dachu w granicach 30o � 45o. 
7.

 

Dla obiektów wielkogabarytowych dopuszcza siê zastosowanie dachu p³askiego o 
specjalnym ukszta³towaniu jako tzw. pi¹tej elewacji. 
8.

 

Wprowadzenie nowej zabudowy uwarunkowane bêdzie sprawno�ci¹ technologiczn¹ 
i obs³ugi transportowej oraz uwarunkowaniami wodno � gruntowymi. 
9.

 

Istnieje mo¿liwo�æ wprowadzenia funkcji us³ugowej, jako funkcji wymiennej pod 
warunkiem nie kolidowania z funkcj¹ dominuj¹c¹. 
10.

 

Zapewniæ przebiegi ci¹gów pieszych, ogólnodostêpnych oraz wewnêtrznych 
dojazdów, zwi¹zanych z obs³uga zabudowy.  
11.

 

Ze wzglêdu na wystêpuj¹ce na czê�ci terenu niekorzystne warunki wodno � 
gruntowe przewidzieæ w tych miejscach zieleñ, place, ewentualnie obiekty zaprojektowaæ 
bez podpiwniczenia.  
12.

 

Minimalna powierzchnia terenów zieleni na dzia³ce � 25%. 
13.

 

Przewidzieæ zieleñ wysok¹ i wzd³u¿ napowietrznej linii energetycznej oraz na 
obrze¿ach terenu. 

Zasady podzia³u na dzia³ki 
budowlane 

1.
 

Minimalna powierzchnia dzia³ki � 2500 m2. 
2.

 

Minimalna szeroko�æ dzia³ki � 50 m. 
 

§104.

Symbol i funkcja 
podstawowa terenu 
wydzielonego liniami 
rozgraniczaj¹cymi 

119 W Tereny wód otwartych 

Warunki zagospodarowania 
terenu 

Zasady zagospodarowania wg przepisów szczególnych. 

§105.

ZD Tereny ogrodów dzia³kowych Symbol i funkcja 
podstawowa terenu 
wydzielonego liniami 
rozgraniczaj¹cymi 

Tre�æ ustaleñ 

Funkcja dopuszczalne 
1. Place i ci¹gi piesze. 
2. Zieleñ parkowa i rekreacyjna. 
3. Obiekty ma³ej architektury. 

Warunki kszta³towania 
zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

1. Dopuszcza siê zabudowê w formie altan i obiektów gospodarczych o powierzchni 
zabudowy do 35 m2, wysoko�ci 5 m przy dachach stromych i 4 m przy dachach p³askich. 
2. Niezbêdna lokalizacja w granicach terenu miejsc do parkowania, przyjmuj¹c 
wska�nik 1 m.p. / 20 u¿ytkowników. 
3. Dojazd z ulicy oznaczonej symbolem 11 L. 

§106.

Symbol i funkcja 
podstawowa terenu 
wydzielonego liniami 
rozgraniczaj¹cymi 

RP Tereny rolne bez prawa zabudowy 

Funkcja dopuszczalna 
1. Zadrzewienia i zakrzewienia wzd³u¿ dróg, rowów melioracyjnych i cieków wodnych. 
2. Zadrzewienia gruntów w formie remiz �ródpolnych. 
3. Zalesienia gruntów klasy VI i V oraz gruntów podmok³ych i okresowo zalewanych. 

Warunki zagospodarowania 
terenu 

1. Zasady zagospodarowania wg przepisów szczególnych. 
2. Adoptuje siê istniej¹cy uk³ad terenów, rowów, cieków wodnych, ci¹gów 
komunikacyjnych, obs³uguj¹cych tereny rolne. 
3. Dopuszcza siê zmianê uk³adu ww. elementów oraz u¿ytkowania rolnego, stosownie 
do potrzeb gospodarki rolnej. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania terenu 

Zakaz wprowadzania zabudowy. 
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§107.

Symbol i funkcja 
podstawowa terenu 
wydzielonego liniami 
rozgraniczaj¹cymi 

Tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej 

Szczegó³owe przeznaczenie 
terenów 

1 EE � tereny elektroenergetyki � istniej¹ce stacje transformatorowe. 
2 EE � tereny elektroenergetyki� projektowane stacje transformatorowe. 
NO � tereny podczyszczalni wód deszczowych. 

Warunki zagospodarowania 
terenu 

Zasady zagospodarowania wg przepisów szczególnych. 

§108.

Symbol i funkcja 
podstawowa terenu 
wydzielonego liniami 
rozgraniczaj¹cymi 

Tereny sieci infrastruktury technicznej INF 

Szczegó³owe przeznaczenie 
terenów 

- kolektory kanalizacji sanitarnej, 
- kolektory kanalizacji deszczowej, 
- kablowe linie energetyczne, 
- kablowe linie telekomynikacyjne. 
- dopuszcza siê realizacjê �cie¿ki rowerowej wzd³u¿ ca³ego pasa infrastruktury. 

Warunki zagospodarowania 
terenu 

Zasady zagospodarowania wg przepisów szczególnych. 

§109.

Tereny dróg i ulic

Oznaczenie Klasyfikacja Szeroko�æ w liniach
rozgraniczaj¹cych

1 G Ulica g³ówna (ul. Koniñska, £¹kowa) 25
2 G Ulica g³ówna (Obwodnica Pó³nocna, ul. Kaliska) 25

3 GP Ulica g³ówna ruchu przy�pieszonego (w ci¹gu drogi krajowej nr
72)

35

1 L Ulica lokalna (ul. Dzia³kowa) 12
2 1 Ulica lokalna (teren przewidziany na poszerzenie ulicy) 12
3 L Ulica lokalna (teren przewidziany na poszerzenie ulicy) 15
4 L Ulica lokalna 15
5 L Ulica lokalna (ul. Muchliñska) 20
6 L Ulica lokalna (ul. Muchliñska) 20
7 L Ulica lokalna 12
8 L Ulica lokalna 12
9 L Ulica lokalna 12
10 L Ulica lokalna (ul. Kaliska) 25
11L Ulica lokalna (ul. Komunalna) 12 - 15
1D, 2D, 3D, 4D, 5D,
6D, 7D, 8D, 9D, 10D,
11D,

Ulica dojazdowa 10

12D Ulica dojazdowa 15
13D, 14D, 15D, 16D,
17D, 18D, 19D

Ulica dojazdowa 10

20D Ulica dojazdowa 12
21D Ulica dojazdowa (ul. Weso³a) 15
22D Ulica dojazdowa (ul. Stylowa) 10 � 20
23D Ulica dojazdowa 10
24D Ulica dojazdowa (ul. Spokojna) 12 � 20
25D Ulica dojazdowa bez mo¿liwo�ci w³¹czenia do drogi krajowej nr 72 12
26D Ulica dojazdowa 10
27D Ulica dojazdowa (ul. Zgodna) 10
28D, 29D Ulica dojazdowa (ul. Weso³a, ul. Mi³a) 10 � 12
30D Ulica dojazdowa (ul. Zabawna, ul. Zielona) 12 - 15
31D, 32D, 32D Ulica dojazdowa 12
34D Ulica dojazdowa 10
35D Ulica dojazdowa 10 - 20
36D, 37D, 38D Ulica dojazdowa (ul. Zielona, ul. M. Konopnickiej), ul. S³owackiego 10
39D Ulica dojazdowa (ul. Po³udniowa) 10
40D, 41D, 42D Ulica dojazdowa 10
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1 KX Ci¹g pieszo � jezdny 8 � 10  
2 KX Ci¹g pieszo - jezdny 6 � 8  
3 KX, 4 KX, 5 KX Ci¹g pieszo - jezdny 6 
6 KX, 7 KX Ci¹g pieszo - jezdny 5 
8 KX, 9 KX Ci¹g pieszo - jezdny 6 
10 KX Ci¹g pieszo - jezdny 6 � 10  
W obrêbie linii rozgraniczaj¹cych nowych oraz modernizowanych odcinków ci¹gu komunikacyjnego dopuszcza siê 
realizacjê:  
1.

 

ci¹gów pieszych o szeroko�ci 2,0 m. 
2.

 

zieleni izolacyjnej i ozdobnej o szeroko�ci 1,5 � 3,0 m. 
3.

 

miejsc parkingowych, 
4.

 

urz¹dzeñ obs³ugi komunikacji zbiorowej. 
5.

 

sieci infrastruktury technicznej. 
Zasady zagospodarowania wg przepisów szczególnych. 
 

§110.

Symbol i funkcja 
podstawowa terenu 
wydzielonego liniami 
rozgraniczaj¹cymi 

KK Tereny kolei 

Warunki zagospodarowania 
terenu 

1. Zasady zagospodarowania wg przepisów szczególnych. 
2. Mo¿liwo�æ wykorzystania kolei dla potrzeb miejskiego ci¹gu pieszego oraz drogi 
rowerowej. 

ROZDZIA£ 7

Przepisy koñcowe

§111. Zgodnie z art. 10, ust. 3 i art. 36, ust. 3 ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym dla nieruchomo�ci bêd¹-
cych w³asno�ci¹ gminy ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹
naliczeniu jednorazowych op³at w wysoko�ci 0%. Dla pozosta-
³ych nieruchomo�ci ww. stawkê ustala siê w wysoko�ci 15%.

§112. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta Turku.

§113. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
(�) Jerzy Weso³owski
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Na podstawie art. 79 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64 z 2004 r, poz. 593)
Rada Powiatu uchwala, co nastêpuje:

§1. Okre�la siê nastêpuj¹ce warunki zwalniania rodziców
z odp³atno�ci za pobyt dziecka w rodzinie zastêpczej oraz
osoby pe³noletniej:

1. Ca³kowite zwolnienie przys³uguje, je¿eli dochód osoby
samotnie gospodaruj¹cej lub rodziny nie przekracza lub
jest równy dochodowi ustalonemu zgodnie z art. 8 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64
z 2004 r., poz. 593) a tak¿e w przypadku, gdy rodzic lub
rodzice p³ac¹ alimenty na dziecko (przyznane s¹downie)
lub dobrowolnie ³o¿¹ na jego utrzymanie.

2. Czê�ciowe zwolnienie przys³uguje, je¿eli dochód osoby
lub rodziny nie przekracza lub jest równy 200% dochodu
ustalonego zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64 z 2004 r., poz.
593).

3. Zwolnienie czê�ciowe lub ca³kowite przys³uguje równie¿
w nastêpuj¹cych przypadkach:

a) gdy rodzic lub rodzice ponosz¹ op³atê za pobyt innych
cz³onków rodziny w domu pomocy spo³ecznej, o�rod-
ku wsparcia, innej placówce lub rodzinie zastêpczej,

2092

UCHWA£A Nr XX/101/2004 RADY POWIATU Z£OTOWSKIEGO

z dnia 26 maja 2004 r.

w sprawie okre�lenia warunków czê�ciowego lub ca³kowitego zwalniania rodziców
z op³at za pobyt dziecka w rodzinie zastêpczej oraz osoby pe³noletniej

b) gdy wystêpuj¹ uzasadnione okoliczno�ci, w szczegól-
no�ci bezdomno�æ, bezrobocie, niepe³nosprawno�æ,
d³ugotrwa³a lub ciê¿ka choroba, �mieræ najbli¿szego
cz³onka rodziny, straty materialne powsta³e wskutek
klêski ¿ywio³owej lub ekologicznej lub innych zdarzeñ
losowych i sytuacji kryzysowej,

c) osoba zobowi¹zana do ponoszenia odp³atno�ci jest
w ci¹¿y lub samotnie wychowuje dziecko,

d) osoba zobowi¹zana do ponoszenia odp³atno�ci prze-
bywa w areszcie �ledczym lub zak³adzie karnym.

4. Zwolnienie przys³uguje równie¿ na podstawie orzeczenia
s¹dowego.

§2. Zwolnienia, o których mowa w §1 pkt 1 - 3 udziela siê
na wniosek lub z urzêdu.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Dyrektorowi Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie w Z³otowie.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu

(�) Stanis³aw Godlewski

Na podstawie art. 81 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64 z 2004 r., poz. 593)
Rada Powiatu uchwala, co nastêpuje:

§1. Okre�la siê nastêpuj¹ce warunki zwalniania rodziców
dziecka, osoby pe³noletniej lub jej rodziców, opiekunów praw-
nych lub kuratorów w przypadku, gdy dysponuj¹ dochodami

2093

UCHWA£A Nr XX/102/2004 RADY POWIATU Z£OTOWSKIEGO

z dnia 26 maja 2004 r.

w sprawie okre�lenia warunków czê�ciowego lub ca³kowitego zwalniania z op³aty
za pobyt dziecka lub osoby pe³noletniej w placówce opiekuñczo-wychowawczej

dziecka z odp³atno�ci za pobyt dziecka lub osoby pe³noletniej
w placówce opiekuñczo - wychowawczej:

1. Ca³kowite zwolnienie przys³uguje, je¿eli dochód osoby
samotnie gospodaruj¹cej lub rodziny nie przekracza lub
jest równy dochodowi ustalonemu zgodnie z art. 8 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64
z 2004 r., poz. 593).
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2. Czê�ciowe zwolnienie przys³uguje, je¿eli dochód osoby
lub rodziny nie przekracza lub jest równy 200% dochodu
ustalonego zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64 z 2004 r., poz.
593).

3. Zwolnienie czê�ciowe lub ca³kowite przys³uguje równie¿
w nastêpuj¹cych przypadkach:

a) gdy rodzic lub rodzice ponosz¹ op³atê za pobyt innych
cz³onków rodziny w domu pomocy spo³ecznej, o�rod-
ku wsparcia, innej placówce lub rodzinie zastêpczej,

b) gdy wystêpuj¹ uzasadnione okoliczno�ci, w szczegól-
no�ci bezdomno�æ, bezrobocie, niepe³nosprawno�æ,
d³ugotrwa³a lub ciê¿ka choroba, �mieræ najbli¿szego
cz³onka rodziny, straty materialne powsta³e wskutek
klêski ¿ywio³owej lub ekologicznej lub innych zdarzeñ
losowych i sytuacji kryzysowej,

c) osoba zobowi¹zana do ponoszenia odp³atno�ci jest
w ci¹¿y lub samotnie wychowuje dziecko,

d) osoba zobowi¹zana do ponoszenia odp³atno�ci prze-
bywa w areszcie �ledczym lub zak³adzie karnym.

4. Zwolnienie przys³uguje równie¿ na podstawie orzeczenia
s¹dowego.

§2. Zwolnienia, o których mowa w §1 pkt 1 - 3 udziela siê
na wniosek lub z urzêdu.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Dyrektorowi Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie w Z³otowie.

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

§5. Traci moc uchwa³a Nr XXIII/96/2000 Rady Powiatu
Z³otowskiego z dnia 25.10.2000 r. w sprawie ustalenia zasad
zwalniania z op³at za pobyt dzieci w placówkach opiekuñczo
- wychowawczych na terenie powiatu z³otowskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu

(�) Stanis³aw Godlewski

Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 10/2000 Prezesa
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 listopa-
da 2000 r. ze zm. w sk³adzie:

Przewodnicz¹ca: Halina Kurjan

Cz³onkowie: Ryszard Auksztulewicz,

Krystyna Stró¿yk

dzia³aj¹c na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 13 pkt 2 ustawy
z dnia 7 pa�dziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachun-
kowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. N 149, poz. 1454) w zwi¹zku
z 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, Nr
45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz.
1851) o mo¿liwo�ci sfinansowania deficytu bud¿etu Gminy
i Miasta Krajenka w 2004 r. wyra¿a opiniê pozytywn¹.

2094

UCHWA£A Nr SO-19/13D/04/Pi SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

z dnia 20 kwietnia 2004 r.

w sprawie wyra¿enia opinii o mo¿liwo�ci sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej
w Krajence Nr XVII/77/04 z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy i miasta na 2004 rok

UZASADNIENIE:

W bud¿ecie Gminy na 2004 r. uchwalonym uchwa³¹ Rady
Miejskiej w Krajence Nr XVII/77/04 z dnia 26 marca 2004 r.
zaplanowane zosta³y dochody w wysoko�ci 10.069.729 z³
i wydatki w kwocie 12.135.377 z³ deficyt bud¿etu wynosi
2.065.648 z³. Jako �ród³o sfinansowania deficytu wskazano
przychody z kredytów i po¿yczek w kwocie 1.992.844 z³,
nadwy¿kê z lat ubieg³ych w wysoko�ci 24.897 z³ oraz przycho-
dy z tytu³u innych rozliczeñ krajowych w wysoko�ci 109.607
z³. Jako rozchody zaplanowano sp³atê rat po¿yczek w wyso-
ko�ci 61.700 z³. Bior¹c pod uwagê powy¿sze Sk³ad Orzekaj¹cy
postanowi³ jak w sentencji.

POUCZENIE:

Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie do
Kolegium Regionalnej izby Obrachunkowej w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty dorêczenia uchwa³y.

Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego

(�) Halina Kurjan
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Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 10/2000 Prezesa
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 listopa-
da 2000 r. ze zm. w sk³adzie:

Przewodnicz¹ca: Halina Kurjan,

Cz³onkowie: Ryszard Auksztulewicz,

Krystyna Stró¿yk

dzia³aj¹c na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 13 pkt 2 ustawy
z dnia 7 pa�dziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachun-
kowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454)
w zwi¹zku z 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, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr
189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177) o prognozie kwoty
d³ugu Gminy i Miasta Krajenka wyra¿a opiniê pozytywn¹.

UZASADNIENIE:

Na podstawie prognozy kwoty d³ugu przedstawionej
w Zarz¹dzeniu Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka Nr 120/04
z dnia 20 kwietnia 2004 r. Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, co nastê-
puje: W 2004 r. Gmina i Miasto Krajenka planuje zaci¹gn¹æ
kredyt w kwocie 1.292.844 z³ i po¿yczkê w kwocie 700.000 z³.
Kwota rat po¿yczek, kredytów i odsetek przypadaj¹cych do

2095

UCHWA£A Nr SO-19/21P/04/Pi SK£AD ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

z dnia 5 maja 2004 r.

w sprawie wyra¿enia opinii o prognozie kwoty d³ugu przedstawionej w zarz¹dzeniu Burmistrza
Gminy i Miasta Krajenka Nr 120/04 z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie prognozy kwoty d³ugu gminy

i miasta Krajenka w latach 2004 � 2006

sp³aty w 2004 r. wynosi 115.765 z³, co stanowi 1,15% plano-
wanych na ten rok dochodów, a ³¹cznie z kwot¹ wynikaj¹c¹
z upowa¿nienia Burmistrza do zaci¹gania kredytów i po¿yczek
krótkoterminowych do kwoty 1.293.000 z³ - stanowi 13,98%.
D³ug (nominalny) na dzieñ 31.12.2004 r. z tytu³u zaci¹gniêtych
po¿yczek i kredytów wynosiæ bêdzie 2.040.644 z³, co stanowi
20,24% planowanych na ten rok dochodów. Sp³ata rat kredy-
tów i po¿yczek wraz z odsetkami w latach 2005 - 2009
stanowiæ bêdzie: 2005 r. - 12,40%, 2006 r. - 3,28%, 2007 r. -
1,52%, 2008 r. - 1,42%, 2009 r. - 2,17% przewidywanych
dochodów. D³ug na koniec poszczególnych lat stanowiæ bê-
dzie: 2005 r. - 8,10%, 2006 r. - 4,98%, 2007 r. - 3,56%, 2008 r.
- 2,19%, 2009 r. - 0% przewidywanych dochodów.

Sk³ad Orzekaj¹cy stwierdzi³, ¿e przedstawiona prognoza
kwoty d³ugu spe³nia wymogi art. 113 ust. 1 i art. 114 ustawy
o finansach publicznych. Bior¹c pod uwagê powy¿sze Sk³ad
Orzekaj¹cy postanowi³ jak w sentencji.

POUCZENIE:

Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie do
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty dorêczenia uchwa³y.

Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego

(�) Halina Kurjan
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UCHWA£A Nr SO 9/15-P/Ka/04 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

z dnia 11 maja 2004 r.

w sprawie opinii o prawid³owo�ci prognozy kwoty d³ugu Gminy Kraszewice

Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu wyznaczony zarz¹dzeniem Prezesa Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu Nr 10/2000 z dnia 8 listopada
2000 r. zmienionym zarz¹dzeniem Nr 5/01 z dnia 14 lutego
2001 r. oraz Nr 14/2001 z dnia 12 grudnia 2001 r. w osobach:

Przewodnicz¹cy: Teresa Marczak,

Cz³onkowie: Zofia Kowalska,

Zofia Freitag,

dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
pa�dziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(tekst jednolity z 2001 r., Dz.U. Nr 55, poz. 577) 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 Kraszewice
wyra¿a opiniê pozytywn¹.

UZASADNIENIE:

Oceny prawid³owo�ci prognozy kwoty d³ugu Gminy Kra-
szewice dokonano w oparciu o nastêpuj¹ce materia³y:

- uchwa³ê Nr XIV/73/2004 Rady Gminy Kraszewice z dnia 25
marca 2004 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na
rok 2004, zmienion¹ uchwa³¹ Nr XV/76/2004 z dnia 27
kwietnia 2004 r.,

- informacjê gminy o wielko�ci sp³at zobowi¹zañ w latach
2004 - 2009, prognozê dochodów, wydatków oraz d³ugu
(wg stanu na koniec danego roku) w latach 2004 - 2009,
dorêczon¹ w dniu 7 maja 2004 r.,

- sprawozdanie 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.

Uchwalony bud¿et na 2004 r. po zmianach obejmuje
dochody bud¿etowe w wysoko�ci 6.917.996 z³, wydatki bud¿e-
towe w kwocie 6.754.226 z³, nadwy¿kê bud¿etow¹ w kwocie
163.770 z³ (w nades³anej prognozie dochodów, wydatków
oraz d³ugu prognozowane dochody na 2004 r. wskazano
w kwocie 6.917.994 z³ oraz wydatki w kwocie 7.692.994 z³).
W 2004 r. zaplanowane zosta³y sp³aty rat kredytów i po¿yczek
w ³¹cznej kwocie 968.770 z³. Sp³ata zobowi¹zañ dokonywana
bêdzie z nadwy¿ki bud¿etowej oraz z dochodów w³asnych
gminy. W bud¿ecie na 2004 r. planuje siê przychody bud¿etu
w kwocie 775.000 z tego: z po¿yczki z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie

495.000 z³ oraz z kredytu w kwocie 280.000 z³. Ze sprawozda-
nia 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 2.683.702 z³, w tym zad³u¿enie z tytu³u
kredytów i po¿yczek d³ugoterminowych w kwocie 2.682.534
z³ oraz z tytu³u wymagalnych zobowi¹zañ w kwocie 1.168 z³.
Wg prognozy wydatków oraz d³ugu (wg stanu na koniec
danego roku) gminy Kraszewice w latach 2004 - 2009 progno-
zowany d³ug na koniec danego roku wyniesie:

2004 � 2.518.840 z³,

2005 � 1.922.744 z³,

2006 � 1.234.500 z³,

2007 � 727.500 z³,

2008 � 323.000 z³,

2009 � 0 z³

Wg wyliczeñ Sk³adu Orzekaj¹cego prognozowany d³ug na
koniec danego roku w latach 2004 - 2005 wyniesie:

2004 � 2.518.764 z³,

2005 � 1.922.744 z³,

2006 � 1.234.500 z³,

2007 � 727.500 z³,

2008 � 481.750 z³,

2009 � 443.750 z³

co w porównaniu do prognozowanych dochodów w tych
latach stanowiæ bêdzie:

2004 � 36,41%,

2005 � 34,84%,

2006 � 21,72%,

2007 � 12,43%,

2008 � 7,99%,

2009 � 7,14%

£¹czna kwota przypadaj¹cych do sp³aty w latach 2004 -
2009 rat kredytów i po¿yczek wraz z nale¿nymi odsetkami od
tych kredytów i po¿yczek (wg prognozy gminy o wielko�ci
sp³at zobowi¹zañ w latach 2004 - 2009), w porównaniu do
prognozowanych dochodów stanowiæ bêd¹:

2004 � 14,93%,
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2005 � 12,20%,

2006 � 13,22%,

2007 � 9,27%,

2008 � 4,21%,

2009 � 0,64%

Sk³ad Orzekaj¹cy zwraca uwagê, ¿e w przed³o¿onej pro-
gnozie nie zaplanowano do sp³aty kredytów i po¿yczek
w wysoko�ci 443.750 z³. Z analizy przedstawionych dokumen-
tów wynika, ¿e d³ug w latach 2004 � 2009 nie przekroczy
progu okre�lonego w art. 114 ustawy o finansach publicznych
tj. 60% planowanych dochodów. £¹czna kwota sp³at rat
kredytów i po¿yczek wraz z nale¿nymi odsetkami od tych
kredytów i po¿yczek w latach 2004 - 2009 nie przekroczy 15%
planowanych na te lata dochodów (art. 113 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych). Nie mniej jednak¿e, z uwagi ¿e
w 2004 r. ³¹czna kwota sp³at kredytów i po¿yczek wraz
z nale¿nymi odsetkami do dochodów stanowi 14,93% Sk³ad

Orzekaj¹cy wskazuje, ¿e realizacja bud¿etu w 2004 r. winna
podlegaæ szczególnemu nadzorowi ze strony Wójta Gminy tak
aby nie zosta³ przekroczony wska�nik o którym mowa w art.
113 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 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.

Przewodnicz¹cy
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.

zawarty w dniu 20 maja 2004 r. w S³upcy pomiêdzy:

Powiatem S³upeckim, reprezentowanym przez Zarz¹d Po-
wiatu w osobach:

1) Eugeniusz Grzeszczak - Starosta S³upecki,

2) Bogus³aw Ochotny - Wicestarosta S³upecki,

a Gmin¹ Orchowo, reprezentowan¹ przez Teodora Prykê
- Wójta Gminy Orchowo

§1. W porozumieniu z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie
powierzenia Gminie Orchowo przez Powiat S³upecki zadania
- prowadzenie �rodowiskowego Domu Samopomocy w S³o-
wikowie w 2004 r. §5 ust. 1 otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie:

2097

ANEKS Nr 1 DO POROZUMIENIA

z dnia 7 stycznia 2004 r.

w sprawie powierzenia Gminie Orchowo przez Powiat S³upecki zadania
- prowadzenie �rodowiskowego Domu Samopomocy w S³owikowie w 2004 r.

�1.  Wysoko�æ �rodków przekazanych na cel okre�lony
w §1 wynosi 247.700,00 z³ (s³ownie: dwie�cie czterdzie�ci
siedem tysiêcy siedemset z³otych 00/100)�.

§2. Aneks podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego.

§3. Aneks sporz¹dzono w czterech jednobrzmi¹cych eg-
zemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron.

Wójt
(�) mgr in¿. Teodor Pryka

Starosta
(�) Eugeniusz Grzeszczak

Wicestarosta
(�) Bogus³aw Ochotny

Poz. 2096, 2097� 9983 �
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zawarty w dniu 20 maja 2004r. w S³upcy pomiêdzy:

Powiatem S³upeckim, reprezentowanym przez Zarz¹d
Powiatu w osobach:

1) Eugeniusz Grzeszczak - Starosta S³upecki,

2) Bogus³aw Ochotny - Wicestarosta S³upecki,

a Gmin¹ Ostrowite, reprezentowan¹ przez Aleksandra
Szczepankiewicza - Wójta Gminy Ostrowite.

§1. W porozumieniu z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie
powierzenia Gminie Ostrowite przez Powiat S³upecki zadania
- prowadzenie �rodowiskowego Domu Samopomocy w Lu-
cynowie §5 ust. 1 otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie:

2098

ANEKS Nr 1 DO POROZUMIENIA

z dnia 7 stycznia 2004 r.

w sprawie powierzenia Gminie Ostrowite przez Powiat S³upecki zadania -
prowadzenie �rodowiskowego Domu Samopomocy w Lucynowie w 2004 r.

�1.  Wysoko�æ �rodków przekazanych na cel okre�lony
w §1 wynosi 247.700,00 z³ (s³ownie: dwie�cie czterdzie�ci
siedem tysiêcy siedemset z³otych 00/100)�.

§2. Aneks podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego.

§3. Aneks sporz¹dzono w czterech jednobrzmi¹cych eg-
zemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron.

Wójt Gminy
(�) Aleksander Szczepankiewicz

Starosta
(�) Eugeniusz Grzeszczak

Wicestarosta
(�) Bogus³aw Ochotny

1. Omówienie wykonania bud¿etu miasta Ko�ciana za
2003 rok

1.1. Wstêp

Bud¿et miasta Ko�ciana na 2003 r. zosta³ przyjêty uchwa³¹
Rady Miejskiej Ko�ciana Nr V/43/02 w dniu 30.12.2002 r.
Zaplanowano dochody miasta w wysoko�ci 34.787.590 z³ oraz
wydatki w kwocie 35.012.390 z³. Na sp³atê zaci¹gniêtych
kredytów i po¿yczek przeznaczono sumê 637.200 z³. Jako
�ród³o finansowania deficytu bud¿etu zaplanowano przycho-
dy w kwocie 862.000 z³, z tego:

- z po¿yczek 82.000 z³,

- z kredytu bankowego 600.000 z³,

- ze sp³aty udzielonej po¿yczki 180.000 z³.

2099

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD¯ETU MIASTA KO�CIANA ZA 2003 ROK

W ci¹gu roku Rada Miejska podjê³a 12 uchwa³ zmieniaj¹-
cych bud¿et. Najbardziej istotn¹ zmian¹ by³o wprowadzenie
zadañ inwestycyjnych, których �ród³em sfinansowania by³
kredyt bankowy w kwocie 5.000.000 z³. Zmian w bud¿ecie
dokonywa³ równie¿ Burmistrz Miasta Ko�ciana w ramach
upowa¿nieñ otrzymanych od Rady Miejskiej oraz upowa¿nieñ
ustawowych. Zmiany te polega³y na przeniesieniach wydat-
ków w ramach dzia³ów, rozdysponowaniu ogólnej rezerwy
bud¿etowej oraz zmianach dotacji celowych. Bud¿et miasta
po zmianach oraz jego wykonanie na dzieñ 31.12.2003 rok
przedstawia poni¿sze zestawienie:

Poz. 2098, 2099

 Plan po zmianach Wykonanie % 
Dochody 35.350.243,97 35.517.080,14 100,47 
Wydatki 43.021.568,19 42.701.417,10 99,26 
Przychody 8.508.524,22 8.515.651,28 100,08 
Rozchody 837.200,00 864.277,07 103,23 
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1.2. Dochody bud¿etowe

Realizacjê dochodów bud¿etowych wed³ug podzia³ek kla-
syfikacji bud¿etowej przedstawia za³¹cznik Nr 1. W 2003 r.
osi¹gniêto dochody w kwocie 35.517.080,14 z³, tj. 100,47%

planu po zmianach. Dochody s¹ wy¿sze od wykonanych
w 2002 r. o 3,1%.

Wykonanie dochodów wed³ug trzech g³ównych grup jest
nastêpuj¹ce:

. Wyszczególnienie Plan po zmianach z³ Wykonanie z³ % wykonanie % udzia³u 
1 Dochody w³asne 18.362.585,97 18.541.066,85 100,97 52,20 
2 Subwencja ogólna 13.126.839,00 13.126.839,00 100,00 36,96 
3 Dotacje celowe 3.860.819,00 3.849.174,29 99,70 10,84 
 Razem 35.350.243,97 35.517.080,14 100,47 100,00 

Struktura dochodów wed³ug trzech g³ównych �róde³ nie
ró¿ni siê zasadniczo od struktury dochodów w 2002 r. Docho-
dy w³asne stanowi³y wówczas 54,0% dochodów, subwencja
ogólna 35,2%, a dotacje celowe 10,8% ogó³u dochodów.

1.2.1. Dochody w³asne

Na dochody w³asne sk³adaj¹ siê:

Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach z³ Wykonanie z³ % wykonania 
1. Podatki i op³aty lokalne 8.790.329,00 8.889.146,32 101,12 

2. 
Udzia³y w podatkach 
dochodowych 

5.507.272,00 5.950.380,32 108,05 

3. Pozosta³e dochody w³asne 4.064.984,97 3.701.540,21 91,06 
 Razem 18.362.585,97 18.541.066,85 100,97 

1.2.1.1.  Podatki i op³aty lokalne

Wp³ywy z podatków i op³at lokalnych wynios³y 8.889.146,32 z³. Dochody z poszczególnych podatków i op³at przedstawia
poni¿sze zestawienie:

Lp. Wyszczególnienie 
Plan po 

zmianach z³ 
Wykonanie z³ % wykonania 

1 Podatek od nieruchomo�ci od osób prawnych 4.671.400,00 4.576.706,23 98,0 
2 Podatek od nieruchomo�ci od osób fizycznych 1.900.000,00 1.976.896,10 104,0 
3 Podatek od �rodków transportowych od osób prawnych 160.000,00 147.927,50 92,5 
4 Podatek od �rodków transportowych od osób fizycznych 280.000,00 331.664,90 118,5 
5 Podatek od czynno�ci cywilnoprawnych od osób prawnych 67.000,00 94.301,17 140,8 
6 Podatek od czynno�ci cywilnoprawnych od osób fizycznych 214.200,00 247.928,23 115,8 

7 
Podatek od dzia³alno�ci gospodarczej p³acony w formie 
karty podatkowej 

70.000,00 57.819,38 82,6 

8 Podatek od spadków i darowizn 50.000,00 48.778,36 97,6 
9 Podatek od posiadania psów 40.000,00 29.919,00 74,8 
10 Podatek rolny i le�ny 13.000,00 15.288,50 117,6 
11 Op³ata skarbowa 500.000,00 487.017,42 97,4 

12 
Op³ata za korzystanie z zezwoleñ na sprzeda¿ napojów 
alkoholowych 

312.840,00 312.883,15 100,0 

13 Op³ata eksploatacyjna 138.000,00 139.415,16 101,0 
14 Op³ata targowa 125.000,00 133.486,50 106,8 
15 Op³ata adiacencka 10.000,00 7.825,47 78,3 
16 Op³ata z tytu³u wzrostu warto�ci nieruchomo�ci 18.000,00 18.820,70 104,6 
17 Op³ata za wpis do ewidencji dzia³alno�ci gospodarczej 10.000,00 17.850,00 178,5 
18 Op³ata administracyjna za czynno�ci urzêdowe 500,00 350,00 70,0 

19 
Op³aty z tytu³u zwrotu kosztów postêpowania 
administracyjnego (upomnienia) 

- 4.154,02 - 

20 Op³aty za licencje na przewóz taksówk¹ 495,00 830,00 167,7 
21 Odsetki za zw³okê 209.894,00 239.328,13 114,0 
22 Pozosta³e - -43,60 - 
 Razem 8.790.329,00 8.889.146,32 101,1 
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Podatek od nieruchomo�ci od osób prawnych

Zrealizowano w kwocie 4.576.706,23 tj. 98,0% planu po
zmianach. Wp³ywy s¹ wy¿sze o sumê 147.222 z³, tj. o 3,3% ni¿
w 2002 r. Zaleg³o�ci wymagalne na dzieñ 31.12.2003 r.
wynosz¹ 2.552.176,87 z³ (na koniec 2002 r. wynios³y 2.031.814
z³). Podatek od nieruchomo�ci zadeklarowa³o 101 podatników
� osób prawnych. Wys³ano 41 upomnieñ oraz wystawiono 60
tytu³ów egzekucyjnych w celu �ci¹gniêcia nale¿no�ci. W celu
zabezpieczenia wierzytelno�ci wys³ano do s¹du rejonowego
16 wniosków o za³o¿enie hipoteki. Umorzono podatek na
kwotê 407.930,14 z³ w odniesieniu do 9 miejskich jednostek
organizacyjnych. Odroczono termin p³atno�ci podatku firmie
na kwotê 25.351,30 z³. Skutki zwolnieñ w podatku od nieru-
chomo�ci, wprowadzonych uchwa³¹ Rady Miejskiej wynios³y
24.135,90 z³ i dotyczy³y 8 podmiotów. Skutki obni¿enia przez
Radê Miejsk¹ stawki podatku od powierzchni zajêtych pod
dzia³alno�æ gospodarcz¹ z 17,31 z³ za m2 do 16,47 z³ za m2 oraz
stawki podatku od pozosta³ych gruntów z 0,30 za m2 do 0,18
z³ za m2 wynios³y 158.861,57 z³.

Podatek od nieruchomo�ci od osób fizycznych

Zrealizowano na sumê 1.976,896,10 z³ tj. 104,0% planu.
Zaleg³o�ci wymagalne na dzieñ 31.12.2003 r. wynosz¹
479.786,79 z³ tj. 19,4% nale¿nego podatku. Wystawiono 4.363
decyzje wymiarowe, oraz 438 decyzji przypisowych i odpiso-
wych. Wys³ano 618 upomnieñ w celu �ci¹gniêcia zaleg³ych
podatków, oraz wystawiono 209 tytu³ów egzekucyjnych. Skie-
rowano do s¹du rejonowego 5 wniosków o za³o¿enie hipote-
ki. Wydano 72 decyzje w sprawie umorzenia podatku na
kwotê 16.231,75 z³, 6 decyzji w sprawie roz³o¿enia zaleg³o�ci
na raty na kwotê 21.433,80 z³ oraz 1 decyzjê w sprawie
odroczenia p³atno�ci podatku na kwotê 662 z³. Skutki obni¿e-
nia przez Radê Miejsk¹ stawek podatku wynios³y 261.370,50
z³.

Op³ata skarbowa

Wp³ywy wynios³y 487.017,42 z³ tj. 97,4% planu po zmia-
nach (w 2001 r. op³aty wynios³y 497.947,56 z³).

Podatek od �rodków transportowych od osób prawnych

Wp³ywy wynios³y 147.927,50 z³, tj. 92,5% planu i by³y
ni¿sze ni¿ w 2002r � 157.428,04 z³. Zaleg³o�ci wymagalne na
koniec roku wynios³y 31.998 z³, tj. 17% nale¿nego podatku. Na
koniec 2003 r. w posiadaniu osób prawnych by³o 106 pojaz-
dów (w 2002 r. � 135 pojazdów). Wystawiono 6 upomnieñ
i 5 tytu³ów egzekucyjnych. Wydano 1 decyzjê o odroczeniu
terminu p³atno�ci na kwotê 8.289,40 z³.

Podatek od �rodków transportowych od osób fizycznych

Wp³ywy wynios³y 331.664,90 z³ tj. 118,5% planu i by³y
równie¿ wy¿sze ni¿ w latach ubieg³ych (w 2002 r � 310.667 z³,
w 2001 r. � 210.373 z³). Na koniec 2003 r. w posiadaniu osób
fizycznych by³o 307 pojazdów (w 2002 r. � 286 pojazdów).
Wystawiono 80 upomnieñ i 83 tytu³y egzekucyjne. Zaleg³y,
wymagalny podatek na 31.12.2002 r. wyniós³ 74.908,63 z³.
Du¿a czê�æ zaleg³o�ci dotyczy lat ubieg³ych i ich egzekucja jest
nieskuteczna. Wys³ano 49 upomnieñ. Wydano 3 decyzje
w sprawie umorzenia podatku na kwotê 3.077,50 z³ oraz 2
decyzje o roz³o¿eniu podatku na raty na kwotê 1.826,60 z³.

Podatek od posiadania psów

Wp³ywy wynios³y 29.919 z³, tj. 74,8% planu (w 2002 r -
32.852,90 z³). Dochody s¹ ni¿sze m.in. na skutek obni¿enia
granicy wieku uprawniaj¹cej do zwolnienia z tego podatku.
Zaleg³o�ci na dzieñ 31.12.2002 r. wynosz¹ 10.613,50 z³.
Wydano 14 decyzji umorzeniowych na kwotê 1.122,50 z³.

Dochody z podatków realizowanych w 2003 r. przez urzêdy
skarbowe wynios³y:

- podatek od czynno�ci cywilnoprawnych 342.229,40 z³
(290.420,05 z³ w 2002 r. oraz 254.397 z³ w 2001 r.),

- podatek z dzia³alno�ci gospodarczej osób fizycznych op³a-
cany w formie karty podatkowej 57.819,38 z³ (80.973,08 z³
w 2002 r. oraz 107.012 z³ w 2001 r.),

- podatek od spadków i darowizn 48.778,36 z³ (59.015,20 z³
w 2002 r. oraz 78.378 z³ w 2001 r.).

1.2.1.2. Udzia³y w podatkach dochodowych

Udzia³y podatku dochodowym od osób fizycznych (27,6%).
Udzia³y zrealizowane zosta³y w wysoko�ci 5.683.435 z³,
z czego kwota 671.727 z³ zosta³a przekazana w styczniu 2004
r. Udzia³y by³y ni¿sze ni¿ za 2002 r., kiedy wynios³y kwotê
5.848.118 z³. Wp³ywy by³y ni¿sze o 434.982 z³ od planowanej
kwoty ustalonej ostatecznie dla Ko�ciana przez Ministra Fi-
nansów w wysoko�ci 6.118.417 z³.

Udzia³y w podatku dochodowym od osób prawnych (5%)

Wp³ywy wynios³y 266.945,32 z³, tj. 117,1% planu. Spadek
zatrudnienia w zak³adach pracy w Ko�cianie oraz pogorszenie
wyników finansowych powoduje, ¿e wp³ywy te s¹ co roku
ni¿sze (w 1998 r. - 1.234.653 z³, w 1999 r. - 873.728 z³,
w 2000 r. - 809.650 z³, w 2001 r. � 338.525 z³, w 2002 r. �
365.795,16 z³).

1.2.1.3. Pozosta³e dochody w³asne

Pozosta³e dochody w³asne wynosz¹ 3.701.540,21 z³. Sk³a-
daj¹ siê na nie nastêpuj¹ce wp³ywy:

1. Nadwy¿ki �rodków obrotowych zak³adów bud¿etowych
271.000,52 z³, z tego:

- Przedszkola (rozliczenie za 2002 r.) 101.537,45 z³,

- Miejski Zak³ad Wodoci¹gów i Kanalizacji 156.067,44 z³,
(w tym z rozliczenia za 2002 r. - 11.330,32 z³),

- Miejskie Sk³adowisko Odpadów Komunalnych � za
2002 r. 13.395,63 z³

2. Dochody z maj¹tku gminy 2.655.173,16 z³

a) sprzeda¿ nieruchomo�ci 489.178,18 z³, w tym:

- mieszkania komunalne (4) 23.575,90,

- raty za mieszkania komunalne 42.571,28,

- pozosta³e nieruchomo�ci 423.031,00, z tego: ul.
W. Maya � 5 dzia³ek za cenê 307.360 z³, ul. �migiel-
ska (cele us³ugowe) - 37.000 z³, ul. Pó³nocna (cele
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gospodarcze) 70.000 z³, ul. B¹czkowskiego (2 gara-
¿e) 8.000 z³, ul. Kosynierów na uzupe³nienie 671 z³,

b) op³aty za u¿ytkowanie wieczyste gruntów 181.223,54,

c) wp³ywy z najmu i dzier¿awy 1.947.591,77, z tego:

- Urz¹d Miejski 1.811.143,66,

- szko³y 132.627,65,

- cmentarz 3.820,46,

d) przekszta³cenie prawa wieczystego u¿ytkowania grun-
tów w prawo w³asno�ci 30.346,85,

e) sprzeda¿ innych sk³adników maj¹tkowych 6.832,82.

3. Op³aty na rzecz miasta 99.798,35

a) op³aty cmentarne 65.519,52,

b) za wskazania lokalizacyjne 3.268,72,

c) wp³aty w³a�cicieli gruntów na pokrycie kosztów prze-
prowadzenia zmian w miejscowych planach zagospo-
darowania przestrzennego 20.530,05,

d) wp³ywy z op³aty produktowej z Urzêdu Marsza³kow-
skiego za opakowania przekazane przez miasto do
odzysku i recyklingu 10.154,97,

e) pozosta³e 325,09.

4. Wp³ywy ze �wiadczonych us³ug 484.486,05

a) wp³ywy za energiê, wodê, telefony, i inne 171.881,03,

b) wp³ywy za administrowanie budynkiem przy Al. Ko-
�ciuszki 22 97.710,45,

c) odp³atno�æ za us³ugi opiekuñcze w OPS 40.067,51,

d) us³ugi �wiadczone przez szko³y 32.777,58,

e) wp³ywy za badania kierowców 14.620,00,

f) wp³ywy zwi¹zane z organizacj¹ M� Juniorów w Trój-
boju Si³owym 123.062,38,

g) pozosta³e 4.367,10.

5. Odsetki od �rodków na rachunkach bankowych 83.660,38.

6. Mandaty nak³adane przez Stra¿ Miejsk¹ 5.890,00.

7. Pozosta³e odsetki 15.097,79.

8. �rodki pozyskane z innych �róde³ 30.000,00

a) z Funduszu Prewencyjnego PZU S.A. na poprawê
bezpieczeñstwa pieszych na drogach w obrêbie szkó³
20.000,00,

b) pomoc finansowa udzielona przez Województwo Wiel-
kopolskie na dofinansowanie remontu hali na £azien-
kach 10.000,00.

9. Wp³ata pozosta³o�ci �rodków przez Likwidatora Miejskie-
go Zak³adu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 29.768,51.

10. Wp³ywy z ró¿nych dochodów 35.706,47 (w tym nie wyko-
rzystane w 2003 r. �rodki na wydatki niewygasaj¹ce
w bud¿ecie 2002 r. w kwocie 19.447,58 z³).

11. Potr¹cenia kwot dochodów, dokonywane przez Urz¹d
Skarbowy -9.041,02.

1.2.2. Subwencja ogólna

Minister Finansów przekaza³ w planowanej wysoko�ci
poszczególne czê�ci subwencji ogólnej:

1. Czê�æ o�wiatow¹ w kwocie 11.182.938 z³.

2. Czê�æ podstawow¹ w kwocie 16.320 z³.

3. Czê�æ rekompensuj¹c¹ dochody utracone przez gminê
w kwocie 1.927.581 z³, z tego:

- zwi¹zan¹ z likwidacj¹ podatku od �rodków transporto-
wych 1.650.807 z³,

- z tytu³u ustawowych ulg i zwolnieñ w podatku rolnym
520 z³,

- z tytu³u ustawowych ulg i zwolnieñ okre�lonych
w ustawie o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz
zatrudnieniu osób niepe³nosprawnych (zwolnienia dla
zak³adów pracy chronionej) 276.254 z³.

1.2.3. Dotacje celowe

W 2003 r. wp³ynê³y do bud¿etu miasta dotacje celowe
w ³¹cznej kwocie 3.849.174,29 z³

Dzia³, rozdzia³ Przeznaczenie dotacji Plan roczny po
zmianach

Dotacja
otrzymana

Wydatki
poniesione z

dotacji
1. Zadania bie¿¹ce zlecone z zakresu
administracji rz¹dowej oraz inne
zadania zlecone gminie - §201

2.640.452,00 2.628.844,85 2.628.844,85

750,75011 Administracja rz¹dowa 163.700,00 163.700,00 163.700,00
751,75101 Aktualizacja rejestrów wyborców 3.540,00 3.540,00 3.540,00
751,75110 Referendum europejskie 44.820,00 44.208,15 44.208,15
754,75414 Obrona cywilna 200,00 200,00 200,00
801,80101 Wyprawka szkolna 6.977,00 6.976,00 6.976,00

853 Opieka spo³eczna, z tego: 2.308.941,00 2.297.946,70 2.297.946,70

853,85303 Utrzymanie �rodowiskowego Domu
Samopomocy

308.700,00 308.605,70 308.605,71

853,85313 Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne 91.450,00 80.550,00 80.550,00
853,85314 Zasi³ki i pomoc w naturze 1.261.219,00 1.261.219,00 1.261.219,00

853,85316 Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i
wychowawcze

114.600,00 114.600,00 114.600,00
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853,85319 
Utrzymanie O�rodka Pomocy 
Spo³ecznej 

519.600,00 519.600,00 519.599,99 

853,85328 Us³ugi opiekuñcze specjalistyczne 7.252,00 7.252,00 7.252,00 
853,85395 Wyprawka szkolna 6.120,00 6.120,00 6.120,00 

900,90015 
O�wietlenie dróg, dla których gmina 
nie jest zarz¹dc¹ 

112.274,00 112.274,00 112.274,00 

 
2. Zadania bie¿¹ce w³asne - z dotacji z 
bud¿etu pañstwa - §203 

697.815,00 697.815,00 697.815,00 

801,80195 
Sfinansowanie zak³adowego funduszu 
�wiadczeñ socjalnych dla nauczycieli 
emerytów i rencistów 

83.601,00 83.601,00 83.601,00 

801,80195 
Pokrycie kosztów zwi¹zanych z 
awansem zawodowym nauczycieli 

1.716,00 1.716,00 1.716,00 

853,85315 Wyp³ata dodatków mieszkaniowych 491.330,00 491.330,00 491.330,00 
853,85395 Do¿ywianie uczniów 51.586,00 51.586,00 51.586,00 
854,85415 Pomoc materialna dla uczniów 69.582,00 69.582,00 69.582,00 

 
3. Zadania realizowane na podstawie 
porozumieñ miêdzy jednostkami 
samorz¹du terytorialnego - §232 

248.300,00 248.300,00 248.300,00 

600,60014 Bie¿¹ce utrzymanie dróg powiatowych 196.300,00 196.300,00 196.300,00 

921,92116 
Wykonywanie przez Miejsk¹ 
Bibliotekê Publiczn¹ zadañ biblioteki 
powiatowej 

52.000,00 52.000,00 52.000,00 

 
4. Zadania bie¿¹ce realizowane z 
dotacji z funduszy celowych §244 

243.419,00 243.389,64 6.637,64 

750,75095 
Urz¹dzenie Gminnego Centrum 
Informacji (dotacja z Wojewóddzkiego 
Urzêdu Pracy) 

6.667,00 6.637,64 6.637,64 

756,75615 

PFRON - kwota rekompensuj¹ca 
utracone dochody z tytu³u 
ustawowych zwolnieñ podatkowych 
dla zak³adów pracy chronionej 

236.752,00 236.752,00 - 

 
5. Zadania inwestycyjne realizowane z 
dotacji z funduszy celowych - §626  

30.833,00 30.824,80 30.824,80 

750,75095 
Urz¹dzenie Gminnego Centrum 
Informacji (dotacja z Wojewódzkiego 
Urzêdu Pracy) 

30.833,00 30.824,80 30.824,80 

 Ogó³em 3.860.819,00 3.849.174,29 3.612.422,29 

1.2.4. Dochody bud¿etu pañstwa zwi¹zane z realizacj¹ przez miasto zadañ z zakresu administracji rz¹dowej.

Dzia³, rozdzia³ Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 

750,75011 Urzêdy 
wojewódzkie 

Op³aty za wydanie dowodu osobistego oraz za 
udostêpnienie danych ze zbiorów meldunkowych oraz 
ewidencji wydanych i utraconych dowodów 
osobistych 

41.000,00 127.932,80 312,0 

853, 85314 Zasi³ki i pomoc w 
naturze 

Zwrot zasi³ku sta³ego, wyp³aconego w 2002 r. - 2.000,00 - 

853, 85328 Us³ugi 
opiekuñcze i specjalistyczne 
us³ugi opiekuñcze 

Odp³atno�æ za us³ugi 5.600,00 5.657,56 101,0 

 Razem 46.600,00 135.590,36 291,0 

1.3. Wydatki bud¿etowe

W 2003 r. poniesiono wydatki z bud¿etu miasta na kwotê
42.701.417,10 z³, co stanowi 99,26% planu, w tym wydatki,
których planowane kwoty zgodnie z uchwa³¹ Rady Miejskiej
nie wygas³y z up³ywem 2003 r. wynosz¹ kwotê 1.873.590,19
z³. Wykonanie wydatków wg podzia³ek klasyfikacji bud¿eto-

wej przedstawia za³¹cznik Nr 2. Wykonanie wydatków na
realizacjê zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych
zadañ zleconych miastu ustawami zawiera za³¹cznik Nr 3.

Stopieñ wykonania oraz struktura wydatków wed³ug dzia-
³ów bud¿etu przedstawia siê nastêpuj¹co:
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Lp. Wyszczególnienie 
Plan po 

zmianach 
Wykonanie 

% 
wykonania 

% 
udzia³u 

1 O�wiata i wychowanie 14.024.544,41 14.020.787,37 99,97 32,8 
2 Administracja publiczna 5.320.983,00 5.247.330,51 98,62 12,3 
3 Opieka spo³eczna 4.846.874,00 4.777.734,97 98,57 11,2 
4 Gospodarka mieszkaniowa 3.555.069,00 3.532.793,98 99,37 8,3 
5 Transport i ³¹czno�æ 3.091.509,00 3.090.571,07 99,97 7,2 
6 Edukacyjna opieka wychowawcza 3.010.323,30 3.010.323,30 100,00 7,1 

7 
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energiê elektryczn¹, gaz i 
wodê 

2.124.426,72 2.124.426,72 100,00 5,0 

8 Kultura fizyczna i sport 1.824.376,64 1.824.011,62 99,98 4,2 
9 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.707.074,68 1.706.874,99 99,99 4,0 
10 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 1.638.835,15 1.613.246,12 98,44 3,8 
11 Obs³uga d³ugu publicznego 974.400,00 887.151,18 91,05 2,1 
12 Ochrona zdrowia 374.520,00 368.799,38 98,47 0,9 
13 Bezpieczeñstwo publiczne 298.400,00 292.898,87 98,16 0,7 
14 Dzia³alno�æ us³ugowa (cmentarze) 101.000,00 97.092,98 96,13 0,2 
15 Pozosta³e dzia³y 129.232,29 107.374,04 83,09 0,2 
 Razem 43.021.568,19 42.701.417,10 99,26 100,0 

 

Wydatki na inwestycje finansowane z bud¿etu wynios³y
7.826.167 z³. Wykonanie zadañ inwestycyjnych wed³ug �róde³
ich finansowania przedstawia za³¹cznik Nr 4.

Ponadto przekazano dotacje na dofinansowanie zadañ
inwestycyjnych w wysoko�ci 37.000 z³ dla nastêpuj¹cych
jednostek:

- Komenda Powiatowa Policji w Ko�cianie - na zakup samo-
chodu osobowego 27.000 z³,

- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Ko³o Nr 2 w Ko�cianie
� na zakup pompy insulinowej 8.000 z³,

- Ko�ciañskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego i Udaru
Mózgu - na zakup sprzêtu medycznego 2.000z³.

£¹cznie na wydatki maj¹tkowe przeznaczono w bud¿ecie
miasta kwotê 7.863.167 z³. Ich udzia³ w wydatkach ogó³em

wynosi 18,4% (w 2001 � 21,8%, w 2002 r. � 13,1%). Prowa-
dzone inwestycje miejskie by³y w czê�ci sfinansowane ze
�rodków Gminnego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospo-
darki Wodnej na kwotê 44.035 z³, z tego:

- modernizacja kot³owni w Zespole Szkó³ Nr 4 37.900 z³,

- modernizacja kot³owni w Miejskiej Bibliotece Publicznej
6.135 z³.

Zestawienie dotacji przekazanych z bud¿etu miasta w 2003 r.
przedstawia za³¹cznik Nr 5.

Rada Miejska uchwali³a wykaz wydatków bud¿etowych,
których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygas³y na
koniec 2003 r. (uchwa³a Nr XIX/182/03 z 29.12.2003 r.), zawie-
raj¹cy nastêpuj¹ce zadania:

Dzia³ Rozdzia³ § Nazwa zadania Kwota w z³ 
600   Transport i ³¹czno�æ 567.671,95 

 60016  Drogi publiczne gminne 567.671,95 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 567.671,95 
   Modernizacja ulicy Pó³wiejskiej 190.599,82 
   Modernizacja ul. W. Maya 122.036,13 
   Modernizacja ul. Uczniowskiej 255.036,00 

700   Gospodarka mieszkaniowa 175.257,00 
 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami 175.257,00 

  6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych - budowa mieszkañ 
socjalnych 

175.257,00 

750   Administracja publiczna 43.676,00 
 75023  Urzêdy gmin 43.676,00 

  6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych - urz¹dzenie 
pomieszczenia kasowego 

38.176,00 

  6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿etowych - zakupy 
inwestycyjne - komputeryzacja 

5.500,00 

801   O�wiata i wychowanie 248.004,43 
 80101  Szko³y podstawowe 122.004,43 

  6050 

Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych - modernizacja 
kot³owni w ZS Nr 4 1 821,43 - remont kapitalny elewacji zewnêtrznej 
w ZS Nr 1 89.083,00 � remont kapitalny pomieszczeñ kuchennych 
wraz z zapleczem w ZS Nr 2 31.100,00 

122.004,43 

 80120  Licea Ogólnokszta³c¹ce 111.000,00 

  6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych - - przebudowa 
pomieszczeñ sanitarnych sali gimnastycznej w LO 

111.000,00 

 80195  Pozosta³a dzia³alno�æ 15.000,00 
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  4300 
Zakup us³ug pozosta³ych - wykonanie audytu energetycznego dla 
szkó³ 

15.000,00 

803   Szkolnictwo wy¿sze 32.950,00 
 80395  Pozosta³a dzia³alno�æ 32.950,00 

  6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych - adaptacja 
pomieszczeñ przy ul. Bernardyñskiej, na cele szkolnictwa wy¿szego 

32.950,00 

926   Kultura fizyczna i sport 806.030,81 
 92601  Obiekty sportowe 806.030,81 

  6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych - budowa 
ogólnodostêpnego, wielofunkcyjnego obiektu sportowego p.n. �Kryta 
p³ywalnia w Ko�cianie� 

806.030,81 

   Ogó³em 1.873.590,19 
 

�rodki w kwocie 1.873.590,19 z³ zosta³y wyodrêbnione na
subkoncie rachunku bud¿etu miasta. Ustalono termin doko-
nania wydatków nie wygasaj¹cych do 31 lipca 2004 r.

Poni¿ej omówiono realizacjê wydatków w poszczególnych
dzia³ach bud¿etu.

1. DZ.010 ROLNICTWO I £OWIECTWO

1) Przekazano sumê 299,17 z³ do Wielkopolskiej Izby
Rolniczej w Poznaniu jako 2%-owy odpis od wp³ywów
z podatku rolnego.

2) Wydano sumê 14.626,72 z³ na utrzymanie kana³ów
Obry, w ramach programu konserwacji urz¹dzeñ me-
lioracyjnych, organizowanego przez Powiatowy Urz¹d
Pracy.

2. DZ.400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIÊ
ELEKTRYCZN¥, WODÊ I GAZ

Poniesiono wydatki na kwotê 2.124.372,72 z³ na wniesie-
nie dop³at do udzia³ów w spó³ce Miejski Zak³ad Energetyki
Cieplnej w Ko�cianie. Dop³aty zosta³y przeznaczone na
sp³atê nastêpuj¹cych zobowi¹zañ spó³ki:

1. Narodowy Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie - na sp³atê 2 rat po¿yczki
(w terminach do 28.02.2003 r. i 30.04.2003 r.)

400.000,00 z³

2. Fundacja Ekofundusz w Warszawie - zobowi¹zanie
z tytu³u zwrotu dotacji 212.552,00 z³

3. Cukrownia �Gostyñ S.A.� � za dostawê ciep³a
861.820,00 z³

4. Sp³ata po¿yczek udzielonych przez miasto na ³¹czn¹
kwotê  580.000,00 z³

5. Pozosta³e zobowi¹zania, koszty likwidacji spó³ki
70.000,72 z³.

3. DZ.600 TRANSPORT I £¥CZNO�Æ

Na utrzymanie, modernizacjê i budowê dróg publicznych
wydatkowano kwotê 3.090.571,07 z³ (w tym wydatki nie
wygasaj¹ce stanowi¹ kwotê 567.671,95 z³), tj.99,97% pla-
nu, z tego:

1. drogi wojewódzkie � wydano kwotê 11.196,06 z³ na
utrzymanie sygnalizacji �wietlnej, w tym na konserwa-
cjê urz¹dzeñ � 7.114,64 z³, na energiê � 4.081,42 z³.

2. drogi powiatowe � wykorzystano sumê 328.899,28 z³,
w tym 196.300 z³ z dotacji Powiatu Ko�ciañskiego, na
nastêpuj¹ce prace:

- naprawa nawierzchni asfaltowej metod¹ powierzch-
niowego utrwalenia w ul. Sk³adowej, Przemys³o-
wej, Paderewskiego, M³yñskiej, £¹kowej, Szkolnej,
Marcinkowskiego i Nac³awskiej � pow. 9.841 m2

149.925,85 z³,

- remonty cz¹stkowe dróg � 424 m2 26.335,78 z³,

- regulacja studzienek ul. Nac³awska, Wyzwolenia
i Wroc³awska 10.491,13 z³

- odnowienie oznakowania poziomego w tym przej�æ
dla pieszych � 1.822 m2 42.838,39 z³,

- wykonanie przej�æ dla pieszych z masy termopla-
stycznej w ul. Wyzwolenia, Mickiewicza, Maya
i Szkolnej 17.321,16 z³,

- wykonanie progów zwalniaj¹cych ul. Broniewskie-
go, Szkolna i Wyzwolenia  16.939,19 z³,

- ograniczenie parkowania pojazdów ciê¿arowych
w mie�cie 34 szt. znaków 9.269,32 z³,

- bie¿¹ca naprawa znaków pionowych 3.705,15 z³,

- koszty zwi¹zane z obs³ug¹ grupy robót publicznych
programu �Napraw swoj¹ drogê� 25.113,38 z³,

- oczyszczanie ulic 8.446,47 z³,

- pozosta³e 18.513,46 z³.

W ramach �rodków specjalnych p.n. �drogi powiato-
we� wydano na utrzymanie dróg kwotê 266.860,02 z³,
przede wszystkim na prowadzenie p³atnych parkin-
gów, odnowienie oznakowania poziomego w strefie
parkowania, wymianê i naprawê znaków drogowych.
Sfinansowano tak¿e remonty dróg, m.in. nawierzchni
asfaltowych metod¹ powierzchniowego utrwalenia
w ul. Pó³nocnej, Wyzwolenia, Koszewskiego i �migiel-
skiej, remonty cz¹stkowe jezdni oraz remonty chodni-
ków.

3. Drogi gminne � wydano kwotê 2.750.475,73 z³ (w tym
wydatki nie wygasaj¹ce 567.671,95 z³) na nastêpuj¹ce
zadania:

- naprawa nawierzchni asfaltowych metod¹ po-
wierzchniowego utrwalenia w ul.Okrê¿nej, Os. B¹cz-
kowskiego, Powstañców Wlkp., 27 Stycznia,
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�w. Ducha, Narutowicza, Maya, Dzia³kowej, i Jesio-
nowej - 5.200 m2 111.825,86 z³,

- równanie 20 km dróg gruntowych 37.825,92 z³,

- remonty chodników ul. Graniczna, Podgórna, Mo-
niuszki, Powstañców Wlkp., Bukowieckiej � 498 m2

29.986,14 z³,

- odnowienie oznakowania poziomego � 304 m2

7.246,15 z³,

- koszty obs³ugi grupy robót publicznych programu
�Napraw swoj¹ drogê� 12.341,36 z³,

- przej�cia dla pieszych z masy termoplastycznej - 58
m2 5.855,04 z³,

- zakup ¿u¿la do utwardzenia dróg gruntowych
6.710,00 z³,

- pozosta³e wydatki bie¿¹ce 47.408,26 z³,

- zakupy inwestycyjne 42.268,00 z³,
z tego: zakup skrapiarki do robót drogowych

29.890,00 z³,
zakup 3 wiat przystankowych na Os. Gurostwo

12.378,00 z³,

- modernizacja dróg 2.449.009,00 z³,
w tym wydatki nie wygasaj¹ce 567.671,95 z³.

W ramach �rodków specjalnych p.n. �drogi gminne�
wydano sumê 24.358,14 z³ na prowadzenie gminnych
parkingów, wymianê znaków drogowych, regulacjê stu-
dzienek �ciekowych oraz obs³ugê sprzêtow¹ grupy robót
publicznych.

3. DZ.630 TURYSTYKA

Przekazano dotacjê dla Oddzia³u PTTK w Ko�cianie
w wysoko�ci 5.500 z³, na organizacjê rajdów, szkolenie
przewodników turystycznych i znakowanie szlaków tury-
stycznych.

4. DZ.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydano kwotê 3.532.793,98 z³, tj. 99,37% planu, w tym
wydatki nie wygasaj¹ce stanowi¹ kwotê 175.257 z³.

1) Przekazano dotacjê przedmiotow¹ dla Miejskiego Za-
k³adu Gospodarki Mieszkaniowej i Drogowej w kwocie
60.000 z³ na utrzymanie zasobów mieszkaniowych
miasta.

2) W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomo�ciami
wydatki wynios³y 3.472.793,98 z³, w tym. m.in.:

- zmiany planu zagospodarowania przestrzennego,
maj¹ce na celu pozyskanie terenów pod aktywiza-
cjê gospodarcz¹ i budownictwo jednorodzinne

49.350,04 z³,

- wyceny nieruchomo�ci  14.801,77 z³,

- op³ata za wieczyste u¿ytkowanie gruntów Skarbu
Pañstwa 11.894,47 z³,

- odszkodowanie za sk³adniki budowlane i nasadze-
nia na gruncie przejêtym przez miasto od PZD pod
ulicê Ka�mierczaka 87.161,00 z³,

- odszkodowania na rzecz by³ych w³a�cicieli za grun-
ty zajête pod drogi gminne, wyp³acane na podsta-
wie decyzji Starosty 334.063,55 z³,

- wykup nieruchomo�ci przy ul. Nac³awskiej 84 pod
budowê krytej p³ywalni  189.196,40 z³,

- raty z tytu³u nabycia nieruchomo�ci przy ul. Bernar-
dyñskiej od Reemtsmy SA 2.596.000,00 z³,

- budowa mieszkañ socjalnych 175.657,00 z³,
z tego wydatkowano sumê 400 z³,
a kwotê  175.257 z³
zgodnie z uchwa³¹ Rady Miejskiej przesuniêto na
subkonto wydatków nie wygasaj¹cych na kontynu-
acjê zadania w 2004 r.

5. DZ.710 DZIA£ALNO�Æ US£UGOWA

Na utrzymanie cmentarzy wydano kwotê 97.092,98,
tj.96,13% planu, z tego:

1) us³ugi �wiadczone przez Zak³ad Oczyszczania Miasta
Sp. z o.o. w zakresie utrzymania cmentarza komunal-
nego (prace porz¹dkowe, wywóz nieczysto�ci z konte-
nerów) 88.355,36 z³,

2) koszty zu¿ycia energii 5.862,63 z³,

3) remont o�wietlenia przy Mauzoleum oraz przy Pomni-
ku Obroñców Ojczyzny 2.874,99 z³.

6. DZ.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale wykonano na sumê 5.247.330,51 z³,
tj. 98,62% planu. Na realizacjê zadañ administracji pañ-
stwowej wydano kwotê 163.700,00 z³ z dotacji z bud¿etu
pañstwa. Wydatki zwi¹zane z funkcjonowaniem Rady
Miejskiej wynios³y 152.205,78 z³, z tego diety radnych
i przewodnicz¹cych zarz¹dów osiedli oraz diety za czynno-
�ci kontrolne komisji rewizyjnej 142.011,95 z³.

Na dzia³alno�æ Urzêdu Miejskiego bez stanowisk admini-
stracji rz¹dowej wydano sumê 3.849.797,51 z³, tj. 98,99%
planu, z tego:

- wynagrodzenia osobowe 2.351.831,13 z³,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 144.924,24 z³,

- wynagrodzenie prowizyjne 2.610,47 z³,

- pozosta³e wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro-
dzeñ 15.885,80 z³,

- sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne i na Fundusz Pracy
461.498,22 z³,

- podró¿e s³u¿bowe 26.175,25 z³,

- zakupy materia³ów i wyposa¿enia 216.244,89 z³,

- energia  153.889,90 z³,

- us³ugi 329.379,86 z³,

- odpis na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych
61.658,00 z³,

- ró¿ne op³aty 8.614,77 z³,
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- zakupy inwestycyjne 11.173,00 z³,
w tym wydatki nie wygasaj¹ce 5.500 z³
na zakup sprzêtu komputerowego,

- wydatki na inwestycje 65.911,98 z³, w tym kwota
38.176 z³ stanowi wydatek nie wygasaj¹cy na urz¹dze-
nie pomieszczenia kasowego na parterze budynku.

Na dzia³alno�æ Miejskiego Zespo³u O�wiaty, Kultury
i Zdrowia wydano kwotê 347.412,54 z³.

Wydatki zwi¹zane z poborem podatków wynios³y 90.471,35
z³. Nale¿¹ do nich koszty egzekucji podatków (67.951,10 z³),
wynagrodzenia za inkaso podatku od posiadania psów
i op³aty targowej, zakup druków.

Wydatki na cele promocji miasta wynios³y 157.483,66 z³,
w tym m.in.:

- zakupy materia³ów (albumy, artyku³y spo¿ywcze, fil-
my, publikacje) 11.492,76 z³,

- Wystawa Gospodarcza 10.466,25 z³,

- obs³uga delegacji zagranicznych 20.275,05 z³,

- wyjazd delegacji do Istry  14.699,85 z³,

- pobyt zespo³u �Bojarysznia�  23.157,00 z³,

- wykonanie materia³ów promocyjnych 12.484,78 z³,

- statuetki �Ko�cian Dziêkuje� 8.000,00 z³,

- us³ugi fotograficzne � kronika miasta 7.144,35 z³,

- Eurojuwenalia 3.370,32 z³.

Na dzia³alno�æ Wydzia³u do Spraw Integracji Europejskiej
wykorzystano sumê 28.715,51 z³, przede wszystkim na
przygotowanie Festiwalu Europejskiego w dniach 30.05 �
1.06. Wydzia³ zorganizowa³ Gminne Centrum Informacji
w Ko�cianie. Projekt utworzenia GCI zosta³ sfinansowany
z dotacji (grantu), przyznanej przez Wojewódzki Urz¹d
Pracy w Poznaniu w ramach Programu Aktywizacji Zawo-
dowej �Pierwsza Praca� w kwocie 37.462,44 z³. Zakupiono
sprzêt komputerowy, kserokopiarkê i umeblowanie biura.

Na utrzymanie obiektu przy ul. Bernardyñskiej wydano
322.641,62 z³, tj. 98,5% planu, w tym na zakup materia³ów
i wyposa¿enia sumê 10.956,05 z³, na energiê � 240.149,42
z³, na remonty � 20.162,67 z³, oraz na us³ugi (dozór,
sprz¹tanie i inne) � kwotê 44.852,05 z³. Na adaptacjê
pomieszczeñ w budynku wydano 23.617,42 z³. Wydatki
Rzecznika Prasowego wynios³y 40.308,43 z³, w tym reda-
gowanie i druk Biuletynu Samorz¹dowego �Nad Obr¹�
36.800 z³. Sk³adki zwi¹zane z cz³onkostwem w organiza-
cjach samorz¹dowych (Zwi¹zek Miast Polskich, WOKiSS)
wynios³y 13.692,33 z³. Przekazano sk³adkê cz³onkowsk¹ do
Stowarzyszenia Ma³ej i �redniej Przedsiêbiorczo�ci
w Ko�cianie w kwocie 10.000 z³. Na prowadzenie Poradni
Psychologicznej dla Kierowców wydano 8.421,92 z³. Prze-
kazano dotacjê celow¹ dla Powiatu Ko�ciañskiego w kwo-
cie 1.400 z³ na realizacjê zadania na podstawie porozumie-
nia. Zadanie polega³o na wspó³finansowaniu kszta³cenia
dwóch osób w Programie Regionalnego O�rodka Integra-
cji Europejskiej w Poznaniu.

7. DZ.751 URZÊDY NACZELNYCH ORGANÓW W£ADZY PAÑ-
STWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ S¥-
DOWNICTWA

Z dotacji przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze
sfinansowano zadania zlecone:

- aktualizacja rejestru wyborców 3.540,00 z³,

- przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w spra-
wie przyst¹pienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii
Europejskiej 44.208,15 z³.

8. DZ.754 BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZE-
CIWPO¯AROWA

1) Komendy Powiatowe Policji. Przekazano dotacjê
w kwocie 27.000 z³ na dofinansowanie zakupu samo-
chodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji
w Ko�cianie na podstawie porozumienia z Komend¹
Wojewódzk¹ Policji w Poznaniu.

2) Ochotnicze Stra¿e Po¿arne. Wydatki wynios³y 8.774,96
z³, w tym m.in.:

- nagrody w konkursach po¿arniczych 2.963,69 z³,

- zakup paliwa do samochodu OSP 1.568,09 z³,

- zakup osobistego wyposa¿enia bojowego dla stra-
¿aków  1.431,18 z³,

- przejazd jednostki OSP do Niemiec na miêdzynaro-
dowe zawody stra¿ackie  2.000,00 z³,

- ubezpieczenia 812,00 z³.

3) Obrona cywilna. Poniesiono wydatki na kwotê 1.333,62
z³, w tym 200 z³ z dotacji z bud¿etu pañstwa.

4) Wydatki na utrzymanie Stra¿y Miejskiej wynios³y
250.232,41 z³ tj.99,4% planu.

5) Na utrzymanie systemu monitorowania miasta ponie-
siono wydatki na kwotê 5.557,88 z³.

9. DZ.757 OBS£UGA D£UGU PUBLICZNEGO

Wydatki wynios³y 887.151,18 z³, z tego:

- oprocentowanie obligacji komunalnych
737.482,03 z³,

- odsetki od po¿yczek i kredytów na inwestycje
147.061,35 z³,

- op³aty bankowe 2.607,80 z³.

Na podstawie porozumienia z Narodowym Funduszem
Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej miasto przejê-
³o zobowi¹zanie w kwocie 400.000 z³ z tytu³u po¿yczki,
zaci¹gniêtej przez Miejski Zak³ad Energetyki Cieplnej Sp.
z o.o. w Ko�cianie, zlikwidowany w 2003 r.

10. DZ.758 RÓ¯NE ROZLICZENIA

Pozosta³a nie rozdysponowana ogólna rezerwa bud¿eto-
wa w kwocie 20.872,29 z³.

11. DZ.801 O�WIATA I WYCHOWANIE
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Zrealizowano wydatki na kwotê 14.020.787,37 tj.99,97%
planu. Wydatki na dzia³alno�æ bie¿¹c¹ szkó³ w mie�cie (bez
�wietlic i sto³ówek) przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:

1. Szko³y podstawowe 6.942.499,45 z³

- w Zespole Szkó³ Nr 1 1.684.551,90 z³,

- w Zespole Szkó³ Nr 2 1.407.488,58 z³,

- w Zespole Szkó³ Nr 3 1.959.090,18 z³,

- w Zespole Szkó³ Nr 4 1.891.368,79 z³.

2. Gimnazja 3.673.970,93 z³

- w Zespole Szkó³ Nr 1 910.934,41 z³,

- w Zespole Szkó³ Nr 2 204.021,91 z³,

- w Zespole Szkó³ Nr 3 1.767.678,50 z³,

- w Zespole Szkó³ Nr 4 791.336,11 z³.

3. Liceum Ogólnokszta³c¹ce 2.466.799,62 z³.

Ponadto szko³y wyda³y ³¹cznie sumê 61.628,70 z³ na
dokszta³canie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Na
dzia³alno�æ w zakresie o�wiaty poniesiono w Urzêdzie
Miejskim nastêpuj¹ce wydatki:

- koszty dowo¿enia uczniów z Os. Gurostwo do Zespo³u
Szkó³ Nr 3 49.477,08 z³,

- sk³adka na rzecz Towarzystwa O�wiatowego im. Dezy-
derego Ch³apowskiego 5.000,00 z³,

- nagrody dla nauczycieli i organizacja uroczysto�ci Dnia
Edukacji Narodowej 9.620,27 z³,

- nagrody dla wyró¿niaj¹cych siê absolwentów szkó³
3.900,00 z³,

- przekazano odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ
socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

83.601,00 z³,

- wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli
mianowanych 2.970,00 z³,

- przeprowadzenie audytu energetycznego w budyn-
kach szkolnych  15.000,00 z³
(wydatek nie wygasaj¹cy),

- zwrot dotacji celowej na podwy¿ki p³ac dla nauczycieli
w 2002 r. wraz z odsetkami, wykorzystanej niezgodnie
z przeznaczeniem 1.025,71 z³,

- pozosta³e wydatki bie¿¹ce 1.762,60 z³,

- inwestycje szkolne 703.532,01 z³,
z tego: w szko³ach podstawowych 591.682,01 z³
(w tym wydatki nie wygasaj¹ce - 122.004,43 z³) oraz
w Liceum Ogólnokszta³c¹cym � 111.850 z³ (w tym
wydatki nie wygasaj¹ce � 111.000 z³).

Wydatki na cele o�wiaty zosta³y sfinansowane ze �rodków
w³asnych bud¿etu oraz z dotacji celowej na nastêpuj¹ce
zadania:

- zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych dla nauczy-
cieli emerytów i rencistów 83.601,00 z³,

- na zakup wyprawki szkolnej (podrêczników) dla uczniów
klas pierwszych 6.976,00 z³,

- na pracê komisji egzaminacyjnych, przyznaj¹cych ko-
lejne stopnie awansu zawodowego nauczycieli

1.716,00 z³.

12. DZ.803 SZKOLNICTWO WY¯SZE

Na adaptacjê pomieszczeñ przy ul. Bernardyñskiej 2, dla
potrzeb uczelni, przeznaczono kwotê 39.200 z³ (w tym
wydatki niewygasaj¹ce stanowi¹ kwotê 32.950 z³).

13. DZ.851 OCHRONA ZDROWIA

1. Na cele przeciwdzia³ania alkoholizmowi wykorzystano
kwotê 366.799,38 z³, wobec zaplanowanych 372.520 z³,
tj.98,46% planu, w tym m.in. na:

- funkcjonowanie Miejskiej �wietlicy Socjoterapeu-
tycznej 93.642,19 z³,

- akcja letnia  29.300,00 z³,

- finansowanie klubu AA �Dromader�  19.519,73 z³

- zakup strojów, sprzêtu sportowego, transportu na
mecze, turnieje dla uczniowskich klubów sporto-
wych 28.503,84 z³,

- obiady dla uczniów 22.089,00 z³,

- paczki dla dzieci 9.051,83 z³,

- dy¿ury w Miejskiej Poradni Pomocy Rodzinie
12.320,00 z³,

- wynagrodzenie cz³onków Miejskiej Komisji Rozwi¹-
zywania Problemów Alkoholowych 10.170,00 z³,

- dofinansowanie programów terapeutycznych
8.640,00 z³,

- realizacja programów terapeutycznych w szko³ach
7.521,90 z³,

- materia³y do realizacji programów terapeutycznych
4.995,90 z³,

- zakup oprzyrz¹dowania do alkotestu 2.586,40 z³,

- badania lekarskie osób uzale¿nionych 4.113,00 z³,

- zakup komputerów dla �wietlic szkolnych i na po-
trzeby MKPRA 8.720,06 z³,

- remont ogrodzenia boiska na Os. Jagielloñskim
36.319,69 z³,

- przebudowa boiska do koszykówki na Os. Piastow-
skim 12.946,64 z³,

- wyprofilowanie boiska do pi³ki siatkowej na Os.
Konstytucji 3 Maja 2.300,50 z³.

Przekazano dotacjê w kwocie 8.000 z³ dla Polskiego
Stowarzyszenia Diabetyków Ko³o Nr 2 na zakup pompy
insulinowej.

2. Przekazano dotacjê dla Ko�ciañskiego Towarzystwa
Stwardnienia Rozsianego i Udaru Mózgu w kwocie 2.000
z³ na dofinansowanie zakupu lampy Lambda Unittron,
stosowanej w leczeniu chorób neurologicznych.
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14. DZ. 853 OPIEKA SPO£ECZNA

Na zadania opieki spo³ecznej wydano kwotê 4.777.734,97
z³, tj. 98,57% planu. Nie wykonanie wydatków w kwocie
69.139 z³ dotyczy przede wszystkim wyp³at dodatków
mieszkaniowych. W O�rodku Pomocy Spo³ecznej ponie-
siono wydatki na kwotê 4.773.042,97z³, z tego:

1) z dotacji z bud¿etu pañstwa 2.840.862,70 z³

- utrzymanie �rodowiskowego Domu Samopomocy
308.605,71 z³,

- sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne 80.550,00 z³,

- zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezp.
spo³eczne 1.261.219,00 z³,

- zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze
114.600,00 z³,

- utrzymanie OPS-u 519.599,99 z³,

- specjalistyczne us³ugi opiekuñcze 7.252,00 z³,

- do¿ywianie uczniów  51.586,00 z³,

- wyprawka szkolna  6.120,00 z³,

- wyp³ata dodatków mieszkaniowych
 491.330,00 z³,

2) ze �rodków w³asnych bud¿etu miasta
1.932.180,27 z³,

- zasi³ki i pomoc w naturze  365.930,00 z³,

- utrzymanie OPS-u 916.000,00 z³,

- Dom Dziennego Pobytu 94.123,78 z³,

- pozosta³a dzia³alno�æ 56.876,22 z³,

- wyp³ata dodatków mieszkaniowych
 499.250,27 z³.

Wydatki na wyp³atê dodatków mieszkaniowych wynios³y
990.580,27 z³ (w 2002 r. - 1.049.313,20 z³), w tym dotacja
z bud¿etu pañstwa stanowi³a 491.330 z³, tj. 49,6% ogó³u
wydatków (w 2002 r. � 341.127 z³, tj.32,5%).

Przekazano z bud¿etu miasta dotacjê w kwocie 4.692 z³ dla
Warsztatów Terapii Zajêciowej na sfinansowanie kosztów
pobytu jednego uczestnika w okresie od wrze�nia do
grudnia 2003 r.

15. DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1) Przekazano dotacjê na dzia³alno�æ przedszkoli samo-
rz¹dowych w wysoko�ci 2.345.000 z³, oraz dotacjê na
dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli w kwocie
10.800 z³.

2) Na funkcjonowanie �wietlic w szko³ach wydano kwotê
198.904,50 z³ z dotacji z bud¿etu a na utrzymanie
sto³ówek w szko³ach - 344.300,61 z³.

3) Na wypoczynek dzieci i m³odzie¿y przeznaczono
40.000 z³.

4) Wydano kwotê 1.736,19 z³ na prowadzenie szkolnego
schroniska m³odzie¿owego przez Liceum Ogólnokszta³-
c¹ce.

5) Wydatkowano kwotê 69.582 z³, pochodz¹c¹ z dotacji
bud¿etu pañstwa na pomoc materialn¹ dla uczniów
(stypendia i zapomogi) dla m³odzie¿y wiejskiej ucz¹cej
siê w Liceum Ogólnokszta³c¹cym.

15. DZ.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA �RO-
DOWISKA

Wydano kwotê 1.613.246,12 z³ tj. 98,44% planu.

1. Gospodarka �ciekowa. Wydano kwotê 234.239,63 z³ na
wykonanie kanalizacji sanitarnej:

- na Os. Wiatraki 59.873,45 z³, w tym z po¿yczki
WFO�iGW � 12.000 z³,

- w ulicach Wielichowskiej, Balcera i Wojciechow-
skiego 92.866,18 z³, w tym z po¿yczki WFO�iGW �
46.000 z³,

- w ulicach Balcera i Wojciechowskiego II etap
81.500,00 z³, w tym z po¿yczki WFO�iGW � 70.000
z³.

Ponadto miasto ui�ci³o op³atê w kwocie 5.270 z³ na
rzecz Urzêdu Marsza³kowskiego za wody opadowe
i roztopowe w latach 2002 i 2003, ujête w systemy
kanalizacyjne.

2. Oczyszczanie miasta � zakres prac wykonanych przez
Zak³ad Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. na ³¹czn¹ kwotê
486.925,60 z³ by³ nastêpuj¹cy:

- zamiatanie ulic i placów, zbiórka, transport i segre-
gacja surowców wtórnych, opró¿nianie koszy ulicz-
nych 351.902,06 z³,

- wywóz odpadów komunalnych pochodz¹cych
z ulic 84.127,48 z³,

- akcja �zima�  50.896,06 z³.

3. Utrzymanie zieleni w mie�cie - us³ugi w tym zakresie
na ³¹czn¹ kwotê 384.751,49 z³ by³y wykonywane przez:

- Zak³ad Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. � prace na
kwotê 324.851,74 z³,

- Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej i Drogowej �
koszty prac wykonanych przez grupê pracowników
interwencyjnych wynios³y 59 899,75 z³.

4. Na utrzymanie schroniska dla zwierz¹t wykorzystano
sumê 15.443,87 z³.

5. O�wietlenie ulic � poniesiono wydatki na sumê
463.886,69 z³ (97,54% planu), z tego:

a) energia 307.332,90 z³,

- ze �rodków w³asnych 210.005,80 z³,

- z dotacji z bud¿etu pañstwa 97.327,00 z³,

b) konserwacja o�wietlenia 153.869,79 z³,

- ze �rodków w³asnych 138.922,79 z³,

- z dotacji z bud¿etu pañstwa 14.947,00 z³.

Przekazana dotacja nie pokry³a w ca³o�ci wydatków
poniesionych na o�wietlenie ulic dla których miasto
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nie jest zarz¹dc¹, tj. ulic powiatowych i wojewódzkich
w granicach miasta. Dotacja na sp³atê zobowi¹zañ
w kwocie 77.237 z³ zosta³a przekazana przez Wojewodê
w lutym 2004 r.

c) dokoñczenie budowy o�wietlenia parkowego na ul.
Lipowej za kwotê 2.684 z³.

6. Wydatki ze �rodków pochodz¹cych z op³at produkto-
wych wynios³y 9.352,64 z³. Zwi¹zane by³y z segregacj¹
odpadów i edukacj¹ ekologiczn¹.

7. Wydano sumê 13.376,20 z³ na utrzymanie placów
zabaw.

16. DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODO-
WEGO

Wydatki wynios³y 1.706.874,99 z³ i by³y o 8,4% wy¿sze ni¿
w 2002 roku.

1) Przekazano zgodnie z planem dotacje dla instytucji
kultury:

- Muzeum Regionalne 159.600,00 z³,

- Miejska Biblioteka Publiczna 727.200,00 z³, w tym
52.000 z³ stanowi dotacja Powiatu Ko�ciañskiego
na wykonywanie zadañ biblioteki powiatowej,

- Ko�ciañski O�rodek Kultury 579.500,00 z³

2) Ochrona i konserwacja zabytków � przekazano dotacjê
dla Parafii p.w. NMP Wniebowziêtej na renowacjê
o³tarza g³ównego kwotê 10.000 z³.

3) Wydzia³ O�wiaty i Kultury wykorzysta³ kwotê 136.100,31
z³ na dzia³alno�æ kulturaln¹ w mie�cie, w tym sumê
43.100 z³ na dotacje dla stowarzyszeñ kulturalnych oraz
15.000 z³ na remont placu przy muszli koncertowej
w Parku Miejskim.

4) Przeprowadzono modernizacjê kot³owni w budynku
Miejskiej Biblioteki Publicznej, której koszt wyniós³
94.474,68 z³, w tym kwota 44.700 z³ zosta³a sfinanso-
wana z po¿yczki WFO�iGW.

17. DZ.926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydano kwotê 1.824.011,62 z³ (w tym kwotê 806.030,81
stanowi¹ wydatki nie wygasaj¹ce) na nastêpuj¹ce cele:

1. bie¿¹ce utrzymanie obiektów sportowych 233.148,62
z³, z tego: Stadion Miejski 132.249,59 z³, hala £azienki
100.899,03 z³.

2. dzia³alno�æ bie¿¹ca Wydzia³u 249.585,86 z³, w tym
organizacja M� Juniorów w Trójboju Si³owym
167.275,94 z³.

3. dotacje dla klubów sportowych i innych stowarzyszeñ
510.000,00 z³.

4. remont hali sportowej na £azienkach 10.000,00 z³ -
sfinansowano ze �rodków z Urzêdu Marsza³kowskiego
w ramach pomocy finansowej dla miasta.

5. wydatki na inwestycje 821.277,14 z³, z tego: budowa
krytej p³ywalni 812.277,14 z³ (w tym wydatki nie wyga-
saj¹ce � 806.030,81 z³) budowa wiat na Stadionie
Miejskim 9.000,00 z³.

1.4. Przychody, rozchody, wynik bud¿etu

1.4.1. Przychody

W bud¿ecie miasta zaplanowano przychody na kwotê
8.508.524,22 z³. Realizacja przychodów przedstawia siê nastê-
puj¹co:

Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 

951 

Przychody ze sp³at po¿yczek i kredytów udzielonych ze �rodków 
publicznych: sp³ata po¿yczek przez Miejski Zak³ad Energetyki Cieplnej 
Sp. z o.o., 1) udzielona 08.05.2001 r. 200.000,00; 2) udzielona 
25.06.2002 r. 200.000,00; 3) udzielona 03.12.2002 r. 180.000,00 

580.000,00 580.000,00 

952 Przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku krajowym 5.271.700,00 5.271.506,79 

 
Po¿yczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i 
Gospodarki Wodnej na budowê kanalizacji sanitarnej na Osiedlu 
Wiatraki 

12.000,00 12.000,00 

 
Po¿yczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i 
Gospodarki Wodnej na budowê kanalizacji sanitarnej ul. 
Wielichowskiej, Balcera i Wojciechowskiego 

70.000,00 70.000,00 

 
Kredyt bankowy d³ugoterminowy na sfinansowanie inwestycji 
miejskich 

5.000.000,00 4.999.806,79 

 
Po¿yczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i 
Gospodarki Wodnej na modernizacjê kot³owni w Zespole Szkó³ Nr 1 

99.000,00 99.000,00 

 
Po¿yczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i 
Gospodarki Wodnej na budowê kanalizacji sanitarnej ul. Balcera i 
Wojciechowskiego - II etap 

46.000,00 46.000,00 

 
Po¿yczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i 
Gospodarki Wodnej na modernizacjê kot³owni w budynku Miejskiej 
Biblioteki Publicznej 

44.700,00 44.700,00 

955 Przychody z tytu³u innych rozliczeñ krajowych 2.656.824,22 2.664.144,49 

 
Wolne �rodki, stanowi¹ce nadwy¿kê �rodków pieniê¿nych na 
rachunku bud¿etu miasta, wynikaj¹c¹ z rozliczeñ kredytów i po¿yczek 
z lat ubieg³ych 

2.656.824,22 2.656.824,22 
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Odsetki od po¿yczek i kredytów naliczone za grudzieñ 2002 r., 
zap³acone w styczniu 2003 r. 

- 5.081,38 

 
Wadium przetargowe � nast¹pi³ przepadek wp³aconego wadium na 
rzecz miasta, poniewa¿ oferent nie przyst¹pi³ do zawarcia umowy 
sprzeda¿y 

- 1.500,00 

 
Odsetki od po¿yczki nadp³acone w grudniu2003 r.- zostan¹ 
potr¹cone w 2004 r. 

- 738,89 

 Razem przychody 8.508.524,22 8.515.651,28 

1.4.2. Rozchody

Planowane rozchody w bud¿ecie miasta wynosi³y 837.200,00 z³ i zwi¹zane by³y ze sp³at¹ zad³u¿enia z tytu³u po¿yczek
i kredytów.

Wykonanie rozchodów obrazuje poni¿sza tabela:

Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 
992 Sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów z tego: 837.200,00 837.200,00 

 
Po¿yczka z Narodowego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki 
Wodnej na budowê oczyszczalni �cieków 

400.000,00 400.000,00 

 Kredyt z Banku Ochrony �rodowiska na budowê wysypiska odpadów 52.000,00 52.000,00 

 
Kredyt z Banku Ochrony �rodowiska na budowê kanalizacji na Osiedlu 
Gurostwo 

185.200,00 185.200,00 

 
Po¿yczka z Narodowego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki 
Wodnej zaci¹gniêta przez Miejski Zak³ad Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

200.000,00 200.000,00 

995 Rozchody z tytu³u innych rozliczeñ krajowych - 27.077,07 

 
Odsetki naliczone za grudzieñ 2003 r. od po¿yczek i kredytów, zap³acone w 
styczniu 2004 r. 

- 27.077,07 

 Razem rozchody 837.200,00 864.277,07 

1.4.3. Wynik bud¿etu

Realizacja bud¿etu miasta w 2002 roku przedstawia siê nastêpuj¹co:

Dochody 35.517.080,14 Wydatki 42.701.417,10 
Przychody 8.515.651,28 Rozchody 864.277,07 
Razem 44.032.731,42  43.565.694,17 

Nadwy¿ka wykonanych dochodów i przychodów w bud¿e-
cie ponad sumê wydatków i rozchodów wynosi 467.037,25 z³.
Kwota ta stanowi wolne �rodki, jako nadwy¿ka �rodków
pieniê¿nych na rachunku bud¿etu miasta, wynikaj¹ca
z rozliczeñ kredytów i po¿yczek z lat ubieg³ych. Na dzieñ
31.12.2003 r. bud¿et miasta zamyka siê niedoborem w wyso-
ko�ci 16.939.694,83 z³.

1.4.4. Zad³u¿enie miasta

£¹czna kwota d³ugu miasta Ko�ciana na 31.12.2003 r.
wynosi 17.406.732,08 z³. Sk³adaj¹ siê na ni¹ nastêpuj¹ce
zobowi¹zania:

Lp. Wyszczególnienie Kwota Termin sp³aty 
Zad³u¿enie na 

31.12.03 r. 
1. Z tytu³u po¿yczek   3.942.125,29 
 NFO�iGW � budowa oczyszczalni �cieków 4.907.425,29 2009 r. 3.355.425,29 
 WFO�iGW � budowa kanalizacji na Os. Wiatraki 97.000,00 2005 r. 97.000,00 

 
WFO�iGW � budowa kanalizacji sanitarnej ul. 
Wielichowskiej, Balcera i Wojciechowskiego 

100.000,00 2005 r. 100.000,00 

 
WFO�iGW � kanalizacja ul. Balcera i Wojciechowskiego � II 
etap 

46.000,00 2005 r. 46.000,00 

 WFO�iGW � modernizacja kot³owni w Zespole Szkó³ Nr 4 99.000,00 2005 r. 99.000,00 

 
WFO�iGW � modernizacja kot³owni w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej 

44.700,00 2004 r. 44.700,00 

 
WFO�iGW � po¿yczka przejêta do sp³aty po zlikwidowanym 
Miejskim Zak³adzie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

400.000,00 2004 r. 200.000,00 

 Z tytu³u kredytów:   5.464.606,79 
 BO� � kanalizacja Osiedla Gurostwo 1.386.700,00 2005 r. 321.800,00 
 BO� � wysypisko odpadów w Bonikowie 445.000,00 2006 r. 143.000,00 
 PKO BP � inwestycje miejskie 4.999.806,79 2013 r. 4.999.806,79 
 Z tytu³u emisji obligacji komunalnych   8.000.000,00 
 PKP BP � wykup obligacji 8.000.000,00 2009 r. 8.000.000,00 
 Ogó³em   17.406.732,08 
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Kwota d³ugu miasta na dzieñ 31.12.2003 r. w stosunku do
wykonanych dochodów bud¿etu w 2003 r. wynosi 49,0%.

£¹czna kwota sp³aty zad³u¿enia w 2003 r. wynios³a
2.857.283,02 z³, z tego:

- sp³ata po¿yczek i kredytów d³ugoterminowych
837.200,00 z³,

- sp³ata kredytów krótkoterminowych 1.135.539,64 z³,

- odsetki od kredytów, po¿yczek i obligacji 884.543,38 z³.

Obci¹¿enie bud¿etu sp³at¹ d³ugu w stosunku do wykona-
nych dochodów wynosi 8,04%.

Za³¹cznik Nr 1
do sprawozdania

z wykonania bud¿etu miasta Ko�ciana
za 2003 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUD¯ETOWYCH ZA ROK 2003

Dzia³ Rozdzia³ § Tre�æ 
Plan wg 
Uchwa³y 

Bud¿etowej 

Plan po 
zmianach 

Wykonanie w % 

010   Rolnictwo i ³owiectwo - - 25  
 01095  Pozosta³a dzia³alno�æ - - 25  
  069 Wp³ywy z ró¿nych op³at - - 25  

400   
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê 
elektryczn¹, gaz i wodê 

- 25.000 29.769 119,08 

 40001  Dostarczanie ciep³a - 25.000 29.769 119,08 
  097 Wp³ywy z ró¿nych dochodów - 25.000 29.769 119,08 

600   Transport i ³¹czno�æ 196.300 216.300 230.227 106,44 
 60014  Drogi publiczne powiatowe 196.300 196.300 196.599 100,15 
  097 Wp³ywy z ró¿nych dochodów - - 299  

  232 

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 
zadania bie¿¹ce realizowane na podstawie 
porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du 
terytorialnego 

196.300 196.300 196.300 100,00 

 60016  Drogi publiczne gminne - 20.000 33.628 168,14 
  097 Wp³ywy z ró¿nych dochodów - - 13.628  

  270 
�rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ 
bie¿¹cych gmin, powiatów, samorz¹dów 
województw, pozyskane z innych �róde³. 

- 20.000 20.000 100,00 

700   Gospodarka mieszkaniowa 4.225.300 2.947.367 2.556.057 86,72 
 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami 4.225.300 2.947.367 2.556.057 86,72 

  047 
Wp³ywy z op³at za zarz¹d, u¿ytkowanie i 
u¿ytkowanie wieczyste nieruchomo�ci. 

187.300 187.300 181.224 96,76 

  069 Wp³ywy z ró¿nych op³at - 2.000 3.269 163,45 

  075 

Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników 
maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek 
samorz¹du terytorialnego lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o podobnym 
charakterze. 

2.046.000 1.779.537 1.811.092 101,77 

  076 
Wp³ywy z tytu³u przekszta³cenia prawa 
u¿ytkowania wieczystego przys³uguj¹cego 
osobom fizycznym w prawo w³asno�ci. 

- 16.000 30.347 189,67 

  077 
Wp³ywy z tytu³u odp³atnego nabycia prawa 
w³asno�ci nieruchomo�ci 

1.980.000 930.000 489.178 52,60 

   Mieszkania komunalne 30.000 30.000 23.576 78,59 
   Nieruchomo�ci - grunty 1.903.000 853.000 423.031 49,59 
   Raty za mieszkania 47.000 47.000 42.571 90,58 
  092 Pozosta³e odsetki 12.000 12.000 15.081 125,68 
  097 Wp³ywy z ró¿nych dochodów. - 20.530 25.866 125,99 

710   Dzia³alno�æ us³ugowa 64.000 54.000 69.342 128,41 
 71035  Cmentarze 64.000 54.000 69.342 128,41 
  069 Wp³ywy z ró¿nych op³at 60.000 50.000 65.520 131,04 

Poz. 2099� 9997 �
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  075 

Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników 
maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek 
samorz¹du terytorialnego lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o podobnym 
charakterze. 

4.000 4.000 3.820 95,50 

  092 Pozosta³e odsetki - - 2  
750   Administracja publiczna 639.300 596.200 571.534 95,86 

 75011  Urzêdy wojewódzkie 164.600 163.700 163.700 100,00 

  201 

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa 
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu 
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 
zleconych gminie ustawami 

164.600 163.700 163.700 100,00 

 75023  Urzêdy gmin 346.700 266.700 271.177 101,68 
  083 Wp³ywy z us³ug 146.700 186.700 195.134 104,52 
  092 Pozosta³e odsetki 200.000 80.000 75.512 94,39 
  097 Wp³ywy z ró¿nych dochodów - - 531  
 75095  Pozosta³a dzia³alno�æ 128.000 165.800 136.657 82,42 
  069 Wp³ywy z ró¿nych op³at - - 300  

  075 

Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników 
maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek 
samorz¹du terytorialnego lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o podobnym 
charakterze 

- - 51  

  083 Wp³ywy z us³ug 128.000 128.000 93.445 73,00 
   Badania psychotechniczne kierowców 20.000 20.000 14.620 73,10 
   Sprzeda¿ znaków skarbowych 6.000 6.000 4.367 72,78 
   Us³ugi - ul. Bernardyñska 2 102.000 102.000 74.409 72,95 
   Wywieszenie og³oszenia - - 49  

  084 
Wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i sk³adników 
maj¹tkowych 

- - 2.534  

  092 Pozosta³e odsetki - - 12  
  097 Wp³ywy z ró¿nych dochodów - 300 2.852 950,67 

  244 
Dotacje przekazane z funduszy celowych na 
realizacje zadañ bie¿¹cych dla jednostek 
sektora finansów publicznych 

- 6.667 6.638 99,57 

  626 

Dotacje z funduszy celowych na finansowanie 
lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
jednostek sektora finansów publicznych 

- 30.833 30.825 99,97 

751   
Urzêdy naczelnych organów w³adzy 
pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
s¹downictwa 

3.540 48.360 47.748 98,73 

 75101  
Urzêdy naczelnych organów w³adzy 
pañstwowej, kontroli i ochrony prawa 

3.540 3.540 3.540 100,00 

  201 

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa 
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu 
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 
zleconych gminie ustawami 

3.540 3.540 3.540 100,00 

 75110  Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - 44.820 44.208 98,63 

  201 

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa 
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu 
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 
zleconych gminie ustawami 

- 44.820 44.208 98,63 

754   
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona 
przeciwpo¿arowa 

15.200 5.200 6.090 117,12 

 75414  Obrona cywilna 200 200 200 100,00 

  201 

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa 
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu 
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 
zleconych gminie ustawami 

200 200 200 100,00 

 75416  Stra¿ miejska 15.000 5.000 5.890 117,80 

  057 
Grzywny, mandaty i inne kary pieniê¿ne od 
ludno�ci. 

15.000 5.000 5.890 117,80 

756   
Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek nie 
posiadaj¹cych osobowo�ci prawnej. 

13.688.995 14.534.353 15.076.278 103,73 

Poz. 2099� 9998 �



Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 103

 75601  
Wp³ywy z podatku dochodowego od osób 
fizycznych 

70.000 70.000 59.113 84,45 

  035 
Podatek od dzia³alno�ci gospodarczej osób 
fizycznych, op³acany w formie karty 
podatkowej. 

70.000 70.000 57.819 82,60 

  091 
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u 
podatków i op³at 

- - 1.294  

 75615  

Wp³ywy z podatku rolnego, podatku le�nego, 
podatku od czynno�ci cywilnoprawnych oraz 
podatków i op³at lokalnych od osób prawnych 
i innych jednostek organizacyjnych. 

4.511.900 5.325.052 5.246.730 98,53 

  031 Podatek od nieruchomo�ci 4.310.000 4.671.400 4.576.706 97,97 
  032 Podatek rolny 6.400 6.400 6.640 103,75 
  034 Podatek od �rodków transportowych 160.000 160.000 147.928 92,46 

  045 
Wp³ywy z op³aty administracyjnej za 
czynno�ci urzêdowe 

500 500 350 70,00 

  050 Podatek od czynno�ci cywilnoprawnych 35.000 67.000 94.301 140,75 
  069 Wp³ywy z ró¿nych op³at - - 196  

  091 
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u 
podatków i op³at 

- 183.000 183.857 100,47 

  244 
Dotacje przekazane z funduszy celowych na 
realizacje zadañ bie¿¹cych dla jednostek 
sektora finansów publicznych 

- 236.752 236.752 100,00 

 75616  

Wp³ywy z podatku rolnego, podatku le�nego, 
podatku od spadków i darowizn, podatku od 
czynno�ci cywilnoprawnych oraz podatków i 
op³at lokalnych od osób fizycznych. 

2.622.095 2.642.694 2.834.214 107,25 

  031 Podatek od nieruchomo�ci 1.900.000 1.900.000 1.976.896 104,05 
  032 Podatek rolny 6.600 6.600 8.640 130,91 
  033 Podatek le�ny - - 8  
  034 Podatek od �rodków transportowych 280.000 280.000 331.665 118,45 
  036 Podatek od spadków i darowizn 50.000 50.000 48.779 97,56 
  037 Podatek od posiadania psów 40.000 40.000 29.919 74,80 
  043 Wp³ywy z op³aty targowej 115.000 125.000 133.487 106,79 

  045 
Wp³ywy z op³aty administracyjnej za 
czynno�ci urzêdowe 

495 - -  

  050 Podatek od czynno�ci cywilnoprawnych 230.000 214.200 247.928 115,75 
  069 Wp³ywy z ró¿nych op³at - - 3.852  

  091 
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u 
podatków i op³at 

- 26.894 53.084 197,38 

  097 Wp³ywy z ró¿nych dochodów - - -.44  

 75618  
Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych dochody 
jednostek samorz¹du terytorialnego na 
podstawie ustaw 

785.000 989.335 985.841 99,65 

  041 Wp³ywy z op³aty skarbowej 500.000 500.000 487.017 97,40 
  046 Wp³ywy z op³aty eksploatacyjnej 50.000 138.000 139.415 101,03 

  048 
Wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ 
alkoholu 

200.000 312.840 312.883 100,01 

  049 
Wp³ywy z innych lokalnych op³at pobieranych 
przez jednostki samorz¹du terytorialnego na 
podstawie odrêbnych ustaw 

- 20.000 25.676 128,38 

   Op³ata adiacencka - 10.000 7.826 78,26 
   Wpis do ewidencji - 10.000 17.850 178,50 
  059 Wp³ywy z op³at za koncesje i licencje - 495 830 167,68 
  069 Wp³ywy z ró¿nych op³at 35.000 18.000 18.926 105,14 
   Op³ata adiacencka 25.000 - -  
   Op³ata adiacencka - upomnienia - - 105  

   
Op³ata z tytu³u wzrostu warto�ci 
nieruchomo�ci 

- 18.000 18.821 104,56 

   Wpis do ewidencji 10.000 - -  

  091 
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u 
podatków i op³at 

- - 1.094  

 75621  
Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych 
dochód bud¿etu pañstwa 

5.700.000 5.507.272 5.950.380 108,05 

  001 Podatek dochodowy od osób fizycznych 5.400.000 5.279.275 5.683.435 107,66 
  002 Podatek dochodowy od osób prawnych 300.000 227.997 266.945 117,08 

758   Ró¿ne rozliczenia 12.922.199 13.126.839 13.117.798 99,93 

Poz. 2099� 9999 �
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 75801  
Czê�æ o�wiatowa subwencji ogólnej dla 
jednostek samorz¹du terytorialnego 

10.990.087 11.182.938 11.182.938 100,00 

  292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 10.990.087 11.182.938 11.182.938 100,00 

 75802  
Czê�æ podstawowa subwencji ogólnej dla 
gmin 

14.245 16.320 16.320 100,00 

  292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 14.245 16.320 16.320 100,00 

 75805  
Czê�æ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej dla 
gmin 

1.917.867 1.927.581 1.927.581 100,00 

  292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 1.917.867 1.927.581 1.927.581 100,00 
 75814  Ró¿ne rozliczenia finansowe - - -.9.041  

  035 
Podatek od dzia³alno�ci gospodarczej osób 
fizycznych, op³acany w formie karty 
podatkowej. 

- - -.1.365  

  036 Podatek od spadków i darowizn - - -.5.382  
  041 Wp³ywy z op³aty skarbowej - - -.5  
  050 Podatek od czynno�ci cywilnoprawnych - - -.1.758  

  091 
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u 
podatków i op³at 

- - -.531  

801   O�wiata i wychowanie 28.156 242.294 267.131 110,25 
 80101  Szko³y podstawowe - 131.977 158.320 119,96 

  075 

Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników 
maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek 
samorz¹du terytorialnego lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o podobnym 
charakterze. 

- 112.000 119.661 106,84 

  083 Wp³ywy z us³ug - 13.000 23.492 180,71 

  084 
Wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i sk³adników 
maj¹tkowych 

- - 4.299  

  092 Pozosta³e odsetki  - 2.838  
  097 Wp³ywy z ró¿nych dochodów - - 1.054  

  201 

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa 
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu 
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 
zleconych gminie ustawami 

- 6.977 6.976 99,99 

 80120  Licea ogólnokszta³c¹ce - 25.000 23.494 93,98 

  075 

Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników 
maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek 
samorz¹du terytorialnego lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o podobnym 
charakterze. 

- 16.000 12.966 81,04 

  083 Wp³ywy z us³ug - 9.000 9.286 103,18 
  092 Pozosta³e odsetki - - 749  
  097 Wp³ywy z ró¿nych dochodów - - 493  
 80195  Pozosta³a dzia³alno�æ 28.156 85.317 85.317 100,00 

  203 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa 
na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin. 

28.156 85.317 85.317 100,00 

803   Szkolnictwo wy¿sze - - 62  
 80395  Pozosta³a dzia³alno�æ - - 62  
  097 Wp³ywy z ró¿nych dochodów - - 62  

853   Opieka spo³eczna 2.627.600 2.901.857 2.885.626 99,44 
 85303  O�rodki wsparcia 302.100 308.700 308.606 99,97 

  201 

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa 
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu 
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 
zleconych gminie ustawami 

302.100 308.700 308.606 99,97 

 85313  
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane 
za osoby pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia z 
pomocy spo³ecznej. 

77.700 91.450 80.550 88,08 

  201 

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa 
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu 
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 
zleconych gminie ustawami 

77.700 91.450 80.550 88,08 

 85314  
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na 
ubezpieczenia spo³eczne 

1.186.300 1.261.219 1.261.219 100,00 

Poz. 2099� 10000 �
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  201 

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa 
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu 
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 
zleconych gminie ustawami 

1.186.300 1.261.219 1.261.219 100,00 

 85315  Dodatki mieszkaniowe 350.000 491.330 491.330 100,00 

  203 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa 
na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin. 

350.000 491.330 491.330 100,00 

 85316  
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i 
wychowawcze 

141.900 114.600 114.600 100,00 

  201 

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa 
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu 
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 
zleconych gminie ustawami 

141.900 114.600 114.600 100,00 

 85319  O�rodki pomocy spo³ecznej 463.800 569.600 564.363 99,08 
  083 Wp³ywy z us³ug 50.000 50.000 40.068 80,14 
  092 Pozosta³e odsetki - - 4.170  
  097 Wp³ywy z ró¿nych dochodów - - 525  

  201 

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa 
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu 
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 
zleconych gminie ustawami 

413.800 519.600 519.600 100,00 

 85328  
Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi 
opiekuñcze 

105.800 7.252 7.252 100,00 

  201 

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa 
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu 
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 
zleconych gminie ustawami 

105.800 7.252 7.252 100,00 

 85395  Pozosta³a dzia³alno�æ - 57.706 57.706 100,00 

  201 

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa 
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu 
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 
zleconych gminie ustawami 

- 6.120 6.120 100,00 

  203 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa 
na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin. 

- 51.586 51.586 100,00 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza - 171.119 171.513 100,23 
 85404  Przedszkola - 101.537 101.931 100,39 
  092 Pozosta³e odsetki - - 394  

  237 
Wp³ywy do bud¿etu nadwy¿ki �rodków 
obrotowych zak³adu bud¿etowego. 

- 101.537 101.537 100,00 

 85415  Pomoc materialna dla uczniów - 69.582 69.582 100,00 

  203 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa 
na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin. 

- 69.582 69.582 100,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 325.000 297.155 298.518 100,46 
 90001  Gospodarka �ciekowa i ochrona wód - - 1.339  
  097 Wp³ywy z ró¿nych dochodów - - 1.339  
 90015  O�wietlenie ulic, placów i dróg 125.000 112.274 117.561 104,71 
  097 Wp³ywy z ró¿nych dochodów - - 5.287  

  201 

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa 
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu 
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 
zleconych gminie ustawami 

125.000 112.274 112.274 100,00 

 90017  Zak³ady gospodarki komunalnej 200.000 174.726 169.463 96,99 

  237 
Wp³ywy do bud¿etu nadwy¿ki �rodków 
obrotowych zak³adu bud¿etowego 

200.000 174.726 169.463 96,99 

 90020  
Wp³ywy i wydatki zwi¹zane z gromadzeniem 
�rodków z op³at produktowych 

- 10.155 10.155 100,00 

  040 Wp³ywy z op³aty produktowej - 10.155 10.155 100,00 
921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 52.000 52.000 56.300 108,27 

 92116  Biblioteki 52.000 52.000 52.000 100,00 

  232 

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 
zadania bie¿¹ce realizowane na podstawie 
porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du 
terytorialnego 

52.000 52.000 52.000 100,00 

 92195  Pozosta³a dzia³alno�æ - - 4.300  
  097 Wp³ywy z ró¿nych dochodów - - 4.300  

926   Kultura fizyczna i sport - 132.200 133.062 100,65 
 92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 10.000 10.000 100,00 

Poz. 2099� 10001 �
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  271 

Wp³ywy z tytu³u pomocy finansowej 
udzielanej miêdzy jednostkami samorz¹du 
terytorialnego na dofinansowanie w³asnych 
zadañ bie¿¹cych 

- 10.000 10.000 100,00 

 92695  Pozosta³a dzia³alno�æ - 122.200 123.062 100,71 
  083 Wp³ywy z us³ug - 122.200 123.062 100,71 
   Ogó³em 34.787.590 35.350.244 35.517.080 100,47 

 

Za³¹cznik Nr 2
do sprawozdania

z wykonania bud¿etu miasta Ko�ciana
za 2003 rok

WYKONANIE WYDATKÓW BUD¯ETOWYCH W 2003 R.

Dzia³ Rozdzia³ § Tre�æ 
Plan wg 
uchwa³y 

bud¿etowej 

Plan po 
zmianach 

Wykonanie w% 

010   Rolnictwo i ³owiectwo 10.300 15.300 14.926 97,56 
 01030  Izby rolnicze 300 300 299 99,67 

  2850 
Wp³aty gmin na rzecz izb rolniczych w 
wysoko�ci 2% uzyskanych wp³ywów z 
podatku rolnego 

300 300 299 99,67 

 01095  Pozosta³a dzia³alno�æ 10.000 15.000 14.627 97,51 
  4270 Zakup us³ug remontowych - 8.967 8.964 99,97 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 10.000 6.033 5.663 93,87 

400   
Wytwarzanie i zaopatrywanie w 
energiê elektryczn¹, gaz i wodê 

- 2.124.427 2.124.427 100,00 

 40001  Dostarczanie ciep³a - 2.124.373 2.124.373 100,00 
  4150 Dop³aty w spó³kach prawa handlowego - 2.124.373 2.124.373 100,00 
 40002  Dostarczanie wody  54 54 100,00 
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki - 54 54 100,00 

600   Transport i ³¹czno�æ 360.300 3.091.509 3.090.571 99,97 
 60013  Drogi publiczne wojewódzkie 14.000 11.197 11.196 99,99 
  4260 Zakup energii 6.000 4.082 4.081 99,98 
  4270 Zakup us³ug remontowych 8.000 7.115 7.115 100,00 
 60014  Drogi publiczne powiatowe 196.300 328.899 328.899 100,00 
  4270 Zakup us³ug remontowych 76.300 13.189 13.189 100,00 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 120.000 315.710 315.710 100,00 
 60016  Drogi publiczne gminne 150.000 2.751.413 2.750.476 99,97 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia - 138 137 99,28 
  4270 Zakup us³ug remontowych 80.000 63.124 63.028 99,85 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 70.000 196.144 195.417 99,63 
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki - 620 617 99,52 

  6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
bud¿etowych 

- 2.449.009 2.449.009 100,00 

  6060 
Wydatki na zakupy inwestycji jednostek 
bud¿etowych 

- 42.378 42.268 99,74 

630   Turystyka 5.500 5.500 5.500 100,00 
 63095  Pozosta³a dzia³alno�æ 5.500 5.500 5.500 100,00 

  2820 

Dotacja celowa z bud¿etu na 
finansowanie lub dofinansowanie 
zadañ zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 

5.500 5.500 5.500 100,00 

700   Gospodarka mieszkaniowa 3.123.000 3.555.069 3.532.794 99,37 
 70001  Zak³ady gospodarki mieszkaniowej - 60.000 60.000 100,00 

  2650 
Dotacja przedmiotowa z bud¿etu dla 
zak³adu bud¿etowego 

- 60.000 60.000 100,00 

 70005  
Gospodarka gruntami i 
nieruchomo�ciami 

3.123.000 3.495.069 3.472.794 99,36 

  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 63.000 96.146 75.833 78,87 
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki - 4.949 2.989 60,40 
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  4510 
Op³aty na rzecz bud¿etu pañstwa (za 
u¿ytkowanie wieczyste gruntów 
nale¿¹cych do Skarbu Pañstwa) 

14.000 11.895 11.894 99,99 

  4590 
Kary i odszkodowania wyp³acane na 
rzecz osób fizycznych 

150.000 - - - 

  4600 
Kary i odszkodowania wyp³acane na 
rzecz osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych 

- 87.161 87.161 100,00 

  6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
bud¿etowych 

- 175.657 175.657 100,00 

  6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne 
jednostek bud¿etowych 

2.896.000 3.119.261 3.119.260 100,00 

710   Dzia³alno�æ us³ugowa 86.000 101.000 97.093 96,13 
 71035  Cmentarze 86.000 101.000 97.093 96,13 
  4260 Zakup energii 6.000 5.870 5.863 99,88 
  4270 Zakup us³ug remontowych 5.000 2.900 2.875 99,14 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 75.000 92.230 88.355 95,80 

750   Administracja publiczna 4.970.700 5.320.983 5.247.331 98,62 
 75011  Urzêdy wojewódzkie 164.600 163.700 163.700 100,00 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 111.800 112.571 112.571 100,00 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25.000 24.229 24.229 100,00 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 24.450 23.550 23.550 100,00 
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 3.350 3.350 3.350 100,00 

 75022  
Rady gmin (miast i miast na prawach 
powiatu) 

190.000 158.000 152.206 96,33 

  3020 
Nagrody i wydatki niezaliczone do 
wynagrodzeñ 

2.000 1.000 889 88,90 

  3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 160.000 143.000 142.012 99,31 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 10.200 6.200 5.352 86,32 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 13.200 3.195 2.631 82,35 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 2.000 1.000 479 47,90 
  4420 Podró¿e s³u¿bowe zagraniczne 2.600 3.605 843 23,38 

 75023  
Urzêdy gmin (miast i miast na prawach 
powiatu) z tego 

4.098.900 4.237.042 4.197.210 99,06 

   Urz¹d Miejski 3.748.900 3.889.142 3.849.797 98,99 

  3020 
Nagrody i wydatki osobowe 
niezaliczone do wynagrodzeñ 

16.900 15.900 15.886 99,91 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.288.200 2.354.905 2.351.831 99,87 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 149.500 144.925 144.924 100,00 
  4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 3.500 3.500 2.610 74,57 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 407.550 408.191 401.544 98,37 
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 56.650 60.245 59.955 99,52 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 188.000 216.699 216.245 99,79 
  4260 Zakup energii 188.000 159.500 153.890 96,48 
  4270 Zakup us³ug remontowych 33.700 24.500 24.065 98,22 
  4280 Zakup us³ug zdrowotnych 1.500 2.000 1.960 98,00 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 320.000 315.668 303.354 96,10 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 19.500 23.500 23.474 99,89 
  4420 Podró¿e s³u¿bowe zagraniczne 7.000 7.000 2.701 38,59 
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 14.000 13.750 8.615 62,65 

  4440 
Odpis na zak³adowy fundusz �wiadczeñ 
socjalnych 

54.900 61.658 61.658 100,00 

  6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
bud¿etowych 

- 66.001 65.912 99,87 

  6060 
Wydatki na zakupy inwestycji jednostek 
bud¿etowych 

- 11.200 11.173 99,76 

   
Miejski Zespó³ O�wiaty, Kultury i 
Zdrowia 

344.000 347.900 347.413 99,86 

  3020 
Nagrody i wydatki osobowe 
niezaliczone do wynagrodzeñ 

2.000 2.000 1.995 99,75 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 235.000 238.235 238.175 99,97 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.700 17.700 17.632 99,62 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 45.183 45.769 45.769 100,00 
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 6.191 6.270 6.079 96,95 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 20.088 15.878 15.833 99,72 
  4270 Zakup us³ug remontowych 1.000 1.000 905 90,50 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 10.000 15.000 14.989 99,93 
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  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 2.000 1.200 1.188 99,00 

  4440 
Odpis na zak³adowy fundusz �wiadczeñ 
socjalnych 

4.838 4.848 4.848 100,00 

 75047  
Pobór podatków, op³at i niepodatk. 
nale¿no�ci bud¿etowych 

40.000 97.500 90.472 92,79 

  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 5.000 3.000 2.432 81,07 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 20.000 21.500 20.089 93,44 
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 15.000 73.000 67.951 93,08 
 75095  Pozosta³a dzia³alno�æ z tego: 477.200 664.741 643.743 96,84 
   Wydzia³ Organizacyjny 41.200 35.600 23.514 66,05 

  2320 

Dotacje celowe przekazane dla powiatu 
na zadania bie¿¹ce realizowane na 
podstawie porozumieñ (umów)miêdzy 
jednostkami samorz¹du terytorialnego 

- 1.400 1.400 100,00 

  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 2.100 2.100 1.002 47,71 
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 600 600 142 23,67 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 10.500 10.500 7.278 69,31 
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 28.000 21.000 13.692 65,20 
   Wydzia³ Promocji 100.000 157.562 157.484 99,95 

  3020 
Nagrody i wydatki osobowe nie 
zaliczone do wynagrodzeñ 

6.000 4.880 4.816 98,69 

  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 2.200 11.500 11.493 99,94 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 91.800 141.165 141.158 100,00 
  4420 Podró¿e s³u¿bowe zagraniczne - 17 17 100,00 
   Rzecznik Prasowy 22.500 41.720 40.308 96,62 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 2.500 389 19 4,88 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 20.000 41.301 40.259 97,48 
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki - 30 30 100,00 
   Wydzia³ ds. Integracji Europejskiej - 67.300 66.178 98,33 

  3020 
Nagrody i wydatki osobowe nie 
zaliczone do wynagrodzeñ 

- 150 150 100,00 

  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia - 20.865 20.484 98,17 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych - 23.880 23.147 96,93 
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki - 200 200 100,00 

  6060 
Wydatki na zakupy inwestycji jednostek 
bud¿etowych 

- 22.205 22.197 99,96 

   Ul. Bernardyñska �Wydzia³ Edukacji 313.500 327.559 322.642 98,50 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.735 1.735 100,00 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne - 1.159 1.159 100,00 
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy - 165 165 100,00 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 25.000 11.000 10.956 99,60 
  4260 Zakup energii 200.000 243.950 240.149 98,44 
  4270 Zakup us³ug remontowych 30.000 20.200 20.163 99,82 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 55.000 45.850 44.852 97,82 
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 3.500 3.500 3.463 98,94 

   
Ul. Bernardyñska � Wydzia³ 
Techniczno-Inwestycyjny 

- 25.000 23.617 94,47 

  6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
bud¿etowych 

- 25.000 23.617 94,47 

   
Wydzia³ Ochrony �rodowiska i 
Dzia³alno�ci Gospodarczej 

- 10.000 10.000 100,00 

  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki - 10.000 10.000 100,00 

751   
Urzêdy naczelnych organów w³adzy 
pañstwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz s¹downictwa 

3.540 48.360 47.748 98,73 

 75101  
Urzêdy naczelnych organów w³adzy 
pañstwowej, kontroli i ochrony prawa 

3.540 3.540 3.540 100,00 

  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 3.540 3.540 3.540 100,00 

 75110  
Referenda ogólnokrajowe i 
konstytucyjne 

- 44.820 44.208 98,63 

  3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych - 31.363 30.751 98,05 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne - 818 818 100,00 
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy - 221 221 100,00 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia - 566 566 100,00 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych - 11.852 11.852 100,00 

754   
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona 
przeciwpo¿arowa 

237.800 298.400 292.899 98,16 
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 75405  Komendy powiatowe Policji - 27.000 27.000 100,00 

  6220 

Dotacje celowe z bud¿etu na 
finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych innych jednostek 
sektora finansów publicznych 

- 27.000 27.000 100,00 

 75412  Ochotnicze stra¿e po¿arne 25.000 8.776 8.775 99,99 

  3020 
Nagrody i wydatki osobowe 
niezaliczone do wynagrodzeñ 

1.000 2.964 2.964 100,00 

  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 3.000 3.000 2.999 99,97 
  4260 Zakup energii 13.500 - - - 
  4270 Zakup us³ug remontowych 4.500 - - - 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 2.500 2.000 2.000 100,00 
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 500 812 812 100,00 
 75414  Obrona cywilna 2.200 2.200 1.334 60,64 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 1.000 451 - - 
  4270 Zakup us³ug remontowych - 549 549 100,00 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 1.200 1.200 785 65,42 
 75416  Stra¿ Miejska 200.000 251.724 250.232 99,41 

  3020 
Nagrody i wydatki osobowe 
niezaliczone do wynagrodzeñ 

7.620 14.687 14.613 99,50 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 127.400 164.627 163.922 99,57 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.500 9.533 9.533 100,00 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 25.000 29.313 29.181 99,55 
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 3.430 4.414 4.256 96,42 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 3.100 4.800 4.788 99,75 
  4260 Zakup energii 2.800 1.800 1.730 96,11 
  4270 Zakup us³ug remontowych 3.500 305 305 100,00 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 8.000 11.780 11.516 97,76 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 2.000 3.400 3.323 97,74 
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 600 300 300 100,00 

  4440 
Odpis na zak³adowy fundusz �wiadczeñ 
socjalnych 

4.050 6.765 6.765 100,00 

 75495  Pozosta³a dzia³alno�æ 10.600 8.700 5.558 63,89 
  4260 Zakup energii 3.000 3.000 - - 
  4270 Zakup us³ug remontowych - 5.660 5.558 98,20 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 7.600 40 - - 

757   Obs³uga d³ugu publicznego 1.144.400 974.400 887.151 91,05 

 75702  
Obs³uga papierów warto�ciowych, 
kredytów i po¿yczek jednostek 
samorz¹du terytorialnego 

944.400 974.400 887.151 91,05 

  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki - 3.372 2.608 77,34 

  8070 
Odsetki i dyskonto od krajowych 
skarbowych papierów warto�ciowych 
oraz po¿yczek i kredytów 

944.400 971.028 884.543 91,09 

 75704  

Rozliczenia z tytu³u porêczeñ i 
gwarancji udzielonych przez Skarb 
Pañstwa lub jednostkê samorz¹du 
terytorialnego 

200.000 - - - 

  4810 Rezerwy 200.000 - - - 
758   Ró¿ne rozliczenia 90.000 20.872 - - 

 75818  Rezerwy ogólne i celowe 90.000 20.872 - - 
  4810 Rezerwy 90.000 20.872 - - 

801   O�wiata i wychowanie 13.402.618 14.024.544 14.020.787 99,97 
 80101  Szko³y podstawowe 7.095.610 7.535.305 7.535.207 100,00 

  2910 
Zwrot dotacji wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub 
pobranych w nadmiernej wysoko�ci 

- 874 874 100,00 

  3020 
Nagrody i wydatki osobowe 
niezaliczone do wynagrodzeñ 

33.350 32.133 32.133 100,00 

  3240 
Stypendia oraz inne formy pomocy dla 
uczniów 

- 6.977 6.976 99,99 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.734.807 4.665.205 4.665.205 100,00 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 353.978 328.180 328.180 100,00 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 905.119 839.588 839.588 100,00 
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 124.003 116.158 116.158 100,00 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 195.216 149.429 149.429 100,00 
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  4240 
Zakup pomocy naukowych, 
dydaktycznych i ksi¹¿ek 

- 3.394 3.394 100,00 

  4260 Zakup energii 255.779 279.213 279.213 100,00 
  4270 Zakup us³ug remontowych 44.670 61.685 61.685 100,00 
  4280 Zakup us³ug zdrowotnych 5.900 6.094 6.094 100,00 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 90.514 96.411 96.411 100,00 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 4.490 8.014 8.014 100,00 
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 2.740 2.182 2.182 100,00 

  4440 
Odpis na zak³adowy fundusz �wiadczeñ 
socjalnych 

345.044 345.605 345.605 100,00 

  4530 Podatek od towarów i us³ug - 2.232 2.232 100,00 

  4560 
Odsetki od dotacji wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub 
pobranych w nadmiernej wysoko�ci 

- 152 152 100,00 

  6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
bud¿etowych 

- 591.779 591.682 99,98 

 80110  Gimnazja 3.638.804 3.673.971 3.673.971 100,00 

  3020 
Nagrody i wydatki osobowe 
niezaliczone do wynagrodzeñ 

15.244 18.157 18.157 100,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.510.156 2.504.337 2.504.337 100,00 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 190.033 193.654 193.654 100,00 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 482.776 460.020 460.020 100,00 
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 66.161 64.092 64.092 100,00 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 77.196 75.859 75.859 100,00 

  4240 
Zakup pomocy naukowych, 
dydaktycznych i ksi¹¿ek 

- 1.864 1.864 100,00 

  4260 Zakup energii 116.494 146.730 146.730 100,00 
  4270 Zakup us³ug remontowych 22.630 29.018 29.018 100,00 
  4280 Zakup us³ug zdrowotnych 2.300 3.026 3.026 100,00 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 35.486 47.326 47.326 100,00 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 1.610 2.884 2.884 100,00 
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 1.360 1.138 1.138 100,00 

  4440 
Odpis na zak³adowy fundusz �wiadczeñ 
socjalnych 

117.358 125.866 125.866 100,00 

 80113  Dowo¿enie uczniów do szkó³ 66.000 49.600 49.477 99,75 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 66.000 49.600 49.477 99,75 
 80120  Licea ogólnokszta³c¹ce 2.473.054 2.578.649 2.578.649 100,00 

  3020 
Nagrody i wydatki osobowe 
niezaliczone do wynagrodzeñ 

10.000 9.084 9.084 100,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.673.560 1.652.412 1.652.412 100,00 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 140.293 113.228 113.228 100,00 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 313.220 305.287 305.287 100,00 
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 42.919 38.730 38.730 100,00 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 35.000 47.074 47.074 100,00 

  4240 
Zakup pomocy naukowych, 
dydaktycznych i ksi¹¿ek 

- 3.155 3.155 100,00 

  4260 Zakup energii 100.000 105.891 105.891 100,00 
  4270 Zakup us³ug remontowych 10.000 12.716 12.716 100,00 
  4280 Zakup us³ug zdrowotnych - 1.036 1.036 100,00 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 38.000 62.987 62.987 100,00 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 644 6.416 6.416 100,00 
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 2.500 1.838 1.838 100,00 

  4440 
Odpis na zak³adowy fundusz �wiadczeñ 
socjalnych 

106.916 106.945 106.945 100,00 

  6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
bud¿etowych 

- 111.850 111.850 100,00 

 80145  Komisje egzaminacyjne 1.000 - - - 
  3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 1.000 - - - 

 80146  
Dokszta³canie i doskonalenie 
Nauczycieli 

78.744 65.077 61.629 94,70 

  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia - 3.250 3.250 100,00 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 49.294 43.160 39.712 92,01 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 29.450 18.667 18.667 100,00 
 80195  Pozosta³a dzia³alno�æ 49.406 121.942 121.854 99,93 

  3020 
Nagrody i wydatki osobowe 
niezaliczone do wynagrodzeñ 

13.000 12.975 12.975 100,00 

  3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych  3.016 2.970 98,47 
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  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 250 1.500 1.473 98,20 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 3.000 15.850 15.835 99,91 
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 5.000 5.000 5.000 100,00 

  4440 
Odpis na zak³adowy fundusz �wiadczeñ 
socjalnych 

28.156 83.601 83.601 100,00 

803   Szkolnictwo wy¿sze - 39.200 39.200 100,00 
 80395  Pozosta³a dzia³alno�æ - 39.200 39.200 100,00 

  6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
bud¿etowych 

- 39.200 39.200 100,00 

851   Ochrona zdrowia 200.000 374.520 368.799 98,47 
 85154  Przeciwdzia³anie alkoholizmowi 200.000 372.520 366.799 98,46 

  3020 
Nagrody i wydatki osobowe 
niezaliczone do wynagrodzeñ 

- 5.500 5.500 100,00 

  3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 8.000 10.400 10.170 97,79 

  4010 
Wynagrodzenia. osobowe 
pracowników 

- 10.300 10.047 97,54 

  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 5.000 7.625 7.622 99,96 
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 1.000 1.120 1.118 99,82 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 80.000 68.452 67.507 98,62 
  4260 Zakup energii 15.000 6.470 6.459 99,83 
  4270 Zakup us³ug remontowych - 38.980 38.950 99,92 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 90.000 192.940 188.816 97,86 
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 1.000 300 267 89,00 

  4440 
Odpis na zak³adowy fundusz �wiadczeñ 
socjalnych 

- 677 677 100,00 

  6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
bud¿etowych 

- 13.000 12.946 99,58 

  6060 
Wydatki na zakupy inwestycji jednostek 
bud¿etowych 

- 8.756 8.720 99,59 

  6230 

Dotacje celowe z bud¿etu na 
finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek nie 
zaliczanych do sektora finansów 
publicznych 

- 8.000 8.000 100,00 

 85195  Pozosta³a dzia³alno�æ - 2.000 2.000 100,00 

  6230 

Dotacje celowe z bud¿etu na 
finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek nie 
zaliczanych do sektora finansów 
publicznych 

- 2.000 2.000 100,00 

853   Opieka spo³eczna 4.860.600 4.846.874 4.777.735 98,57 
 85303  O�rodki wsparcia 397.100 402.824 402.730 99,98 

  3020 
Nagrody i wydatki osobowe 
niezaliczone do wynagrodzeñ 

3.550 3.305 3.305 100,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 267.049 269.263 269.263 100,00 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20.902 19.406 19.406 100,00 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 49.968 50.594 50.594 100,00 
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 6.847 7.208 7.208 100,00 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 12.482 17.539 17.445 99,46 
  4220 Zakup �rodków ¿ywno�ci 6.000 7.348 7.348 100,00 
  4260 Zakup energii 5.610 4.234 4.234 100,00 
  4270 Zakup us³ug remontowych - 1.732 1.732 100,00 
  4280 Zakup us³ug zdrowotnych - 6.060 6.060 100,00 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 10.710 5.303 5.303 100,00 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 1.330 76 76 100,00 
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 3.650 1.736 1.736 100,00 

  4440 
Odpis na zak³adowy fundusz �wiadczeñ 
socjalnych 

9.002 9.020 9.020 100,00 

 85313  
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne 
op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre 
�wiadczenia z pomocy spo³ecznej 

77.700 91.450 80.550 88,08 

  4130 Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne 77.700 91.450 80.550 88,08 

 85314  
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki 
na ubezpieczenia spo³eczne 

1.482.300 1.627.219 1.627.149 100,00 

  3110 �wiadczenia spo³eczne 1.392.300 1.549.317 1.549.247 100,00 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 90.000 77.902 77.902 100,00 
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 85315  Dodatki mieszkaniowe 1.270.000 1.048.655 990.580 94,46 
  3110 �wiadczenia spo³eczne 1.270.000 1.048.655 990.580 94,46 

 85316  
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i 
wychowawcze 

141.900 114.600 114.600 100,00 

  3110 �wiadczenia spo³eczne 141.900 114.600 114.600 100,00 
 85319  O�rodki pomocy spo³ecznej 1.329.800 1.435.600 1.435.600 100,00 

  3020 
Nagrody i wydatki osobowe 
niezaliczone do wynagrodzeñ 

12.320 11.564 11.564 100,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 929.144 1.010.294 1.010.294 100,00 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 71.387 74.582 74.582 100,00 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 169.839 184.917 184.917 100,00 
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 22.409 24.355 24.355 100,00 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 18.000 22.982 22.982 100,00 
  4260 Zakup energii 22.358 19.927 19.927 100,00 
  4270 Zakup us³ug remontowych 5.900 5.900 5.900 100,00 
  4280 Zakup us³ug zdrowotnych 1.200 145 145 100,00 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 42.585 42.185 42.185 100,00 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 1.550 2.100 2.100 100,00 
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 800 800 800 100,00 

  4440 
Odpis na zak³adowy fundusz �wiadczeñ 
socjalnych 

32.308 35.849 35.849 100,00 

 85328  
Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne 
us³ugi opiekuñcze 

105.800 7.252 7.252 100,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 79.177 5.252 5.252 100,00 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.350 - - - 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 14.764 1.000 1.000 100,00 
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 2.019 1.000 1.000 100,00 

  4440 
Odpis na zak³adowy fundusz �wiadczeñ 
socjalnych 

3.490 - - - 

 85395  Pozosta³a dzia³alno�æ 56.000 119.274 119.274 100,00 

  2570 
Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla 
pozosta³ych jednostek sektora 
finansów publicznych 

- 4.692 4.692 100,00 

  3020 
Nagrody i wydatki osobowe 
niezaliczone do wynagrodzeñ 

640 640 640 100,00 

  3110 �wiadczenia spo³eczne - 57.706 57.706 100,00 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39.068 40.229 40.229 100,00 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.176 3.189 3.189 100,00 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 7.602 7.334 7.334 100,00 
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 1.042 1.008 1.008 100,00 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 947 2.355 2.355 100,00 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 1.500 92 92 100,00 

  4440 
Odpis na zak³adowy fundusz �wiadczeñ 
socjalnych 

2.025 2.029 2.029 100,00 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 2.914.800 3.010.323 3.010.323 100,00 

 85401  
�wietlice szkolne w szko³ach 
podstawowych: 

188.000 198.904 198.904 100,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 141.312 156.207 156.207 100,00 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.232 6.834 6.834 100,00 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 26.851 26.852 26.852 100,00 
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 3.690 3.442 3.442 100,00 

  4440 
Odpis na zak³adowy fundusz �wiadczeñ 
socjalnych 

5.915 5.569 5.569 100,00 

 85404  Przedszkola 2.380.000 2.345.000 2.345.000 
100,00100

,00 

  2510 
Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla 
zak³adu bud¿etowego 

2.380.000 2.345.000 2.345.000 100,00 

 85412  
Kolonie i obozy oraz inne formy 
wypoczynku dzieci i m³odzie¿y szkolnej 

40.000 40.000 40.000 100,00 

  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 40.000 40.000 40.000 100,00 
 85415  Pomoc materialna dla uczniów - 69.582 69.582 100,00 

  3240 
Stypendia oraz inne formy pomocy dla 
uczniów 

- 69.582 69.582 100,00 

 85417  Szkolne schroniska m³odzie¿owe 2.000 1.736 1.736 100,00 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne - 252 252 100,00 
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy - 34 34 100,00 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia - 50 50 100,00 
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  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 2.000 1.400 1.400 100,00 

 85446  
Dokszta³canie i doskonalenie 
nauczycieli 

10.800 10.800 10.800 100,00 

  2510 
Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla 
zak³adów bud¿etowych 

10.800 10.800 10.800 100,00 

 85495  Pozosta³a dzia³alno�æ 294.000 344.301 344.301 100,00 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 217.452 265.399 265.399 100,00 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19.415 19.227 19.227 100,00 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 45.498 47.634 47.634 100,00 
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 6.235 6.635 6.635 100,00 

  4440 
Odpis na zak³adowy fundusz �wiadczeñ 
socjalnych 

5.400 5.406 5.406 100,00 

900   
Gospodarka komunalna i ochrona 
�rodowiska 

1.294.700 1.638.835 1.613.246 98,44 

 90001  Gospodarka �ciekowa i ochrona wód 143.200 246.886 239.510 97,01 
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki - 5.270 5.270 100,00 

  6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
bud¿etowych 

143.200 241.616 234.240 96,95 

 90003  Oczyszczanie miast i wsi 290.000 490.930 486.925 99,18 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 290.000 490.930 486.925 99,18 

 90004  
Utrzymanie zieleni w miastach i 
gminach 

274.500 386.200 384.751 99,62 

  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 274.500 386.200 384.751 99,62 
 90013  Schroniska dla zwierz¹t 12.000 15.700 15.444 98,37 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 12.000 15.700 15.444 98,37 
 90015  O�wietlenie ulic, placów i dróg 565.000 475.574 463.887 97,54 
  4260 Zakup energii 320.000 312.327 307.333 98,40 
  4270 Zakup us³ug remontowych 245.000 160.563 153.870 95,83 

  6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
bud¿etowych 

- 2.684 2.684 100,00 

 90020  
Wp³ywy i wydatki zwi¹zane z 
gromadzeniem �rodków z op³at 
produktowych 

- 10.155 9.353 92,10 

  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia - 1.216 416 34,21 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych - 8.939 8.937 99,98 
 90095  Pozosta³a dzia³alno�æ 10.000 13.390 13.376 99,90 
  4270 Zakup us³ug remontowych - 4.540 4.536 99,91 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 10.000 8.850 8.840 99,89 

921   
Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

1.553.300 1.707.075 1.706.875 99,99 

 92109  
Domy i o�rodki kultury, �wietlice i 
kluby 

500.000 579.500 579.500 100,00 

  2550 
Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla 
instytucji kultury 

500.000 579.500 579.500 100,00 

 92116  Biblioteki 749.000 821.675 821.675 100,00 

  2550 
Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla 
instytucji kultury 

749.000 727.200 727.200 100,00 

  6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
bud¿etowych 

- 94.475 94.475 100,00 

 92118  Muzea 196.800 159.600 159.600 100,00 

  2550 
Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla 
instytucji kultury 

196.800 159.600 159.600 100,00 

 92120  Ochrona i konserwacja zabytków - 10.000 10.000 100,00 

  2580 
Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla 
jednostek niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych 

- 10.000 10.000 100,00 

 92195  Pozosta³a dzia³alno�æ 107.500 136.300 136.100 99,85 

  2820 

Dotacja celowa z bud¿etu na 
finansowanie lub dofinansowanie 
zadañ zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 

45.000 43.100 43.100 100,00 

  3020 
Nagrody i wydatki osobowe 
niezaliczone do wynagrodzeñ 

5.000 4.150 4.116 99,18 

  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 20.000 9.870 9.712 98,40 
  4270 Zakup us³ug remontowych - 15.150 15.148 99,99 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 37.500 64.030 64.024 99,99 

926   Kultura fizyczna i sport 754.832 1.824.377 1.824.012 99,98 
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 92601  Obiekty sportowe 362.832 1.054.577 1.054.426 99,99 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 55.000 60.000 59.952 99,92 
  4260 Zakup energii 57.000 56.640 56.557 99,85 
  4270 Zakup us³ug remontowych 25.000 26.738 26.738 100,00 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 104.332 88.090 88.089 100,00 
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 1.500 1.832 1.813 98,96 

  6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
bud¿etowych 

120.000 821.277 821.277 100,00 

 92605  
Zadania w zakresie kultury fizycznej i 
sportu 

- 10.000 10.000 100,00 

  4270 Zakup us³ug remontowych - 10.000 10.000 100,00 
 92695  Pozosta³a dzia³alno�æ 392.000 759.800 759.586 99,97 

  2820 

Dotacja celowa z bud¿etu na 
finansowanie lub dofinansowanie 
zadañ zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 

350.000 510.000 510.000 100,00 

  3020 
Nagrody i wydatki osobowe 
niezaliczone do wynagrodzeñ 

25.000 52.270 52.269 100,00 

  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 5.000 28.430 28.429 100,00 
  4270 Zakup us³ug remontowych - 6.375 6.325 99,22 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 12.000 162.725 162.563 99,90 
   Ogó³em 35.012.390 43.021.568 42.701.417 99,26 

Za³¹cznik Nr 3
do sprawozdania

z wykonania bud¿etu miasta Ko�ciana
za 2003 rok

WYDATKI ZWI¥ZANE Z REALIZACJ¥ ZADAÑ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ¥DOWEJ
I INNYCH ZADAÑ ZLECONYCH MIASTU USTAWAMI W 2003 R.

Dzia³ Rozdzia³ § Tre�æ 
Plan wg 
uchwa³y 

bud¿etowej 

Plan po 
zmianach 

Wykonanie w% 

750   Administracja publiczna 164.600 163.700 163.700 100,00 
 75011  Urzêdy wojewódzkie 164.600 163.700 163.700 100,00 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 111.800 112.571 112.571 100,00 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25.000 24.229 24.229 100,00 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 24.450 23.550 23.550 100,00 
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 3.350 3.350 3.350 100,00 

751   
Urzêdy naczelnych organów w³adzy 
pañstwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz s¹downictwa 

3.540 48.360 47.748 98,73 

 75101  
Urzêdy naczelnych organów w³adzy 
pañstwowej, kontroli i ochrony prawa 

3.540 3.540 3.540 100,00 

  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 3.540 3.540 3.540 100,00 

 75110  
Referenda ogólnokrajowe i 
konstytucyjne 

- 44.820 44.208 98,63 

  3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych - 31.363 30.751 98,05 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne - 818 818 100,00 
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy - 221 221 100,00 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia - 566 566 100,00 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych - 11.852 11.852 100,00 

754   
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona 
przeciwpo¿arowa 

200 200 200 100,00 

 75414  Obrona cywilna 200 200 200 100,00 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 200 200 200 100,00 

801   O�wiata i wychowanie - 6.977 6.976 99,99 
 80101  Szko³y podstawowe - 6.977 6.976 99,99 

  3240 
Stypendia oraz inne formy pomocy dla 
uczniów 

- 6.977 6.976 99,99 

853   Opieka spo³eczna 2.227.600 2.308.941 2.297.947 99,52 
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 85303  O�rodki wsparcia 302.100 308.700 308.606 99,97 

  3020 
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone 
do wynagrodzeñ 

2.500 2.345 2.345 100,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 198.657 200.707 200.707 100,00 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.590 14.615 14.615 100,00 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 37.344 38.552 38.552 100,00 
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 5.117 5.423 5.423 100,00 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 11.332 14.979 14.885 99,37 
  4220 Zakup �rodków ¿ywno�ci 6.000 7.348 7.348 100,00 
  4260 Zakup energii 4.810 3.835 3.835 100,00 
  4270 Zakup us³ug remontowych - 1.732 1.732 100,00 
  4280 Zakup us³ug zdrowotnych - 6.000 6.000 100,00 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 9.710 5.151 5.151 100,00 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 1.200 76 76 100,00 
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 3.650 1.736 1.736 100,00 

  4440 
Odpis na zak³adowy fundusz �wiadczeñ 
socjalnych 

6.190 6.201 6.201 100,00 

 85313  
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne 
op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre 
�wiadczenia z pomocy spo³ecznej 

77.700 91.450 80.550 88,08 

  4130 Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne 77.700 91.450 80.550 88,08 

 85314  
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na 
ubezpieczenia spo³eczne 

1.186.300 1.261.219 1.261.219 100,00 

  3110 �wiadczenia spo³eczne 1.096.300 1.183.317 1.183.317 100,00 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 90.000 77.902 77.902 100,00 

 85316  
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i 
wychowawcze 

141.900 114.600 114.600 100,00 

  3110 �wiadczenia spo³eczne 141.900 114.600 114.600 100,00 
 85319  O�rodki pomocy spo³ecznej 413.800 519.600 519.600 100,00 

  3020 
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone 
do wynagrodzeñ 

4.235 4.792 4.792 100,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 299.123 378.084 378.084 100,00 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22.247 28.381 28.381 100,00 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 54.445 69.523 69.523 100,00 
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 6.597 7.839 7.839 100,00 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 7.550 7.883 7.883 100,00 
  4260 Zakup energii 4.000 3.771 3.771 100,00 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 6.585 6.814 6.814 100,00 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 850 850 850 100,00 

  4440 
Odpis na zak³adowy fundusz �wiadczeñ 
socjalnych 

8.168 11.663 11.663 100,00 

 85328  
Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne 
us³ugi opiekuñcze 

105.800 7.252 7.252 100,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 79.177 5.252 5.252 100,00 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.350 - - - 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 14.764 1.000 1.000 100,00 
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 2.019 1.000 1.000 100,00 

  4440 
Odpis na zak³adowy fundusz �wiadczeñ 
socjalnych 

3.490 - - - 

 85395  Pozosta³a dzia³alno�æ - 6.120 6.120 100,00 
  3110 �wiadczenia spo³eczne - 6.120 6.120 100,00 

900   
Gospodarka komunalna i ochrona 
�rodowiska 

125.000 112.274 112.274 100,00 

 90015  O�wietlenie ulic, placów i dróg 125.000 112.274 112.274 100,00 
  4260 Zakup energii 100.000 97.327 97.327 100,00 
  4270 Zakup us³ug remontowych 25.000 14.947 14.947 100,00 
   Ogó³em 2.520.940 2.640.452 2.628.845 99,56 
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Za³¹cznik Nr 4
do sprawozdania

z wykonania bud¿etu miasta Ko�ciana
za 2003 rok

WYKAZ ZADAÑ INWESTYCYJNYCH W 2003 ROKU

�ród³a finansowania
Dzia³
Roz-
dzia³

Nazwa dzia³u,
rozdzia³u,
zadania

Wydatki
plano-
wane

w 2003 r.

Wydatki
zrealizo-
wane do

31.12.2003

Wydatki
nie

wygasa-
j¹ce

w 2003 r.

Razem
wydatki

w 2003 r.
(4+5)

�rodki
w³asne w
bud¿ecie

Po¿yczka
kredyt

�rodki
w³asne

GFO�iGW

Obliga-
cje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

600 Transport i
³¹czno�æ

2.491.387 1.923.605 567.672 2.491.277 - 2.449.009 - 42.268

60016 Drogi publiczne
gminne

2.491.387 1.923.605 567.672 2.491.277 - 2.449.009 - 42.268

Zakup maszyny
drogowej -
skrapiarki

30.000 29.890 - 29.890 - - - 29.890

Zakup wiat
przystankowych
- wraz z
monta¿em

12.378 12.378 - 12.378 - - - 12.378

Modernizacja ul.
Piastowska

94.687 94.687 - 94.687 - 94.687
kredyt

- -

Modernizacja ul.
Pó³wiejska

194.827 4.227 190.600 194.827 - 194.827
kredyt

- -

Modernizacja ul.
Podgórna

167.895 167.895 - 167.895 - 167.895
kredyt

- -

Nawierzchnia ul.
Krasickiego

289.430 289.430 - 289.430 - 289.430
kredyt

- -

Jezdnia ul.
Zawadzkiego

151.800 151.800 - 151.800 - 151.800
kredyt

- -

Jezdnia ul.
Graniczna

394.751 394.751 - 394.751 - 394.751
kredyt

- -

Jezdnia ul.
Ka�mierczaka

544.231 544.231 - 544.231 - 544.231
kredyt

- -

Nawierzchnia ul.
W. Maya

122.036 - 122.036 122.036 - 122.036
kredyt

- -

Modernizacja ul.
Górnej

234.270 234.270 - 234.270 - 234.270
kredyt

- -

Modernizacja ul.
Uczniowskiej

255.082 46 255.036 255.082 - 255.082
kredyt

- -

700 Gospodarka
mieszkaniowa

3.294.918 3.119.660 175.257 3.294.917 2.096.156 931.894 - 266.867

70005

Gospodarka
gruntami i
nieruchomo�cia
mi

3.294.918 3.119.660 175.257 3.294.917 2.096.156 931.894 - 266.867

Nabycie
nieruchomo�ci
od �Reemtsma
polska� SA.

2.596.000 2.596.000 - 2.596.000 2.096.000
500.000

kredyt - -

Wykupy
gruntów

523.261 523.260 - 523.260 156 256.237
kredyt

- 266.867

Budowa
mieszkañ
socjalnych

175.657 400 175.257 175.657 - 175.657
kredyt

- -

750 Administracja
publiczna

124.406 79.223 43.676 122.899 122.899 - - -

75023 Urzêdy miast 77.201 33.409 43.676 77.085 77.085 - - -
Rozbudowa
sieci
komputerowej
w budynku ul.
Bernardyñska 2

22.000 21.911 - 21.911 21.911 - - -
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Urz¹dzenie
pomieszczenia
kasowego

40.000 1.824 38.176 40.000 40.000 - - -

Doposa¿enie
samochodu
s³u¿bowego

4.001 4.001 - 4.001 4.001 - - -

Zakupy
inwestycyjne �
komputeryzacja

11.200 5.673 5.500 11.173 11.173 - - -

75095 Pozosta³a
dzia³alno�æ

47.205 45.814 - 45.814 45.814 - - -

Modernizacja
pomieszczeñ
administracyjny
ch w budynku
przy ul.
Bernardyñskiej
2

25.000 23.617 - 23.617 23.617 - - -

Gminne
Centrum
Informacji �
komputeryzacja

22.205 22.197 - 22.197 22.197 - - -

801 O�wiata i
wychowanie

741.529 508.428 233.004 741.432 6.000 697.532 37.900 -

80101 Szko³y
podstawowe

629.679 507.578 122.004 629.582 6.000 585.682 37.900 -

Modernizacja
obiektów
szkolnych

295.149 295.053 - 295.053 6.000 289.053
kredyt

- -

Modernizacja
kot³owni w ZS
nr 4 (do 31.08.03
r. - jako zespó³
szkó³ nr 1)

201.700 199.879 1.821 201.700 -

64.800
kredyt
99.000

po¿yczka
WFO�

37.900 -

Remont
kapitalny
elewacji
zewnêtrznej w
ZS nr 1 (do
31.08.03 r. - jako
zespó³ szkó³ nr
2)

89.083 - 89.083 89.083 -
89083
kredyt - -

Remont
kapitalny
pomieszczeñ
kuchennych
wraz z
zapleczem w ZS
nr 2 (do
31.08.03r. - jako
SP nr 2)

31.550 450 31.100 31.550 -
31.550
kredyt

- -

Remont
pomieszczeñ
socjalnych i
sanitarnych w
piwnicach
budynku ZS nr 1

12.197 12.196 - 12.196 - 12.196
kredyt

- -

80120
Licea
ogólnokszta³-
c¹ce

111.850 850 111.000 111.850 - 111.850 - -

Przebudowa
pomieszczeñ
sanitarnych sali
gimnastycznej
w I LO

111.850 850 111.000 111.850 -
111.850

kredyt
- -

803 Szkolnictwo
wy¿sze

39.200 6.250 32.950 39.200 3.200 36.000 - -

80395 Pozosta³a
dzia³alno�æ

39.200 6.250 32.950 39.200 3.200 36.000 - -
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Adaptacja
pomieszczeñ
przy ul.
Bernardyñskiej
na cele
szkolnictwa
wy¿szego

39.200 6.250 32.950 39.200 3.200 36.000
kredyt

- -

851 Ochrona
zdrowia

21.756 21.666 - 21.666 21.666 - - -

85154 Przeciwdzia³anie
alkoholizmowi

21.756 21.666 - 21.666 21.666 - - -

Przebudowa
boiska na os.
Piastowskim

13.000 12.946 - 12.946 12.946 - - -

Zakupy
inwestycyjne -
miejska
�wietlica
rozwi¹zywania
problemów
alkoholowych

4.656 4.655 - 4.655 4.655 - - -

Zakupy
inwestycyjne-
�wietlica
socjoterapeutyc
zna

4.100 4.065 - 4.065 4.065 - - -

900

Gospodarka
komunalna i
ochrona
�rodowiska

244.300 236.924 - 236.924 66.508 170.416 - -

90001
Gospodarka
�ciekowa i
ochrona wód

241.616 234.240 - 234.240 63.824 170.416 - -

Budowa
kanalizacji
sanitarnej w
osiedlu Wiatraki

66.700 59.874 - 59.874 47.874
12.000

po¿yczka
WFO�

- -

Budowa
kanalizacji
sanitarnej w
ulicach
Wielichowskiej,
Balcera i
Wojciechowskie
go I etap

81.500 81.500 - 81.500 11.500
70.000

po¿yczka
WFO�

- -

Budowa
kanalizacji
sanitarnej dla
ulic Balcera i
Wojciechowskie
go - II etap

93.416 92.866 - 92.866 4.450

42.416
kredyt
46.000

po¿yczka
WFO�

- -

90015 O�wietlenie ulic,
placów i dróg

2.684 2.684 - 2.684 2.684 - - -

Budowa
o�wietlenia
drogowego w
Al. Lipowej

2.684 2.684 - 2.684 2.684 - - -

921

Kultura i
ochrona
dziedzictwa
narodowego

100.610 100.610 - 100.610 - 94.475 6.135 -

92116 Biblioteki 100.610 100.610 - 100.610 - 94.475 6.135 -
Modernizacja
kot³owni w
budynku
miejskiej
biblioteki
publicznej

100.610 100.610 - 100.610 -

49.775
kredyt
44.700

po¿yczka
WFO�

6.135 -
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926 
Kultura fizyczna 
i sport 

821.277 15.246 806.031 821.277 4.833 692.277 - 124.167 

92601 
Obiekty 
sportowe 

821.277 15.246 806.031 821.277 4.833 692.277 - 124.167 

 

Budowa 
ogólnodostêpne
go, 
wielofunkcyjneg
o obiektu 
sportowego 

812.277 6.246 806.031 812.277 4.833 
692.277 

kredyt 
- 115.167 

 
Wiaty na 
stadionie 
miejskim 

9.000 9.000 - 9.000 - - - 9.000 

 Ogó³em 7.879.383 6.011.612 1.858.590 7.870.202 2.321.262 5.071.603 44.035 433.302 

Poz. 2099

Za³¹cznik Nr 5
do sprawozdania

z wykonania bud¿etu miasta Ko�ciana
za 2003 rok

ZESTAWIENIE DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUD¯ETU MIASTA KO�CIANA W 2003 R.

Lp. Dzia³, rozdzia³, § Wyszczególnienie 

Plan wg 
uchwa³y 

bud¿etowe
j 

Plan po 
zmianach 

Wykonanie 

 1 2 3 4 5 

1. 
Dotacje 

przedmiotowe 
    

§2650 � Dotacje przedmiotowe bud¿etu dla zak³adu bud¿etowego 

 700, 70001 
Miejski Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej i 
Drogowej 

- 60.000 60.000 

 Razem §2650  - 60.000 60.000 
2. Dotacje podmiotowe     

§2510 � dotacje podmiotowe z bud¿etu dla zak³adu bud¿etowego 
 854, 85404 Przedszkola Samorz¹dowe 2.380.000 2.345.000 2.345.000 

 854, 85446 
Przedszkola Samorz¹dowe - dokszta³canie 
nauczycieli 

10.800 10.800 10.800 

 Razem §2510  2.390.800 2.355.800 2.355.800 
§2550 � dotacje podmiotowe bud¿etu dla instytucji kultury 

 921, 92109 Ko�ciañski O�rodek Kultury 500.000 579.500 579.500 
 921, 92116 Miejska Biblioteka Publiczna 749.000 727.200 727.200 
 921, 92118 Muzeum Regionalne 196.800 159.600 159.600 
 Razem §2550  1.445.800 1.466.300 1.466.300 

§2570 � dotacje podmiotowe z bud¿etu dla pozosta³ych jednostek sektora finansów publicznych 
 853, 85395 Warsztaty Terapii Zajêciowej - 4.692 4.692 
 Razem §2570  - 4.692 4.692 

§2580 � dotacje podmiotowe z bud¿etu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 
 921, 92120 Parafia p.w. NMP Wniebowziêtej w Ko�cianie - 10.000 10.000 
 Razem §2580  - 10.000 10.000 

3. Dotacje celowe     
§2320 � dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie¿¹ce realizowane na podstawie porozumieñ miêdzy 
jednostkami samorz¹du terytorialnego 

 750, 75095 Powiat Ko�ciañski - 1.400 1.400 
 Razem §2320  - 1.400 1.400 

§2820 � dotacje celowe z bud¿etu na finansowanie lub dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji stowarzyszeniom 
 630, 63095 PTTK Oddzia³ w Ko�cianie 5.500 5.500 5.500 
 921, 92195 Razem, z tego 45.000 43.100 43.100 
  Orkiestra Dêta TON   15.000 
  Orkiestra Dêta OSP Cukrowni Ko�cian   12.000 
  Towarzystwo �piewu �Lutnia�   5.100 
  Komenda Hufca ZHP   3.000 
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  Towarzystwo Mi³o�ników Ziemi Ko�ciañskiej   3.000 

  
Ko�ciañskie Stowarzyszenie Rozwoju .S³u¿by 
Zdrowia 

  3.000 

  
Stowarzyszenie. Absolwentów Gimnazjum i 
Liceum 

  1.500 

  Klub Seniora   500 
 926, 92695 Razem, z tego 350.000 510.000 510.000 
  PKS �Obra�   241.000 
  KKS �Obra�   98.000 
  MKS �Têcza�   112.500 
  Ludowy Klub Sportowy �Sana�   9.000 
  Ko�ciañski Klub ¯eglarski   4.000 
  KOBRA-JASS � trójbój si³owy   9.000 
  Klub Bokserski im. F. Stamma   5.000 
  UKS ¯eñskiej Pi³ki Siatkowej   13.500 
  UKS �Jedynka�   4.000 
  UKS �Czwórka�   4.000 
  UKS �Hellada�   2.000 
  UKS �Sokó³�   2.500 
  UKS �KSM Têcza�   2.000 
  Klub P³etwonurków �Triton�   2.000 
  Ko�ciañskie Towarzystwo Tenisowe   1.500 
 Razem§2820  400.500 558.600 558.600 

§6220 � dotacje celowe z bud¿etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztu realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych innych jednostek samorz¹du terytorialnego 

 754, 75405 Komenda Powiatowa Policji - 27.000 27.000 
 Razem §6220  - 27.000 27.000 

§6230 � dotacje celowe z bud¿etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 

 851, 85154 Stowarzyszenie Diabetyków - 8.000 8.000 

 851, 85195 
Stowarzyszenie Stwardnienia Rozsianego i 
Chorób Mózgu 

- 2.000 2.000 

 Razem §6230  - 10.000 10.000 
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2.  WYKONANIE PRZYCHODÓW PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAK£ADÓW BUD¯ETOWYCH W 2003 ROKU � PLAN ROCZNY WYKONANIE NA 31.12.03

Lp Wyszczególnienie 
Dzia³, 

Rozdzia³ 

Stan 
�rodków 

obrotowych 
na pocz¹tek 

roku 

Przychody W tym dotacje 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Miejski Zak³ad 
Gospodarki 
Mieszkaniowej i 
Drogowej 

700.70001 22.003,00 3.624.728,00 60.000,00 

   22.003,06 3.341,218,82 60.000,00 
2. Przedszkola 854.85404 190.000,00 2.899.280,00 2.355.800,00 
   190.000,00 2.895.865,74 2.355.800,00 
  854.85446 - 10.800,00 10.800,00 
    10.800,00 10.800,00 

3. 

Miejskie 
Sk³adowisko 
Odpadów 
Komunalnych1) 

900.90017 22.710,00 566.000,00 - 

   22.710,00 59.418,53 - 

4. 

Miejski Zak³ad 
Wodoci¹gów 
Wodoci¹gów 
Kanalizacji 

900.90017 -41.144,00 5.105.540,00 5.540,00 

   -41.144,33 4.600.312,02 5.500,00 
 Ogó³em  193.569,00 12.195.548,00 2.421.340,00 
   193.568,73 10.896.815,11 2.421.300,00 

 
1) Zak³ad z dniem 1.03.2003 r. zosta³ w³¹czony do Miejskiego Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej i Drogowej

Poz. 2099

Lp. Wyszczególnienie Dzia³, Rozdzia³ 
Stan �rodków 
pieniê¿nych na 
pocz¹tku roku 

1. Urz¹d Miejski  108.861,05 
   108.861,05 

a) 
Drogi publiczne 
powiatowe 

600.60014 95.609,47 

   95.609,47 
b) Drogi publiczne gminne 600.60016 1.847,54 
   1.847,54 

c) 
Szkolnictwo wy¿sze (z 
darowizny Reemtsmy 
S.A.) 

803.80395 10.304,64 

   10.304,64 
 

3.  WYKONANIE PRZYCHODÓW PRZYCHODÓW WYDATKÓW �RODKÓW SPECJALNYCH SPECJALNYCH 2003 ROKU � PLAN ROCZNY WYKONANIE NA 31.12.03

Wydatki 
W tym 

wynagrodzenia 
i pochodne 

Wp³ata 
nadwy¿ki do 

bud¿etu 

Podatek 
dochodowy 

od osób 
prawnych 

Stan �rodków 
obrotowych 
ma koniec 

roku 

7 8 9 10 
11 (4+5-7-9-

10) 

3.560.651,00 1.099.204,00 - - 86.080,00 

3.239.777,75 1.075.045,95 37.364,13 - 86.080,00 
2.939.280,00 2.296.320,00 - - 150.000,00 
2.878.105,49 2.280.492,97 57.760,25 - 150.000,00 

10.800,00 - - - - 
8.640,00 - 2.160,00 - - 

546.345,00 224.140,00 - 5.503,00 36.862,00 

65.249,19 32.445,03 - 1.360,00 15.519,34 

4.485.540,00 2.499.000,00 150.000,00 - 68.856,00 

4.426.346,72 2.438.340,75 144.737,12 - -11.916,15 
11.891.816,00 6.118.664,00 150.000,00 5.503,00 341.798,00 
10.609.479,15 5.826.324,70 239.861,50 1.360,00 239.683,19 

Przychody Wydatki 
W tym 

wynagrodzenie  
i pochodne 

Stan �rodków pieniê¿nych 
na koniec okresu 

sprawozdawczego 
277.000,00 385.861,05 - - 
250.800,40 302.622,20 - 57.039,25 

250.000,00 345.609,47 - 55.559,39 

226.809,94 266.860,02 - 55.559,39 
27.000,00 28.847,54 - - 
23.958,56 24.358,14 - 1.447,96 

- 10.304,64 - - 

- 10.304,64 - - 

�
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4.  PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY �RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2003 R.

Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie 
Wska�nik% 

Wykonanie do 
planu 

1 Stan �rodków na pocz¹tek roku 100.115 100.115 100,0 

Przychody ogó³em z tego: 120.000 122.045 101,7 
2 

Przelewy od Zarz¹du Województwa 120.000 122.045 101,7 
3 Razem (1 + 2) 220.115 222.160 100,9 

Wydatki ogó³em z tego: 220.115 203.684 92,5 

Nagrody wrêczone laureatom konkursów ekologicznych 5.200 5.200 100,0 
Zakup materia³ów i wyposa¿enia (urz¹dzenie i utrzymanie 
terenów zieleni) 

23.400 23.105 98,7 

Edukacja ekologiczna (zakup ksi¹¿ek i pomocy dydaktycznych 
z dziedziny ochrony �rodowiska dla Miejskiej Biblioteki 
Publicznej i szkó³) 

5.000 2.346 46,9 

Zakup us³ug pozosta³ych (oczyszczanie miasta, segregacja 
odpadów, obsadzanie kwiatami waz i rabat, wykonanie 
konstrukcji kwietnikowych i inne) 

115.238 113.757 98,7 

Modernizacja kot³owni w Zespole Szkó³ nr 1 (projekt 
budowlany oraz op³ata za przy³¹czenie do sieci) 

37.900 37.900 100,0 

Modernizacja kot³owni w budynku Miejskiej Biblioteki 
Publicznej (projekt budowlany) 

6.135 6.135 100,0 

Zakup zestawu komputerowego 18.142 6.141 33,9 
Dotacja na zakup �rodka pianotwórczego dla Ochotniczej 
Stra¿y Po¿arnej w Ko�cianie 

3.600 3.600 100,0 

4 

Dotacja na zakup zestawu komputerowego dla Miejskiego 
Zak³adu Wodoci¹gów i Kanalizacji w Ko�cianie 

5.500 5.500 100,0 

5 Stan �rodków na koniec roku 0 18.476 X 
6 Razem (4 + 5) 220.115 222.160 100,9 

5. Informacje dodatkowe

5.1. Informacja o udzielonych ulgach oraz umorzeniu na-
le¿no�ci jednostek organizacyjnych miasta Ko�ciana, do któ-
rych nie stosuje siê przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa
w 2003 r.

Na podstawie Uchwa³y Nr XVII/181/99 Rady Miejskiej
Ko�ciana z dnia 28.12.1999 r. w sprawie szczegó³owych zasad
i trybu umarzania wierzytelno�ci jednostek organizacyjnych
miasta Ko�ciana z tytu³u nale¿no�ci pieniê¿nych oraz udzie-
lania ulg, dokonano nastêpuj¹cych umorzeñ i udzielono ulg
w sp³acie nale¿no�ci:

5.1.1. Urz¹d Miejski

Rodzaj ulgi 
Okre�lenie 
d³u¿nika 

Liczba 
d³u¿ników 

Tytu³ nale¿no�ci 
Nale¿no�æ 

g³ówna 

Nale¿no�ci 
uboczne 
(odsetki) 

Umorzenia Osoby fizyczne 7 Op³ata adiacencka � odsetki z 
tytu³u roz³o¿enia na raty 

- 373,60 

Decyzje o udzieleniu ulgi lub umorzenia nale¿no�ci by³y
uzasadniane trudn¹ sytuacj¹ finansow¹ i rodzinn¹ wniosko-
dawców (brak pracy, niskie dochody i in.).

W przypadku osoby prawnej okoliczno�ci¹ stanowi¹c¹
podstawê decyzji by³a sezonowo�æ przychodów oraz trudna
sytuacja finansowa.

5.1.2. Miejski Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej i Drogo-
wej

Umorzono czynsze na kwotê 5.653,77 z³,
z tego:

- za mieszkanie - 8 osobom na kwotê 5.531,97 z³,

- dzier¿awa za ogród � 2 osobom na kwotê 121,80 z³.

Roz³o¿enia na 
raty 

Osoba prawna 1 Op³ata za u¿ytkowanie wieczyste  3.085,20 - 

 Osoba fizyczna 1 Dzier¿awa gruntu 2.160,62 287,64 
 Osoby fizyczne 2 Op³ata za u¿ytkowanie wieczyste 532,98 76,80 
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Umorzono nale¿no�æ za przyjêcie odpadów na wysypisko
� 4 osobom na kwotê 98,81 z³.

5.2. Informacja o realizacji wydatków, które nie wygas³y
z up³ywem 2002 r.

Rada Miejska Ko�ciana uchwa³¹ Nr V/42/02 z dnia
30.12.2002 r. ustali³a wykaz wydatków, których nie zrealizowa-
ne kwoty nie wygasaj¹ z up³ywem roku bud¿etowego 2002.

Realizacja wydatków, które nie wygas³y z up³ywem roku
2002 przedstawia siê nastêpuj¹co:

Dzia³ Rozdzia³ § Tre�æ Plan Wykonanie 
600   Transport i ³¹czno�æ 119.697,00 105.769,67 

 60014  Drogi publiczne powiatowe 7.927,00 7.627,71 

  4270 
Zakup us³ug remontowych - remont chodnika ul. 
Sierakowskiego, M³yñskiej i Pl. Wolno�ci 

6.927,00 6.926,68 

  4300 Zakup us³ug pozosta³ych - wymiana oznakowania 1.000,00 701,03 
 60016  Drogi publiczne gminne 111.770,00 98.141,96 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 111.770,00 98.141,96 

   
Modernizacja ulic: Pó³wiejska, Podgórna, Piastowska 
(projekt) 

3.075,00 1.575,00 

   Nawierzchnia ulicy Górnej (projekt) 5.000,00 4.880,00 
   Modernizacja ul. Reymonta (projekt) 4.000,00 3.660,00 
   Budowa chodnika ul. Zawadzkiego 99.695,00 88.026,96 

803   Szkolnictwo wy¿sze 71.666,83 71.605,18 
 80395  Pozosta³a dzia³alno�æ 71.666,83 71.605,18 

  6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych - 
adaptacja pomieszczeñ przy ul. Bernardyñskiej na 
cele szkolnictwa wy¿szego 

71.666,83 71.605,18 

900   Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 161.527,84 156.069,24 
 90001  Gospodarka �ciekowa i ochrona wód 103.021,30 101.682,54 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 103.021,30 101.682,54 

   
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wielichowskiej, 
Balcera i Wojciechowskiego 

92.981,30 92.981,30 

   Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Wiatraki 40,00 - 

   
Kanalizacja sanitarna do wysoko�ci posesji Wa³y 
¯egockiego 1 

10.000,00 8.701,24 

 90015  O�wietlenie ulic, placów i dróg 58.506,54 54.386,70 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 58.506,54 54.386,70 

   
Budowa o�wietlenia dla osiedla przy ul. £¹kowej (od 
ul. Jesionowej do ul. Dzia³kowej) 

54.567,54 54.386,70 

   Budowa o�wietlenia parkowego w Al. Lipowej 3.939,00 - 
   Ogó³em 352.891,67 333.444,09 

Nie wykorzystane �rodki w kwocie 19.447,58 przekazano na rachunek bud¿etu miasta.

Burmistrz
Miasta Ko�ciana

(�) Jerzy Bartkowiak
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Na planowane 13.389.282 z³ote dochodów wp³ynê³a kwota
13.349.291 z³otych, co stanowi 99,7%. Na ca³o�æ wp³ywów
sk³adaj¹ siê nastêpuj¹ce pozycje:

W dziale �Rolnictwo i ³owiectwo� kwotê 2.450 z³ote sta-
nowi¹ wp³ywy uzyskane ze sprzeda¿y �wiadectw miejsca
pochodzenia zwierz¹t, które wykonano w 40%. Przedmiotowe
wp³ywy szacowano w oparciu o wykonanie ubieg³oroczne,
realizacja za� wykaza³a, ¿e w roku bie¿¹cym, w zwi¹zku
z wprowadzeniem obowi¹zku posiadania �wiadectw wetery-
naryjnych, ilo�æ �wiadectw pochodzenia wydawanych przez
so³tysów spad³a. Ponadto 207.964 z³ote stanowi dotacja uzy-
skana z SAPARD-u na modernizacjê stacji wodoci¹gowej
w Krzycku Wielkim.

W dziale �Transport i ³¹czno�æ� wp³ywy w wysoko�ci
3.831 z³otych wypracowa³ Zarz¹d Dróg Gminnych (wp³ywy ze
sprzeda¿y oraz odsetki bankowe).

W dziale �Turystyka� wykazane 1.998 z³otych uzyskano
jako wp³atê z zysku roku 2002 uiszczon¹ przez powo³ane
Gospodarstwo Pomocnicze Boszkowo, wykonanie planu jest
ni¿sze ni¿ zak³adano, poniewa¿ planowano uzyskaæ zalicz-
kow¹ wp³atê z zysku za rok 2003, jednak gospodarstwo zysku
nie wypracowa³o.

W dziale �Gospodarka mieszkaniowa� kwotê 98.359 z³o-
tych uzyskano z czynszów za mieszkania i lokale w budynkach
gminnych oraz wydzier¿awiony grunt, 234.218 z³ ze sprzeda¿y
mienia - raty za mieszkania, budynki mieszkalne oraz sprzeda¿
gruntu � dzia³ki w Jezierzycach i S¹dzi, fundamenty po
planowanym o�rodku zdrowia pod mieszkania zak³adowe
w Krzycku Wielkim zakupione przez firmê p. Kenkla, grunt
rolny we W³oszakowicach zakupiony przez firmê Hermes,
74.266 z³ z op³at za u¿ytkowanie i u¿ytkowanie wieczyste
dzia³ek w Boszkowie, 24.345 z³otych z op³at za przekszta³cenie
prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asno�ci i 1.866
z³otych z odsetek od wp³at nieterminowych. £¹cznie wp³ynê³o
433.054 z³ote, co stanowi 102% planu.

W dziale �Administracja publiczna� na wp³ywy Urzêdu
Gminy w kwocie 241.355 z³otych sk³adaj¹ siê uzyskane odset-
ki bankowe w kwocie 9.889 z³otych, wp³ywy z us³ug (za ksero,
za odsprzedany sprzêt, energiê, publikacje, za prywatne roz-
mowy telefoniczne) oraz darowizn na zakup samochodu dla
policji i na modernizacjê �rodowiskowego Domu Samopo-
mocy w kwocie 225.619 z³otych oraz �rodki uzyskane jako
odszkodowanie ze zlikwidowanej firmy z Wroc³awia, która
mia³a budowaæ oczyszczalniê w kwocie 5.847 z³otych. Dotacja
Wojewody na zadania z zakresu administracji rz¹dowej (USC,
meldunki, prowadzenie rejestru dzia³alno�ci gospodarczej
i inne) wynios³a 54.800 z³otych. £¹czna kwota uzyskana w tym
dziale wynios³a 296.155 z³otych, co stanowi 99% wykonania,
czyli prawie tyle ile planowano.

W dziale �Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwo-
wej, kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa� kwotê 1.176
z³otych stanowi¹ �rodki uzyskane na prowadzenie aktualizacji
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rejestrów wyborców, 15.080 z³otych to dotacja na przeprowa-
dzenie referendum. £¹czna kwota wp³ywów to 16.256 z³otych.

W dziale �Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo-
¿arowa� wp³ynê³o 200 z³ tytu³em dotacji Wojewody na zada-
nia z zakresu obrony cywilnej.

Nastêpny dzia³ �Dochody od osób prawnych i osób fizycz-
nych� stanowi podstawê dochodów gminy i tak na kwotê
3.899.647 z³ sk³adaj¹ siê nastêpuj¹ce wp³ywy:

- podatek rolny - 244.389,

- podatek le�ny - 60.713,

- podatek od nieruchomo�ci - 1.631.159,

- podatek od �rodków transportowych - 221.988,

- podatek od spadków i darowizn - 20.461,

- op³ata skarbowa - 40.890,

- podatek w formie karty podatkowej - 31.266,

- udzia³ w podatku dochodowym od osób fizycznych -
1.124.000,

- udzia³ w podatku dochodowym od osób prawnych -
131.366,

- podatek od czynno�ci cywilnoprawnych - 140.071,

- podatek od posiadania psa � 74,

- op³ata miejscowa - 46.690,

- op³ata targowa - 31.489,

- op³ata administracyjna za czynno�ci urzêdowe - 8.912,

- op³ata za zezwolenie na sprzeda¿ alkoholu - 127.423,

- op³ata eksploatacyjna - 1.254,

- op³aty ró¿ne - 1.561,

- odsetki za zw³okê - 35.941.

Ogólne wykonanie w stosunku do planu zrealizowano
w wysoko�ci 101%, co nie znaczy, ¿e w ka¿dym rodzaju
podatku czy op³aty takie ono by³o. Najni¿sze wp³ywy (je�li
chodzi o wykonanie procentowe) wyst¹pi³y jak zwykle
w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku z tytu³u
posiadania psa, podatku od dzia³alno�ci gospodarczej, op³a-
cie skarbowej i podatku od �rodków transportowych. Udzia³y
w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane
przez Ministerstwo zwykle odbiegaj¹ od podanej prognozy,
któr¹ przyjmuje siê do planu. Pozosta³e pozycje równie¿,
bior¹c pod uwagê wykonanie roku poprzedniego, odbiegaj¹
od tych wska�ników i s¹ trudne do oszacowania. Wy¿sze
natomiast ni¿ siê spodziewano, uzyskano wp³ywy z podatku
od nieruchomo�ci, podatku od spadków i darowizn, podatku
od czynno�ci cywilnoprawnych oraz z op³aty eksploatacyjnej.
S¹ to te¿ trudne do oszacowania kwoty i realizacja ich
w odniesieniu do ci¹gu lat nie ma okre�lonego trendu.
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W dziale �Ró¿ne rozliczenia� na dochód w wysoko�ci
6.734.215 z³ sk³ada siê subwencja otrzymana z bud¿etu pañ-
stwa w wysoko�ci 6.737.703 z³, w tym czê�æ o�wiatowa
5.793.822 z³, czê�æ rekompensuj¹ca utracone dochody z tytu³u
podatku od �rodków transportu oraz ulg ustawowych
w podatku le�nym, rolnym i od zak³adów pracy chronionej
938.577 z³, czê�æ podstawowa subwencji ogólnej 5.304 z³.
Ponadto umniejszono wp³ywy tego dzia³u o 3.488 z³otych
dotycz¹ce zwrotu nadp³aty podatków pobieranych przez urzê-
dy skarbowe.

W dziale �O�wiata i wychowanie� na dochody w kwocie
36.179 z³ote sk³ada siê dotacja Wojewody Wielkopolskiego na
odpis na fundusz �wiadczeñ socjalnych dla nauczycieli eme-
rytów i rencistów 25.527 z³, na dokszta³canie nauczycieli 156
z³otych, na pomoc do wyposa¿enia pierwszoklasisty w pod-
rêczniki 3.257 z³otych oraz dochody uzyskane bezpo�rednio
przez szko³y (odsetki bankowe, op³aty za wynajem itp.) 7.239
z³otych. Dotacje zosta³y zrealizowane w 100%, �rodki wypra-
cowane przez szko³y nie doszacowano i uzyskano mniej ni¿
planowano. W zwi¹zku z powtarzaj¹c¹ siê tak¹ sytuacj¹,
zwrócono uwagê w trakcie prac nad bud¿etem roku 2004 aby
powa¿niej podej�æ do szacunku i aby realizacja zaplanowa-
nych kwot by³a w miarê mo¿liwa.

Na dzia³alno�æ w O�rodku Pomocy Spo³ecznej jako wyko-
nywanie zadania zleconego Wojewoda Wielkopolski przeka-
za³ 400.984 z³ote, z czego 275.710 z³ z przeznaczeniem na
wyp³atê zasi³ków wraz z pochodnymi, 79.400 z³ na dofinanso-
wanie utrzymania Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecznej,
25.097 z³ na wyp³atê zasi³ków rodzinnych i pielêgnacyjnych
osobom nie pobieraj¹cym ich z innych �róde³, 10.234 z³ote na
pomoc dla rolników w zwi¹zku ze susz¹, 2.520 z³otych na
dofinansowanie wyposa¿enia pierwszoklasistów i 8.023 z³ote
na op³acenie sk³adek ubezpieczenia zdrowotnego za pod-
opiecznych. Ponadto kwota 18.280 z³ uzyskana z bud¿etu
pañstwa stanowi dofinansowanie do wyp³aconych dodatków
mieszkaniowych, a kwota 11.000 z³ dofinansowanie do do¿y-
wiania dzieci szkolnych. Z odsetek na rachunku bankowym
uzyskano 90 z³otych. £¹cznie dochody w dziale 853 wynosz¹
430.354 z³. Wszystkie dotacje zosta³y przekazane w deklaro-
wanych wysoko�ciach, zwrócono 0,36 z³ tytu³em nie wykorzy-
stania �rodków na wyp³atê zasi³ków rodzinnych i pielêgnacyj-
nych.

W dziale �Edukacyjna opieka wychowawcza� uzyskano
63.567 z³otych, z czego 42.764 z³ote to odp³atno�æ rodziców
za pobyt dzieci w przedszkolu, 6.380 z³otych to odp³atno�æ za
dzieci z Krzycka Ma³ego uczêszczaj¹ce do oddzia³u zerowego
w Krzycku Wielkim, uiszczona przez Urz¹d Gminy w �wiêcie-
chowie, 14.020 to dotacja Wojewody Wielkopolskiego na
pomoc materialn¹ dla dzieci wiejskich z rodzin ubogich i 403
z³ote to odsetki uzyskane na rachunkach bankowych przed-
szkoli.

W dziale �Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska�
uzyskano 1.216.990 z³otych. Dotacja Wojewody na o�wietle-
nie uliczne dróg nie gminnych wynios³a 25.076 z³otych, wp³y-
wy z op³at produktowych 8.444 z³ote. W obu przypadkach nie
s¹ to wszystkie nale¿ne za 2003 rok �rodki, resztê otrzymano
w roku 2004. Jako dotacjê ze �rodków SAPARD-u do budowy
kanalizacji sanitarnej otrzymano 541.678 z³otych, na ten sam

cel ze �rodków spó³ki gromadz¹cej przedp³aty w³a�cicieli
o�rodków w Boszkowie wp³ynê³o 611.986 z³otych oraz od
mieszkañców gminy z którymi podpisano nowe umowy
o partycypacji w tym zadaniu 29.806 z³otych.

W dziale �Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego�
uzyskano 6.431 z³otych. �rodki te w wysoko�ci 6.000 z³otych
uzyskano od Marsza³ka Województwa Wielkopolskiego na
Przegl¹d Zespo³ów Teatralnych oraz Konkurs Kapel Dudziar-
skich, reszta to dochody z sali wiejskiej w Boguszynie zarz¹-
dzanej przez jej przedstawiciela.

Ogólny poziom wykonania dochodów, jak ju¿ wspomnia-
no, wyniós³ 99,70%. Ró¿nie to jednak wygl¹da w odniesieniu
do poszczególnych �róde³. Jak wiadomo, plan dochodów to
prognoza ich wielko�ci i odchylenia w wykonaniu do 10%
w dó³ lub górê s¹ do przyjêcia jako prawid³owo wyszacowane.
Wystêpuj¹ jednak pozycje, gdzie te ró¿nice s¹ wiêksze. Zwró-
cono na nie uwagê powy¿ej, w trakcie omawiania poszczegól-
nych rodzajów wp³ywów wed³ug dzia³ów klasyfikacji bud¿e-
towej. Mimo, ¿e procentowo wp³ywy podatków bezpo�rednio
wymierzanych i �ci¹ganych przez urz¹d s¹ wiêksze ni¿ w roku
ubieg³ym, ogólne zaleg³o�ci w stosunku do roku ubieg³ego
wzros³y o oko³o 24% i wynosz¹ 529.626 z³otych. Sk³adaj¹ siê
na nie nale¿no�ci z tytu³u podatków i op³at w wysoko�ci
335.752 z³ote, z tytu³u op³at za wodê i �cieki nale¿nych
Gminnemu Zak³adowi Komunalnemu w wysoko�ci 185.741
z³otych oraz z tytu³u op³at za dzia³alno�æ prowadzon¹ przez
Gospodarstwo Pomocnicze w wysoko�ci 8.133 z³ote. Pracow-
nicy poszczególnych jednostek starali siê uzyskaæ nale¿ne
kwoty i tak na przyk³ad pracownicy komórki windykacyjnej
urzêdu w ci¹gu roku wystawili 1.188 upomnieñ, 84 tytu³y
wykonawcze, 34 wezwania do zap³aty oraz dokonali dwóch
wpisów hipotecznych obci¹¿aj¹cych nieruchomo�ci z tytu³u
posiadanych zaleg³o�ci. Obraz wykonania dochodów wed³ug
klasyfikacji bud¿etowej przedstawia za³¹cznik Nr 1, za� dotacji
otrzymanych z zewn¹trz � za³¹cznik Nr 3.

Z dochodów uzyskanych wed³ug wy¿ej wymienionych
�róde³ powiêkszonych o �rodki z lat ubieg³ych oraz pobran¹
po¿yczkê z WFO�iGW, oprócz realizowanych w 2003 roku
wydatków w kwocie 12.767.582 z³ote, co stanowi 94,33%
planu, który wynosi³ 13.535.532 z³ote sp³acono 4 raty zaci¹-
gniêtego w latach ubieg³ych kredytu w kwocie 300.000 z³otych
oraz 75% po¿yczki pobranej w roku bie¿¹cym w wysoko�ci
438.750 z³otych. �rodki wydatkowano wed³ug poni¿szego
zestawienia.

W dziale 010 Rolnictwo i ³owiectwo z bud¿etu wydatkowa-
no 479.069 z³. Na sprawy geodezyjne � szacunki, mapy
zak³adanie ksi¹g wieczystych dla skomunalizowanych, naby-
wanych i sprzedawanych dzia³ek, zmiany planu zagospodaro-
wania 24.230 z³, na dofinansowanie do utrzymania urz¹dzeñ
melioracyjnych we wsiach gminy zgodnie z za³o¿eniami
wydatkowano 20.452 z³ote, na rzecz izb rolniczych jako obo-
wi¹zkowe sk³adki odprowadzono 4.825 z³, na modernizacjê
stacji wodoci¹gowej w Krzycku Wielkim 425.318 z³otych oraz
na zorganizowanie jarmarku rolniczego, imprezy je�dzieckiej
�Hubertus� i inne wydatki na rzecz rolnictwa przeznaczono
4.244 z³ote. Odno�nie sk³adek odprowadzonych na rzecz
Wielkopolskiej Izby Rolniczej, nale¿a³oby wyja�niæ sk¹d wziê³a
siê powy¿sza kwota. Podatku rolnego zebrano 244.389 z³o-
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tych, a odsetek z tego tytu³u 1.959 z³otych. Podstaw¹ wylicze-
nia jest wiêc kwota 246.348 z³otych pomno¿ona razy 2%
stanowi 4.927 z³otych i ró¿nica (sk³adki od kwot, które wp³y-
nê³y po terminie p³atno�ci IV raty) zosta³y przekazane, jak co
roku w styczniu roku nastêpnego.

W dziale 600 Transport i ³¹czno�æ prace zwi¹zane z na-
praw¹ i równaniem dróg oraz ulic gminnych skup i kruszenie
kamienia, masy asfaltowej, przebudowê chodników, utrzyma-
nie dróg w okresie zimowym (od�nie¿anie, posypywanie)
oraz w okresie letnim � wykaszanie poboczy wydatkowano
171.759 z³otych, na asfaltowanie ul. �liwy w Bukówcu Gór-
nym 29.078, monta¿ p³yt jombo na ul. Marcinka w Bukówcu
Górnym 19.084, asfaltowanie drogi D³u¿yna � Bucz 20.880 z³,
utwardzenie drogi w S¹dzi 10.181 i ul. Wiejskiej w Grotnikach
20.458 z³, budowê chodnika w Zbarzewie 13.587 i na ul. Otto
we W³oszakowicach 66.637 z³, poszerzenie ul. Wolno�ci we
W³oszakowicach 5.459 oraz budowê kanalizacji deszczowej
w Zbarzewie 32.659 i na ul. S³owiañskiej we W³oszakowicach
17.200 z³. Wystêpuj¹ równie¿ wydatki obejmuj¹ce wynagro-
dzenia pracowników fizycznych � kierowca ci¹gnika, pracow-
nicy porz¹dkowi dróg, parku, terenów zielonych, obej�æ obiek-
tów gminnych itd. (11 osób zatrudnionych na sta³e), które
z pochodnymi wynosi³y 236.079 z³, odpis na fundusz �wiad-
czeñ socjalnych 7.391 z³, na podró¿e s³u¿bowe 4.503 z³ote,
a na zakup �rodków czysto�ci, odzie¿y roboczej i ochronnej,
narzêdzi, czê�ci zamiennych do sprzêtu, pojazdów, maszyn,
naprawy, remonty, ubezpieczenia, zakup paliwa, olejów, in-
nych artyku³ów spo¿ywczych, budowlanych, wynagrodzenie
zatrudnionych na umowê zlecenie to kwota 150.201 z³. £¹cznie
w tym dziale wydatkowano 805.156 z³otych, a zadania reali-
zowano poprzez Zarz¹d Dróg Gminnych.

W dziale 630 �Turystyka� wydatki wi¹¿¹ siê z Boszkowem
i wynosz¹ 63.000 z³otych. Ca³o�æ stanowi dotacjê do dzia³al-
no�ci Gospodarstwa Pomocniczego Boszkowo przy Urzêdzie
Gminy W³oszakowice i zosta³a ona wykorzystana miêdzy
innymi na dofinansowanie dzia³alno�ci Szkolnego Schroniska
M³odzie¿owego w Dominicach w kwocie 23.220 z³otych, na
sfinansowanie wydatków osobowych grupy sprz¹taj¹cej Bosz-
kowo w wysoko�ci 23.285 z³otych oraz na dodatkowe prace
na O�rodku ¯eglarskim (budowa murków oporowych i odmu-
lanie dna jeziora przy linii brzegowej) w wysoko�ci 16.495
z³otych.

W dziale 700 �Gospodarka mieszkaniowa� wydatkowano
894 z³ote na utrzymanie miejsc pamiêci, zakup zniczy, kwia-
tów i wi¹zanek.

W dziale 750 �Administracja publiczna� wydatki stanowi¹
kwotê 1.667.957 z³. Dla obs³uguj¹cych stanowiska zadañ
zleconych przez Urz¹d Wojewódzki wynagrodzenia wraz
z pochodnymi wynosi³y 67.979 z³, koszty delegacji 1.979 z³,
pozosta³e wydatki jak zakup kwiatów, druków, ksi¹¿ek, publi-
kacji, zorganizowanie spotkania jubilatów, ekwiwalent za
materia³y biurowe stanowi¹ kwotê 4.997 z³, odpis na fundusz
�wiadczeñ socjalnych 1.184 z³. Wydatki Rady Gminy to diety
radnych i przewodnicz¹cego w wysoko�ci 39.940 z³ oraz
koszty zakupu artyku³ów ró¿nych 6.414 z³. Wydatki Urzêdu
Gminy to wynagrodzenia pracowników sta³ych oraz pracow-
ników na umowy - zlecenia wraz z pochodnymi, (to jest
z podatkiem dochodowym od wynagrodzeñ, sk³adkami ZUS,

sk³adkami na fundusz pracy), odpis na fundusz �wiadczeñ
socjalnych 37,5% przeciêtnego wynagrodzenia za rok ubieg³y
od etatu oraz nagrody jubileuszowe i uznaniowe w wysoko�ci
999.255 z³, koszty wyjazdów s³u¿bowych i wyp³acanych ry-
cza³tów 16.137 z³, op³aty za wodê i energiê 32.597 z³, sk³adki
ubezpieczeniowe 987 z³, zakupy �rodków czysto�ci, materia-
³ów biurowych, druków, ksi¹¿ek, czasopism, znowelizowa-
nych programów i sprzêtu komputerowego, opieki autorskiej,
paliw dla samochodów, opa³u (olej, mia³ i wêgiel) dla budyn-
ków Urzêdu, wyposa¿enia do biur, mebli, znaczków, piecz¹tek
i innych przedmiotów niezbêdnych do prawid³owego dzia³a-
nia Urzêdu wynosi³y 252.121 z³, op³aty za przesy³ki pocztowe,
za konserwacjê urz¹dzeñ ³¹czno�ci, za us³ugi kominiarskie, za
telefony (abonament, rozmowy), za utworzenie strony BIP, za
szkolenia, naukê, kursy, porady i ekspertyzy prawne, sk³adki
na WOKISS, za naprawy samochodu i innego sprzêtu np.
maszyn i ksero, komputerów, drukarek, fortepianu, za pranie
firan, op³aty prowizji od wyp³at gotówkowych, op³at za t³uma-
czenie, koszty egzekucyjne, remonty i ocieplanie pomieszczeñ
oraz naprawy (schody do pa³acu) zap³acili�my 211.675 z³.
Wynagrodzenia so³tysów to wydatek rzêdu 32.692 z³ (diety,
prowizje od zebranych podatków wg ustalonych stawek,
wydawanych �wiadectw miejsca pochodzenia zwierz¹t oraz
wyp³aconych rycza³tów za dojazdy do Urzêdu i korzystania
z w³asnych telefonów).

W dziale 751 �Urzêdy naczelnych organów w³adzy� wy-
datkowano 1.176 z³ na aktualizacjê rejestru wyborców oraz
15.080 z³ na przeprowadzenie referendum unijnego, z czego
9.674 z³ na diety komisji oraz 5.406 z³ na pozosta³e, czyli
wyposa¿enie lokali, zakup materia³ów, drukowanie obwiesz-
czeñ i kart do g³osowania, koszty przejazdów i inne zwi¹zane
z przygotowaniem lokali i obs³ug¹ komisji. £¹cznie wydatko-
wano 16.256 z³otych.

W dziale 754 �Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona prze-
ciwpo¿arowa� znajduj¹ siê wydatki zwi¹zane z dzia³alno�ci¹
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych, tzn. rycza³ty kierowców oraz
opiekuna wynosz¹ 10.146 z³, ubezpieczenia pojazdów i ludzi
2.459 z³, koszty zu¿ycia energii i wody w remizach 7.568 z³, na
wyp³atê za udzia³ w szkoleniach i po¿arach, na zakup paliw,
czê�ci zamiennych do pojazdów, opa³u, nagród na zawody,
umundurowania, wyposa¿enia, �rodków czysto�ci, na remon-
ty obiektów stra¿ackich, ga�nic, samochodów i sprzêtu p.po¿,
wydatkowano 78.172 z³. Na wydatki inwestycyjne, czyli budo-
wê remizy w D³u¿ynie oraz Boguszynie 88.869 z³otych. Na
zadania z zakresu obrony cywilnej wydatkowano 997 z³otych
oraz na zakup samochodu do policji 50.261 z³otych. Ogó³em
w dziale tym wydatkowano 238.472 z³ote.

W dziale 757 �Obs³uga d³ugu publicznego� wydatkowano
54.466 z³ tytu³em sp³aconych odsetek od pobranego kredytu
na budowê oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej z Banku Ochrony
�rodowiska oraz po¿yczki z WFO�iGW na budowê kanalizacji
oraz po¿yczki pomostowej na to samo zadanie jako uzupe³-
nienie �rodków do momentu uzyskania dotacji z SAPARD-u.

W dziale 801 �O�wiata i wychowanie� wydatkowano
5.627.556 z³. Na dowozy szkolne (wynajem autobusów, utrzy-
manie konwojentów, ubezpieczenie) wydatkowano 156.994
z³. Na prowadzenie liceum wydatkowano 569.172 z³, z czego
na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 445.373 z³ oraz 54.749
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z³ na zakup materia³ów (opa³, �rodki czysto�ci) i wyposa¿enia,
22.301 z³ na odpis funduszu �wiadczeñ socjalnych, na zakup
pomocy 6.459 z³ oraz na naprawy, umowy zlecenia oraz
remonty 30.167 z³, na podró¿e s³u¿bowe 2.437 z³, na zakup
energii i wody oraz inne op³aty 7.686 z³otych. Na prowadzenie
gimnazjów wydatkowano 1.706.031 z³, z czego na wynagro-
dzenia wraz z pochodnymi 1.473.628 z³, na wyposa¿enie,
utrzymanie, naprawy i remonty 111.848 z³, na dokoñczenie
boiska szkolnego w D³u¿ynie 10.200 z³, na zakup energii
i wody 11.319 z³, pomocy dydaktycznych 19.260 z³, na odpis
funduszu �wiadczeñ socjalnych 76.463 z³ i podró¿e s³u¿bowe
3.313 z³otych. W szko³ach podstawowych utrzymanie perso-
nelu kosztowa³o 2.581.878 z³, op³ata za energiê i wodê 30.023
z³, podró¿e s³u¿bowe 11.618 z³, sk³adki ubezpieczeniowe 2.798
z³, zakup pomocy naukowych 17.339 z³, na zakup opa³u,
�rodków czysto�ci, remonty, naprawy, telefony, abonament,
zakupy wyk³adzin, komputerów mebli, malowanie i inne
sprawy bie¿¹ce wydatkowano 267.926 z³, na remonty i inwe-
stycje 124.835 z³, na dofinansowanie wyposa¿enia pierwszo-
klasistów 3.257 z³ i odpis na fundusz �wiadczeñ socjalnych
wynosi 118.959 z³. Odpis na fundusz �wiadczeñ socjalnych dla
nauczycieli emerytów wyniós³ 25.527 z³otych, a koszty prze-
prowadzenia komisyjnego przekwalifikowania nauczycieli 156
z³. Na dokszta³canie nauczycieli wydatkowano 11.043 z³ote.

W dziale 851 �Ochrona zdrowia� wydatkowano kwotê
109.352 z³, które przeznaczono na sfinansowanie dzia³alno�ci
z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej; szkolenia, posie-
dzenia komisji, dofinansowanie wypoczynku dzieci, zakup
artyku³ów spo¿ywczych, pokrycie kosztów pogadanek, orga-
nizowanie �wietlic oraz zajêæ terapeutycznych dla ró¿nych
grup spo³ecznych, dofinansowanie imprez o wyd�wiêku an-
tyalkoholowym (festyny), jednym s³owem sfinansowano za-
dania znajduj¹ce siê w Gminnym Programie Przeciwalkoho-
lowym.

W dziale 853 na zasi³ki oraz op³acenie sk³adek ubezpiecze-
niowych ze �rodków wojewódzkich wydatkowano 283.733 z³,
na zasi³ki i pomoc ze �rodków gminnych 136.825 z³, na pomoc
s¹siedzk¹ 3.551 z³, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi
pracowników Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecznej 110.984
z³, na wyjazdy s³u¿bowe 701 z³, na odpis na fundusz �wiad-
czeñ socjalnych 1.760 z³, na zakup materia³ów, wyposa¿enia
(np. drukarka, meble, czajnik, firany) i odzie¿y, o�wietlenie,
ogrzewanie, sprz¹tanie pomieszczeñ, op³aty pocztowe i tele-
foniczne oraz na konserwacjê ksero, malowanie, dofinanso-
wanie nauki i szkoleñ wydatkowano 12.038 z³, na wyp³atê
zasi³ków rodzinnych i pielêgnacyjnych 25.097 z³, na do¿ywia-
nie dzieci ze �rodków wojewódzkich wydatkowano 11.000 z³,
dodatki mieszkaniowe wyp³acono w kwocie 36.659 z³ (dofi-
nansowanie w wysoko�ci 18.280 z³), na doposa¿enie pierw-
szoklasistów 2.520 z³otych, na pomoc dla rolników w zwi¹zku
z klêsk¹ suszy 10.234 z³otych. Na prace wstêpne zwi¹zane
z planowan¹ adaptacj¹ i modernizacj¹ pomieszczeñ na �ro-
dowiskowy Dom Samopomocy wydatkowano 760 z³otych.
£¹cznie na opiekê spo³eczn¹ przeznaczono i wydatkowano
635.862 z³ote.

W dziale 854 na dzia³alno�æ przedszkoli i zerówek (12
oddzia³ów) wydatkowano 697.851 z³. Wynagrodzenia wraz
z pochodnymi to kwota 557.279 z³, zu¿ycie energii i wody to
7.642 z³, koszty zakupu zabawek, �rodków czysto�ci, opa³u,

materia³ów biurowych, wyposa¿enia czyli kserokopiarki
w Przedszkolu Nr 2 we W³oszakowicach, kot³a grzewczego
w Przedzkolu Nr 1 we W³oszakowicach, wyk³adziny i kopiarki
w Krzycku Wielkim wynosz¹ 50.438 z³, koszty op³at za telefo-
ny, rozmowy i abonament, czyszczenie przewodów komino-
wych, koszty remontów (Krzycko Wielkie, W³oszakowice Nr 2)
i napraw, malowanie sal (Przedszkola we W³oszakowicach)
oraz inne to kwota rzêdu 55.584 z³, odpis na fundusz �wiad-
czeñ socjalnych 26.837 z³, koszty podró¿y s³u¿bowych 71
z³otych. Na pomoc dla dzieci szkolnych z rodzin ubogich
przeznaczono 14.020 z³ote, przeznaczaj¹c je proporcjonalnie
do wszystkich szkó³, które wyp³aci³y je okre�lonym, wytypo-
wanym prze siebie uczniom, którym ta pomoc by³a niezbêd-
na. Prowadzenie �wietlic szkolnych w szkole w Krzycku Wiel-
kim i we W³oszakowicach kosztowa³o 41.562 z³ote, z czego na
wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 37.511
z³otych, 2.951 na odpis na fundusz �wiadczeñ socjalnych,
1.100 na wydatki rzeczowe. Na dokszta³cenie i doskonalenie
nauczycieli przedszkoli wydatkowano 1.000 z³otych. £¹czne
wydatki w tym dziale wynosz¹ 754.433 z³ote.

W dziale 900 �Gospodarka komunalna i ochrona �rodowi-
ska� wydatkowano 1.614.665 z³, z czego na zakup krzewów,
kwiatów, trawy, nawozu, wykaszanie trawy, oraz prace pielê-
gnacyjne przy zieleni na skwerach i w parku przeznaczono
35.543 z³ na asfaltowanie parkingu przy parku, wybrukowanie
drogi przy parku oraz za³o¿enie nawodnienia kropelkowego
w parku wydatkowano 49.687 z³otych (realizowane przez
Zarz¹d Dróg Gminnych), zakup energii elektrycznej o�wietle-
nia ulicznego poch³on¹³ 107.667 z³, konserwacja, naprawa
oraz przebudowa o�wietlenia ulicznego to wydatek rzêdu
34.693 z³ote, w tym wykonanie o�wietlenia w Charbielinie
kosztowa³o 7.563 z³ote. Gminnemu Zak³adowi Komunalnemu
przekazano dotacjê na prowadzenie dzia³alno�ci w wysoko�ci
213.673 z³ote, prace zwi¹zane z dalsz¹ budow¹ kanalizacji
sanitarnej we W³oszakowicach i w Boszkowie wydatkowano
1.173.402 z³ote.

Dzia³ 921 �Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego�
zawiera wydatki zwi¹zane z dzia³alno�ci¹ kulturaln¹, która
by³a prowadzona przez biuro Gminny O�rodek Kultury
i Gminn¹ Bibliotekê, które dzia³a³y jako instytucje kultury. Do
dzia³alno�ci GOK-u z bud¿etu przekazano dotacjê w wysoko-
�ci 251.632 z³ote, która zosta³a wykorzystana miêdzy innymi
na wynagrodzenia osób w nim zatrudnionych wraz z pochod-
nymi w wysoko�ci 116.186 z³otych, na inne wydatki osobowe
(delegacje, odpis na ZF�S) w kwocie 5.330 z³otych, na zakup
energii i wody w u¿ytkowanych obiektach w kwocie 3.686
z³otych, remonty na salach w Bukówcu Górnym i W³oszako-
wicach (sanitariaty, malowanie, prace elektryczne, sanitarno
- kanalizacyjne), naprawa dachu na Izbie Regionalnej w Bu-
kówcu Górnym, remont CO, malowanie, k³adzenie p³ytek
w pomieszczeniach Ogniska Muzycznego kosztowa³y 42.932
z³otych, inne prace bie¿¹ce typu zakupy �rodków czysto�ci,
opa³u, wyposa¿enia, materia³ów niezbêdnych do organizowa-
nych imprez i przygotowywania gazety w kwocie 35.981
z³otych i na pozosta³e us³ugi, a wiêc op³aty za telefon, prowizje
bankowe, umowy zlecenia, obs³uga imprez, drukowanie ga-
zety, naprawy itp. wydatkowano 47.517 z³otych. Na dzia³al-
no�æ Biblioteki przekazano dotacjê w wysoko�ci 129.076 z³,
któr¹ wykorzystano na wynagrodzenia osób w niej zatrudnio-
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nych wraz z pochodnymi w wysoko�ci 100.607 z³otych, inne
wydatki osobowe 2.354 z³ote, zakup ksi¹¿ek 8.330 z³otych,
zakup energii i wody 1.685 z³otych, zakup opa³u, wyposa¿enia,
materia³ów biurowych i innych niezbêdnych do prowadzenia
dzia³alno�ci w kwocie 9.166 z³otych, na op³aty telefoniczne,
introligatorskie, pocztowe, bankowe, naprawy sprzêtu i inne
wydatkowano 6.934 z³ote. Do prowadzonej dzia³alno�ci Towa-
rzystwa Muzycznego przeznaczono dotacjê w wysoko�ci 38.000
z³otych. Ponadto wydatki z zakresu by³y równie¿ realizowane
poprzez urz¹d w odniesieniu do pozosta³ych sal i �wietlic
gminnych, prowadzonych bezpo�rednio przez poszczególne
wsie. Wydatki na op³acenie opiekunów oraz dodatkowe wy-
nagrodzenie roczne dla osób zatrudnionych w kulturze w 2003
roku wynios³y 6.269 z³otych, wydatki na energiê i wodê 5.807
z³otych, koszty modernizacji kot³owni w Krzycku Wielkim
106.185 z³otych, zakup opa³u, �rodków czysto�ci itp. 16.361
z³otych, remont kuchni w Krzycku Wielkim, malowanie
w Bukówcu, naprawy sprzêtu, drobne remonty, op³aty tele-
foniczne oraz inne 24.108 z³otych. Poprzez urz¹d wydatkowa-
no tak¿e 6.000 z³otych otrzymane od Marsza³ka Województwa
Wielkopolskiego jako dotacjê na dofinansowanie organizowa-
nych imprez. £¹czne wydatki na kulturê wynios³y 583.438
z³otych.

W dziale 926 �Kultura fizyczna i sport� wydatkowano
117.006 z³. Na dofinansowanie do op³acenia sêdziów, kosztów
przejazdów oraz op³at statutowych zawodników pi³karskich
wydatkowano 7.199 z³otych, jako dotacjê do dzia³alno�ci
Towarzystwa Gimnastycznego Sokó³ przekazano 20.388 z³o-
tych. Pozosta³e �rodki w wysoko�ci 89.419 wydatkowano na
prace na boisku w Bukówcu, Grotnikach i W³oszakowicach
(równanie, wykaszanie, nawo¿enie ziemi, pod³¹czenie do
wodoci¹gu itp.), na zakup nagród, strojów, pucharów, sprzêtu
do pozosta³ych organizacji i zrzeszeñ sportowych oraz orga-
nizowanych zawodów masowych takich jak bieg Soko³a,
zawody konne w powo¿eniu, mecze pi³karskie oraz inne
imprezy rekreacyjno sportowe organizowane w ci¹gu ca³ego
roku na terenie gminy. Obraz wykonania wydatków wed³ug
klasyfikacji bud¿etowej przedstawia za³¹cznik Nr 2, za� wytat-
kowania �rodków z dotacji otrzymanych z zewn¹trz, zarówno
na zadania zlecone, w³asne oraz wykonywane w oparciu
o porozumienia � za³¹cznik Nr 4.

Reasumuj¹c, wykonanie bud¿etu gminy za rok 2003 wy-
gl¹da nastêpuj¹co: z dochodów uzyskanych w roku bie¿¹cym
w kwocie 13.349.291 z³, pokryto wydatki w kwocie 12.767.582
z³ oraz sp³acono cztery raty kredytu z BO� w ³¹cznej kwocie
300.000 z³otych, ponadto zaci¹gniêto po¿yczkê z WFO�iGW
w wysoko�ci 585.000 z³otych, któr¹ sp³acono w kwocie 438.750
z³otych oraz zaci¹gniêto po¿yczkê na pokrycie wystêpuj¹cego
w ci¹gu roku niedoboru w wysoko�ci 200.000 z³otych, któr¹
tak¿e sp³acono. Na koniec roku pozosta³o wiêc 762.963 z³ote.
Przychody i rozchody bud¿etu przedstawia za³¹cznik Nr 5.

Na zadania inwestycyjne, tzn. na dalsz¹ budowê kanaliza-
cji sanitarnej, budowê i rozbudowê remizy w D³u¿ynie
i Boguszynie, rozbudowê i modernizacjê stacji wodoci¹gowej
w Krzycku Wiekim, budowê hali sportowej we W³oszakowi-
cach, dokoñczenie budowy boiska sportowego przy Zespole
Szkó³ w D³u¿ynie, adaptacjê budynku na �rodowiskowy Dom
Samopomocy wydatkowano ³¹cznie 1.743.567 z³ co stanowi
13,7% ca³o�ci wydatków oraz 84,4% planu, co przedstawia

za³¹cznik Nr 6. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydat-
kowano 6.280.872 z³, co stanowi 49,2% ca³o�ci wydatków.
Ponadto sp³acono nale¿ne odsetki od kredytu i po¿yczek
w kwocie 54.466 z³ i udzielono dotacje przedmiotowe dla
Gminnego Zak³adu Komunalnego, w kwocie 213.673 z³, za-
³¹cznik Nr 7 i dla Gospodarstwa Pomocniczego Boszkowo
w kwocie 63.000 z³otych, za³¹cznik Nr 8 oraz dotacje podmio-
towe dla Gminnego O�rodka Kultury w kwocie 251.632 z³ote,
dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 129.076 z³otych,
dla Towarzystwa Muzycznego 38.000 z³otych i dla towarzy-
stwa Gimnastycznego Sokó³ 20.388 z³otych, za³¹cznik Nr 9. Na
zadania z zakresu realizacji zadañ zawartych w programie
profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych wydat-
kowano 109.352 z³ote, co stanowi 87,5% planu oraz 85,8%
�rodków uzyskanych za wydawanie zezwoleñ na sprzeda¿
napojów alkoholowych, za³¹cznik Nr 10.

Ogólne wykonanie wydatków w stosunku do planu, który
jest nieprzekraczalnym limitem, jest do�æ niskie i wynosi 94%.
Jest to wynikiem prowadzenia oszczêdnej gospodarki finan-
sowej w ogóle, w zwi¹zku z wieloletnimi programami inwe-
stycyjnymi zawieraj¹cymi do wykonania kosztowne zadania
z zakresu ochrony �rodowiska i o�wiaty, za³¹cznik Nr 11, 12
i 13. Ponadto, planuj¹c zadania na lata przysz³e, nale¿y wzi¹æ
pod uwagê prace na drogach gminnych (naprawy, moderni-
zacje, remonty), na co nale¿y uzyskiwaæ i sk³adaæ wszelkie
mo¿liwe �rodki. W zwi¹zku z powy¿szym, zadania bie¿¹ce
wykonuje siê w niezbêdnym zakresie i przy wykorzystaniu
minimalnych nak³adów. Nale¿a³oby siê jednak przyjrzeæ wy-
datkom, których wykonanie jest niepokoj¹co niskie i zastano-
wiæ nad tym, co je spowodowa³o. Niech takim wyznacznikiem
bêdzie wska�nik poni¿ej 90% w odniesieniu do rozdzia³u. Na
prace melioracyjne nie wydatkowano wszystkich zaplanowa-
nych �rodków, gdy¿ warunkiem, aby dana wie� uzyska³a
dofinansowanie z tego zakresu jest wywi¹zanie siê wszystkich
cz³onków spó³ki melioracyjnej danej wsi z nale¿nych sk³adek.
W pozosta³ej dzia³alno�ci dotycz¹cej rolnictwa wykonano
wszystkie zadania, zaoszczêdzaj¹c oko³o 23% �rodków.
W zwi¹zku z uporz¹dkowaniem miejsc pamiêci w latach
ubieg³ych i poniesieniu wtedy na ten cel wy¿szych �rodków,
w roku bie¿¹cym potrzeby sprowadzi³y siê do zakupu kwia-
tów, zniczy i wi¹zanek. �rodki, które wykorzystano by³y
wystarczaj¹ce. Równie¿ �rodki wykorzystane na urz¹dzenie
biura USC oraz dzia³alno�æ rady gminy by³y wykorzystane
wed³ug niezbêdnych potrzeb. W zwi¹zku z pobieraniem po-
datków od mieszkañców W³oszakowic w urzêdzie przez pra-
cownika w ramach obowi¹zku pracy nie wyp³acano prowizji
so³tysowi. Na wydatki z zakresu obrony cywilnej wydatkowa-
no �rodki w wysoko�ci wynikaj¹cej z potrzeb. Mo¿liwo�æ
sp³acenia pobranej po¿yczki w ci¹gu roku (w tym samym roku
co pobrano) spowodowa³a obni¿enie �rodków nale¿nych
z tytu³u odsetek, co spowodowa³o oszczêdno�ci w rozdziale
75702. �rodki na dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli tak
szkó³ jak i przedszkoli by³y wykorzystane w wysoko�ci wyni-
kaj¹cej z potrzeb i zgodnie z ustalonymi zasadami dofinanso-
wania. W zasadzie wszyscy nauczyciele posiadaj¹ ju¿ niezbêd-
ne wykszta³cenie i �rodki wykorzystywane s¹ na studia pody-
plomowe, zmianê kierunku nauczania itp. Nie wykonanie
wydatków z zakresu przeciwdzia³ania alkoholizmowi wi¹¿e siê
miêdzy innym z tym, ¿e wynagrodzenia osób zajmuj¹cych siê
dzia³alno�ci¹ w �wietlicach terapeutycznych za miesi¹c
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grudzieñ wyp³acono w styczniu roku nastêpnego. Natomiast
wszystkie pozosta³e wydatki z tego zakresu by³y zrealizowane
w wysoko�ci wynikaj¹cej z potrzeb. Prawie zerowe wykonanie
w zakresie adaptacji pomieszczeñ na �rodowiskowy Dom
Samopomocy wynika z opó�nieñ w uzyskaniu wszystkich
niezbêdnych zezwoleñ i upowa¿nieñ niezbêdnych do rozpo-
czêcia prac, co nast¹pi³o z koñcem roku i prace rozpoczn¹ siê
w roku nastêpnym. Dodatki mieszkaniowe wyp³acono
w wysoko�ci wynikaj¹cej z potrzeb, jest coraz mniej osób
kwalifikuj¹cych siê do tego rodzaju pomocy. Nie wykorzysta-
nie limitu �rodków w pozosta³ej dzia³alno�ci z zakresu pomo-
cy spo³ecznej wi¹¿e siê zakwalifikowaniem w trakcie wykony-
wania wydatków tam planowanych z zakresu zadañ w³asnych
w rozdziale 85314. Wydatki na �wietlice szkolne zamknê³y siê
kwot¹ ni¿sz¹ ni¿ planowano, ale wystarczaj¹c¹ na wykonanie
zadañ z tego zakresu. Wszystkie pozosta³e rozdzia³y klasyfika-
cji bud¿etowej zamknê³y siê wykonaniem w wysoko�ci powy-
¿ej 90%.

Z powa¿niejszych nale¿no�ci roku 2003, do uregulowania
w roku 2004 pozosta³y miêdzy innymi rachunki za wodê,
prenumeratê, publikacje, sprzêt komputerowy i programy,
us³ugi planistyczne, nadzór, transport oraz inne rachunki za
drobne zakupy artyku³ów spo¿ywczych, biurowych, chemicz-
nych itp., które wp³ynê³y w ostatnich dniach roku lub nawet
w pierwszych dniach roku nastêpnego, na ³¹czn¹ kwotê
17.439 z³otych.

Wszystkich wydatków dokonano w oparciu o przepisy
ustawy o zamówieniach publicznych stosuj¹c odpowiednie
procedury w zale¿no�ci od ich charakteru, rozmiaru i rodzaju.

Zbiorcze wykonanie bud¿etu wg dzia³ów klasyfikacji
bud¿etowej przedstawia za³¹cznik Nr 14, natomiast analizê
wykonania bud¿etu wg dzia³ów klasyfikacji bud¿etowej
w latach 2002 i 2003 � za³¹cznik Nr 15.

Od 1999 r. odrêbnie sw¹ dzia³alno�æ prowadzi Gminny
Zak³ad Komunalny. Swym zakresem obejmuje sprawy wodo-
ci¹gów, oczyszczalni, kanalizacji sanitarnej i odpadów sta³ych.
W roku ubieg³ym uzyska³ z tej dzia³alno�ci przychody
w wysoko�ci 1.057.286 z³, dodatkowo otrzyma³ 213.673 z³
dotacji z gminy. Dochody wypracowane to odsetki bankowe
w kwocie 941 z³, za wodê wp³ynê³o 942.951 z³, za zrzut �cieków
75.712 z³, za zbiórkê odpadów sta³ych 3.078 z³, za wynajem
kub³ów 588 z³ za pod³¹czenie do sieci oraz udzia³ w budowie
nowych odcinków sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej 11.450
z³ oraz za inne pozosta³e 22.566 z³otych. Wydatkowano za�
1.245.140 z³. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowni-
ków oczyszczalni, wodoci¹gów, wysypiska i obs³ugi biura
wynios³y 525.113 z³, koszt delegacji i rycza³tów 20.400 z³,
odpis funduszu �wiadczeñ socjalnych 9.471 z³, na zakup
energii elektrycznej i wody wydatkowano 224.680 z³, zakupy
wyposa¿enia biura, oczyszczalni, �rodków czysto�ci, odzie¿y
ochronnej, materia³ów potrzebnych do prowadzonych re-
montów i napraw sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej (wê¿e,
wodomierze, siarczan ¿elazowy), kosztowa³y 120.937 z³, na
remonty i naprawy wodoci¹gów agregatu, pompy wydatko-
wano 92.045 z³, za� na rozmowy telefoniczne, badanie para-
metrów wody i �cieków, naprawy w hydroforniach i na
oczyszczalni, wywóz �mieci, na op³aty za obs³ugê bankow¹,

op³aty za korzystanie ze �rodowiska (�cieki, odpady, woda)
wydatkowano 252.494 z³, za³¹cznik Nr 7.

Od roku 2002 jako samodzielna jednostka zaczê³o funkcjo-
nowaæ Gospodarstwo Pomocnicze Boszkowo obejmuj¹c swym
zasiêgiem zakres dzia³alno�ci turystycznej w o�rodkach wy-
poczynkowych w Boszkowie, w schronisku w Dominicach
oraz ogólnym funkcjonowaniu miejscowo�ci turystyczno �
wypoczynkowych. W roku ubieg³ym z prowadzonej dzia³alno-
�ci uzyskano 231.750 z³otych, w tym z dzier¿aw pod punkty
us³ugowe 85.038 z³otych, z dzia³alno�ci O�rodka ̄ eglarskiego,
o�rodka na ul. Pocztowej w Boszkowie i Szkolnego Schroni-
ska M³odzie¿owego w Dominicach 146.583 z³ote oraz z odse-
tek bankowych 129 z³ i otrzymano 63.000 z³ote dotacji
z bud¿etu gminy. Wydatkowano za� 274.530 z³otych, z tego
na wynagrodzenia i pochodne 105.656 z³otych, na koszty
podró¿y s³u¿bowych 2.271 z³otych, na odpis na fundusz
�wiadczeñ socjalnych 1.691 z³, na zakup ¿ywno�ci dla kuchni
schroniska na wy¿ywienie uczestników kolonii 3.024 z³otych,
na zakup energii i wody 25.882 z³ote, zakup �rodków czysto-
�ci, materia³ów, ³ó¿ek, firan, opa³, kwiaty, krzewy, wyposa¿e-
nia grupy sprz¹taj¹cej, �rodków do napraw i remontów, itp.
44.857 z³otych, na prace remontowe (stolarskie, elektryczne,
instalatorskie, hydrauliczne, malarskie, naprawcze dotycz¹ce
nabrze¿a na Turystycznej) 46.493 z³, naprawcze (o�wietlenie,
dachy, pomost, porz¹dkowe, us³ugi telekomunikacyjne, wy-
wóz nieczysto�ci, badanie wody, kas fiskalnych, pranie, itp.)
wydatkowano 43.380 z³otych, na ubezpieczenie maj¹tku oraz
inne ró¿ne op³aty zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alno�ci
1.276 z³otych, za³¹cznik Nr 8.

Przy Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych we W³oszakowi-
cach funkcjonowa³ �rodek specjalny dotycz¹cy dzia³alno�ci
zwi¹zanej z organizowaniem wypoczynku dzieci i m³odzie¿y
szkolnej. Na dochody w kwocie 9.111 z³otych sk³adaj¹ siê
odp³atno�ci rodziców za udzia³ dzieci w obozach i koloniach
w wysoko�ci 9.100 z³ i odsetki bankowe w wysoko�ci 11 z³.
�rodki te, oraz pozosta³e z lat ubieg³ych, wydatkowano na
wynagrodzenia opiekunów wraz z pochodnymi oraz inne
us³ugi w kwocie 1.699 z³otych, na zakup wy¿ywienia kwotê
4.157 z³otych oraz na zakup innych potrzebnych artyku³ów,
nagród, �rodków czysto�ci, wyposa¿enia itp. 3.257 z³otych.
Wykonanie jest ni¿sze ni¿ planowano w zwi¹zku z mniejszym
zainteresowaniem w zakresie korzystania z wypoczynku zor-
ganizowanego, za³¹cznik Nr 16.

Drugi planowany �rodek specjalny dotycz¹cy dróg gmin-
nych nie uzyska³ ¿adnych dochodów, np. z reklam, przecisków
itp. W zwi¹zku z tym, nie prowadzono te¿ wydatków. Wyko-
nanie by³o wiêc zerowe, za³¹cznik Nr 17.

Ponadto �rodki otrzymano jeszcze w ramach Funduszu
Ochrony �rodowiska. I tak wp³aty uzyskane od mieszkañców
gminy wynios³y 2.786 z³otych oraz przekazywane przez Wiel-
kopolski Urz¹d Marsza³kowski op³aty i kary wynios³y 92.860
z³otych. £¹cznie uzyskano 95.646 z³otych. W roku 2003 wydat-
kowano za� 87.399 z³otych. Przeznaczono je w przewa¿aj¹cej
mierze na gospodarkê odpadami (wywóz, zakup pojemników
itp.) � 84.929 z³otych oraz 2.470 z³ote na pozosta³¹ dzia³alno�æ
z zakresu ochrony �rodowiska. Pozosta³e �rodki w kwocie
47.140 z³otych pozostawiono do wykorzystania w roku przy-
sz³ym, za³¹cznik Nr 18.
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Tabelaryczne zestawienie gospodarki finansowej powy¿-
szych podmiotów przedstawia za³¹cznik Nr 19. Ró¿nica
w danych dotycz¹cych Gospodarstwa Pomocniczego w za-
³¹czniku Nr 8 i 19 wynika z podania w jednym przypadku

faktycznych wydatków (274.530), za� w drugim rozchodów,
czyli wydatków powiêkszonych np. o koszty amortyzacji
(280.845).

Za³¹cznik Nr 1
do sprawozdania

z wykonania bud¿etu Gminy W³oszakowice
za 2003 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUD¯ETU GMINY W 2003 R.

Dzia³ Rozdzia³ § Nazwa Plan Wykonanie 
% 

wykonania 
010   Rolnictwo i ³owiectwo 214.200 210.414 98,23 

 01010  Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitarna wsi 208.000 207.964 99,98 

  629 

�rodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji 
gmin (zwi¹zków gmin), powiatów (zwi¹zków 
powiatów), samorz¹dów województw, 
pozyskane z innych �róde³ 

208.000 207.964 99,98 

 01095  Pozosta³a dzia³alno�æ 6.200 2.450 39,52 
  083 Wp³ywy z us³ug 6.200 2.450 39,52 

600   Transport i ³¹czno�æ 0 3.831  
 60016  Drogi publiczne gminne 0 3.831  

  084 
Wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i sk³adników 
maj¹tkowych 

0 3.736  

  092 Pozosta³e odsetki 0 95  
630   Turystyka 4.000 1.998 49,95 

 63003  Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 4.000 1.998 49,95 

  238 
Wp³ywy do bud¿etu czê�ci zysku gospodarstwa 
pomocniczego 

4.000 1.998 49,95 

700   Gospodarka mieszkaniowa 425.000 433.054 101,90 
 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami 425.000 433.054 101,90 

  047 
Wp³ywy z op³at za zarz¹d, u¿ytkowanie i 
u¿ytkowanie wieczyste nieruchomo�ci 

68.000 74.266 109,21 

  075 

Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników 
maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek 
samorz¹du terytorialnego lub innych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych 
oraz innych umów o podobnym charakterze 

77.500 98.359 126,91 

  076 
Wp³ywy z tytu³u przekszta³cenia prawa 
u¿ytkowania wieczystego przys³uguj¹cego 
osobom fizycznym w prawo w³asno�ci 

25.000 24.345 97,38 

  084 
Wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i sk³adników 
maj¹tkowych 

250.000 234.218 93,69 

  091 
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u 
podatków i op³at 

4.500 1.866 41,47 

750   Administracja publiczna 300.100 296.155 98,69 
 75011  Urzêdy wojewódzkie 54.800 54.800 100,00 
  069 Wp³ywy z ró¿nych op³at    

  201 

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa 
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu 
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 
zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 

54.800 54.800 100,00 

 75023  
Urzêdy gmin (miast i miast na prawach 
powiatu) 

245.300 241.355 98,39 

  069 Wp³ywy z ró¿nych op³at 0 0  
  083 Wp³ywy z us³ug 55.100 75.619 137,24 
  092 Pozosta³e odsetki 40.200 9.889 24,60 

  096 
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 
pieniê¿nej 

150.000 150.000 100,00 

  097 Wp³ywy z ró¿nych dochodów 0 5.847  
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751
Urzêdy naczelnych organów w³adzy
pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
s¹downictwa

16.256 16.256 100,00

75101 Urzêdy naczelnych organów w³adzy
pañstwowej, kontroli i ochrony prawa

1.176 1.176 100,00

201

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami

1.176 1.176 100,00

75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 15.080 15.080 100,00

201

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami

15.080 15.080 100,00

754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
przeciwpo¿arowa

200 200 100,00

75414 Obrona cywilna 200 200 100,00

201

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami

200 200 100,00

756
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nie
posiadaj¹cych osobowo�ci prawnej

3.823.513 3.899.647 101,99

75601 Wp³ywy z podatku dochodowego od osób
fizycznych

33.621 31.521 93,75

035
Podatek od dzia³alno�ci gospodarczej osób
fizycznych, op³acany w formie karty
podatkowej

33.300 31.266 93,89

091 Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u
podatków i op³at

321 255 79,44

75615

Wp³ywy z podatku rolnego, podatku le�nego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynno�ci cywilnoprawnych oraz podatków i
op³at lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych

1.002.950 1.116.965 111,37

031 Podatek od nieruchomo�ci 814.220 917.746 112,71
032 Podatek rolny 23.730 22.994 96,90
033 Podatek le�ny 54.250 54.276 100,05
034 Podatek od �rodków transportowych 100.200 96.059 95,87
050 Podatek od czynno�ci cywilnoprawnych 5.300 5.395 101,79

091 Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u
podatków i op³at

5.250 20.495 390,38

75616

Wp³ywy z podatku rolnego, podatku le�nego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynno�ci cywilnoprawnych oraz podatków i
op³at lokalnych od osób fizycznych

1.309.000 1.324.667 101,20

031 Podatek od nieruchomo�ci 720.345 713.413 99,04
032 Podatek rolny 230.050 221.395 96,24
033 Podatek le�ny 6.900 6.437 93,29
034 Podatek od �rodków transportowych 143.540 125.929 87,73
036 Podatek od spadków i darowizn 17.900 20.461 114,31
037 Podatek od posiadania psów 165 74 44,85
043 Wp³ywy z op³aty targowej 32.000 31.489 98,40
044 Wp³ywy z op³aty miejscowej 0 46.690 #ARG!

045 Wp³ywy z op³aty administracyjnej za czynno�ci
urzêdowe

8.800 8.912 101,27

050 Podatek od czynno�ci cywilnoprawnych 130.000 134.676 103,60

091 Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u
podatków i op³at

19.300 15.191 78,71

75618
Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych dochody
jednostek samorz¹du terytorialnego na
podstawie ustaw

176.600 169.874 96,19

041 Wp³ywy z op³aty skarbowej 50.000 40.890 81,78

048 Wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda¿
alkoholu

125.000 127.423 101,94

069 Wp³ywy z op³at ró¿nych 1.600 1.561 97,56
75619 Wp³ywy z ró¿nych rozliczeñ 1.000 1.254 125,40
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  046 Wp³ywy z op³aty eksploatacyjnej 1.000 1.254 125,40 

 75621  
Udzia³ gmin w podatkach stanowi¹cych dochód 
bud¿etu pañstwa 

1.300.342 1.255.366 96,54 

  001 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1.210.027 1.124.000 92,89 
  002 Podatek dochodowy od osób prawnych 90.315 131.366 145,45 

758   Ró¿ne rozliczenia 6.737.703 6.734.215 99,95 

 75801  
Czê�æ o�wiatowa subwencji ogólnej dla 
jednostek samorz¹du terytorialnego 

5.793.822 5.793.822 100,00 

  292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 5.793.822 5.793.822 100,00 
 75802  Czê�æ podstawowa subwencji ogólnej dla gmin 5.304 5.304 100,00 
  292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 5.304 5.304 100,00 

 75805  
Czê�æ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej dla 
gmin 

938.577 938.577 100,00 

  292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 938.577 938.577 100,00 
 75814  Ró¿ne rozliczenia finansowe 0 -3.488  

  035 
Podatek od dzia³alno�ci gospodarczej osób 
fizycznych, op³acany w formie karty 
podatkowej 

0 -262  

  036 Podatek od spadków i darowizn 0 -2.913  
  050 Podatek od czynno�ci cywilnoprawnych 0 -240  

  091 
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u 
podatków i op³at 

0 -73  

801   O�wiata i wychowanie 54.000 36.179 67,00 
 80101  Szko³y podstawowe 28.317 10.496 37,07 
  069 Wp³ywy z ró¿nych op³at 400 746 186,50 

  075 

Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników 
maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek 
samorz¹du terytorialnego lub innych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych 
oraz innych umów o podobnym charakterze 

3.200 2.409 75,28 

  083 Wp³ywy z us³ug 10.900 351 3,22 
  092 Pozosta³e odsetki 10.560 3.733 35,35 

  201 

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa 
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu 
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 
zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 

3.257 3.257 100,00 

 80195  Pozosta³a dzia³alno�æ 25.683 25.683 100,00 

  203 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa 
na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin 
(zwi¹zków gmin) 

25.683 25.683 100,00 

853   Opieka spo³eczna 430.364 430.354 100,00 

 85313  
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane 
za osoby pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia z 
pomocy spo³ecznej 

8.023 8.023 100,00 

  201 

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa 
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu 
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 
zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 

8.023 8.023 100,00 

 85314  
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na 
ubezpieczenia spo³eczne 

275.710 275.710 100,00 

  201 

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa 
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu 
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 
zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 

275.710 275.710 100,00 

 85315  Dodatki mieszkaniowe 18.280 18.280 100,00 

  203 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa 
na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin 
(zwi¹zków gmin) 

18.280 18.280 100,00 

 85316  Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze 25.097 25.097 100,00 

  201 

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa 
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu 
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 
zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 

25.097 25.097 100,00 

 85319  O�rodki pomocy spo³ecznej 79.500 79.490 99,99 
  092 Pozosta³e odsetki 100 90 90,00 
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  201 

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa 
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu 
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 
zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 

79.400 79.400 100,00 

 85378  Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych 10.234 10.234 100,00 

  201 

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa 
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu 
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 
zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 

10.234 10.234 100,00 

 85395  Pozosta³a dzia³alno�æ 13.520 13.520 100,00 

  201 

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa 
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu 
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 
zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 

2.520 2.520 100,00 

  203 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa 
na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin 
(zwi¹zków gmin) 

11.000 11.000 100,00 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 65.370 63.567 97,24 
 85404  Przedszkola 51.350 49.547 96,49 
  083 Wp³ywy z us³ug 44.520 42.764 96,06 
  092 Pozosta³e odsetki 450 403 89,56 

  231 

Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta 
sto³ecznego Warszawy na zadania bie¿¹ce 
realizowane na podstawie porozumieñ (umów) 
miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego 

6.380 6.380 100,00 

 85415  Pomoc materialna dla uczniów 14.020 14.020 100,00 

  203 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa 
na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin 
(zwi¹zków gmin) 

14.020 14.020 100,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 1.262.076 1.216.990 96,43 
 90001  Gospodarka �ciekowa i ochrona wód 1.227.000 1.183.470 96,45 

  629 

�rodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji 
gmin (zwi¹zków gmin), powiatów (zwi¹zków 
powiatów), samorz¹dów województw, 
pozyskane z innych �róde³ 

1.227.000 1.183.470 96,45 

 90015  O�wietlenie ulic, placów i dróg 25.076 25.076 100,00 

  201 

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa 
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu 
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 
zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 

25.076 25.076 100,00 

 90020  
Wp³ywy i wydatki zwi¹zane z gromadzeniem 
op³at produktowych 

10.000 8.444 84,44 

  040 Wp³ywy z op³aty produktowej 10.000 8.444 84,44 
921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6.500 6.431 98,94 

 92105  Pozosta³e zadania w zakresie kultury 6.000 6.000 100,00 

  271 
Wp³ywy z tytu³u pomocy finansowej udzielanej 
miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego 
na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹cych 

6.000 6.000 100,00 

 92109  Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby 500 431 86,20 
  083 Wp³ywy z us³ug 500 431 86,20 
    13.339.282 13.349.291 100.08 
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Za³¹cznik Nr 2
do sprawozdania

z wykonania bud¿etu Gminy W³oszakowice
za 2003 rok

WYKONANIE WYDATKÓW BUD¯ETU GMINY W 2003 R.

Dzia³ Rozdzia³ § Nazwa Plan Wykonanie 
% 

wykonania 
010   Rolnictwo i ³owiectwo 485.489 479.069 98,68 

 01005  
Prace geodezyjno-urz¹dzeniowe na potrzeby 
rolnictwa 

24.233 24.230 99,99 

  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 24.233 24.230 99,99 

 01008  
Budowa i utrzymanie urz¹dzeñ melioracji 
wodnych 

25.000 20.452 81,81 

  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 25.000 20.452 81,81 
 01010  Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitarna wsi 425.320 425.318 100,00 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 425.320 425.318 100,00 
 01030  Izby rolnicze 5.436 4.825 88,76 

  2850 
Wp³aty gmin na rzecz izb rolniczych w 
wysoko�ci 2% uzyskanych wp³ywów z podatku 
rolnego 

5.436 4.825 88,76 

 01095  Pozosta³a dzia³alno�æ 5.500 4.244 77,16 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 5.500 4.244 77,16 

600   Transport i ³¹czno�æ 832.927 805.156 96,67 
 60016  Drogi publiczne gminne 832.927 805.156 96,67 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 192.400 188.424 97,93 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.000 17.923 99,57 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 28.000 25.601 91,43 
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 4.600 4.131 89,80 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 189.465 183.661 96,94 
  4270 Zakup us³ug remontowych 207.606 196.464 94,63 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 180.255 176.857 98,11 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 4.950 4.503 90,97 
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 201 201 100,00 

  4440 
Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ 
socjalnych 

7.450 7.391 99,21 

630   Turystyka 63.000 63.000 100,00 
 63003  Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 63.000 63.000 100,00 

  2660 
Dotacja przedmiotowa z bud¿etu otrzymana 
przez gospodarstwo pomocnicze 

63.000 63.000 100,00 

700   Gospodarka mieszkaniowa 1.200 894 74,50 
 70095  Pozosta³a dzia³alno�æ 1.200 894 74,50 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 600 518 86,33 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 600 376 62,67 

750   Administracja publiczna 1.783.085 1.667.957 93,54 
 75011  Urzêdy wojewódzkie 85.850 76.139 88,69 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 54.200 52.695 97,22 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.450 4.416 99,24 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 11.700 9.459 80,85 
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 1.500 1.409 93,93 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 10.750 4.997 46,48 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 2.050 1.979 96,54 

  4440 
Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ 
socjalnych 

1.200 1.184 98,67 

 75022  Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 54.200 46.354 85,52 
  3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 43.400 39.940 92,03 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 10.800 6.414 59,39 
 75023  Urzêdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.593.035 1.512.772 94,96 

  3020 
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do 
wynagrodzeñ 

19.200 18.250 95,05 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 765.800 747.073 97,55 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 62.000 61.022 98,42 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 166.800 130.789 78,41 
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 21.600 20.699 95,83 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 260.000 252.121 96,97 
  4260 Zakup energii 32.600 32.597 99,99 
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  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 217.963 211.675 97,12 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 24.000 16.137 67,24 
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 1.404 987 70,30 

  4440 
Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ 
socjalnych 

21.450 21.422 99,87 

  6010 
Wydatki na zakup i objêcie akcji oraz wniesienie 
wk³adów do spó³ek prawa handlowego 

218 0 0,00 

 75095  Pozosta³a dzia³alno�æ 50.000 32.692 65,38 
  4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 50.000 32.692 65,38 

751   
Urzêdy naczelnych organów w³adzy 
pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
s¹downictwa 

16.256 16.256 100,00 

 75101  
Urzêdy naczelnych organów w³adzy 
pañstwowej, kontroli i ochrony prawa 

1.176 1.176 100,00 

  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 576 576 100,00 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 600 600  
 75110  Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 15.080 15.080 100,00 
  3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 9.674 9.674 100,00 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 252 252 100,00 
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 37 37 100,00 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 2.000 2.000 100,00 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 2.653 2.653 100,00 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 464 464 100,00 

754   
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona 
przeciwpo¿arowa 

242.301 238.472 98,42 

 75403  Jednostki terenowe Policji 50.300 50.261 99,92 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 50.300 50.261 99,92 
 75412  Ochotnicze stra¿e po¿arne 190.601 187.214 98,22 

  3020 
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do 
wynagrodzeñ 

10.146 10.146 100,00 

  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 40.254 40.253 100,00 
  4260 Zakup energii 8.522 7.568 88,81 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 38.474 37.919 98,56 
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 4.305 2.459 57,12 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 88.900 88.869 99,97 
 75414  Obrona cywilna 1.400 997 71,21 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 43 40 93,02 
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 10 6 60,00 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 332 249 75,00 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 800 487 60,88 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 215 215 100,00 

757   Obs³uga d³ugu publicznego 80.500 54.466 67,66 

 75702  
Obs³uga papierów warto�ciowych, kredytów i 
po¿yczek jednostek samorz¹du terytorialnego 

80.500 54.466 67,66 

  8010 
Rozliczenia z bankami zwi¹zane z obs³ug¹ d³ugu 
publicznego 

80.500 54.466 67,66 

801   O�wiata i wychowanie 5.970.221 5.627.556 94,26 
 80101  Szko³y podstawowe 3.410.084 3.158.633 92,63 

  3020 
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do 
wynagrodzeñ 

137.078 133.328 97,26 

  3240 Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów 3.257 3.257 100,00 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.926.947 1.897.208 98,46 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 135.373 135.372 100,00 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 376.342 365.066 97,00 
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 52.345 50.904 97,25 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 205.591 204.965 99,70 

  4240 
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 
ksi¹¿ek 

17.344 17.339 99,97 

  4260 Zakup energii 31.178 30.023 96,30 
  4270 Zakup us³ug remontowych 104.467 79.817 76,40 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 66.985 62.919 93,93 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 13.299 11.618 87,36 
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 2.819 2.798 99,26 

  4440 
Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ 
socjalnych 

120.067 118.959 99,08 

  4580 Pozosta³e odsetki 42 42 100,00 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 216.950 45.018 20,75 
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 80110  Gimnazja 1.756.952 1.706.031 97,10 

  3020 
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do 
wynagrodzeñ 

85.916 85.455 99,46 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.090.322 1.071.932 98,31 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 79.661 79.659 100,00 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 215.213 207.493 96,41 
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 30.189 29.089 96,36 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 83.157 75.400 90,67 

  4240 
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 
ksi¹¿ek 

19.608 19.260 98,23 

  4260 Zakup energii 13.531 11.319 83,65 
  4270 Zakup us³ug remontowych 29.555 17.945 60,72 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 18.868 18.503 98,07 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 4.165 3.313 79,54 

  4440 
Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ 
socjalnych 

76.463 76.463 100,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 10.304 10.200 98,99 
 80113  Dowo¿enie uczniów do szkó³ 159.387 156.994 98,50 

  3020 
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do 
wynagrodzeñ 

1.900 1.531 80,58 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20.065 19.616 97,76 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.750 2.702 98,25 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 3.850 2.478 64,36 
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 600 562 93,67 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 972 892 91,77 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 127.650 127.617 99,97 

  4440 
Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ 
socjalnych 

1.600 1.596 99,75 

 80120  Licea Ogólnokszta³c¹ce 593.915 569.172 95,83 

  3020 
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do 
wynagrodzeñ 

25.592 24.615 96,18 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 341.598 323.818 94,80 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23.877 23.877 100,00 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 68.768 64.090 93,20 
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 9.649 8.973 92,99 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 54.750 54.749 100,00 

  4240 
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 
ksi¹¿ek 

6.500 6.459 99,37 

  4260 Zakup energii 5.000 4.986 99,72 
  4270 Zakup us³ug remontowych 16.493 16.493 100,00 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 13.687 13.674 99,91 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 3.000 2.437 81,23 
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 2.700 2.700 100,00 

  4440 
Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ 
socjalnych 

22.301 22.301 100,00 

 80146  Dokszta³cania i doskonalenie nauczycieli 24.200 11.043 45,63 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 24.200 11.043 45,63 
 80195  Pozosta³a dzia³alno�æ 25.683 25.683 100,00 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 156 156 100,00 

  4440 
Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ 
socjalnych 

25.527 25.527 100,00 

851   Ochrona zdrowia 125.000 109.352 87,48 
 85154  Przeciwdzia³anie alkoholizmowi 125.000 109.352 87,48 
  3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 5.000 1.360 27,20 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 4.000 3.938 98,45 
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 1.000 477 47,70 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 17.400 6.071 34,89 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 97.600 97.506 99,90 

853   Opieka spo³eczna 822.746 635.862 77,29 
 85303  O�rodki wsparcia 150.000 760 0,51 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 150.000 760 0,51 

 85313  
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za 
osoby pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia z 
pomocy spo³ecznej 

8.023 8.023 100,00 

  4130 Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne 8.023 8.023 100,00 

 85314  
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na 
ubezpieczenia spo³eczne 

427.510 412.535 96,50 

Poz. 2100� 10033 �
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  3110 �wiadczenia spo³eczne 406.210 392.771 96,69 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 21.300 19.764 92,79 
 85315  Dodatki mieszkaniowe 43.280 36.659 84,70 
  3110 �wiadczenia spo³eczne 43.280 36.659 84,70 
 85316  Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze 25.097 25.097 100,00 
  3110 �wiadczenia spo³eczne 25.097 25.097 100,00 
 85319  O�rodki pomocy spo³ecznej 135.200 125.483 92,81 

  3020 
Nagrody i wydatki osobowe niazaliczone do 
wynagrodzeñ 

1.965 1.965  

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 88.700 85.460 96,35 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.800 5.713 98,50 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 17.250 15.710 91,07 
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 2.370 2.136 90,13 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 8.515 6.493 76,25 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 7.700 5.545 72,01 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 1.000 701 70,10 

  4440 
Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ 
socjalnych 

1.900 1.760 92,63 

 85328  
Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi 
opiekuñcze 

3.600 3.551 98,64 

  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 3.600 3.551 98,64 
 85378  Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych 10.234 10.234 100,00 
  3110 �wiadczenia spo³eczne 10.234 10.234 100,00 
 85395  Pozosta³a dzia³alno�æ 19.802 13.520 68,28 
  3110 �wiadczenia spo³eczne 19.802 13.520 68,28 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 789.030 754.433 95,62 
 85401  �wietlice szkolne 48.080 41.562 86,44 

  3020 
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do 
wynagrodzeñ 

1.900 499 26,26 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34.562 30.520 88,31 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.160 1.160 100,00 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 5.602 4.652 83,04 
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 805 680 84,47 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 1.100 1.100 100,00 

  4440 
Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ 
socjalnych 

2.951 2.951 100,00 

 85404  Przedszkola 723.572 697.851 96,45 

  3020 
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do 
wynagrodzeñ 

32.684 32.393 99,11 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 412.070 398.771 96,77 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32.039 31.671 98,85 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 85.743 83.018 96,82 
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 11.973 11.426 95,43 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 49.916 46.351 92,86 

  4240 
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 
ksi¹¿ek 

4.223 4.087  

  4260 Zakup energii 8.707 7.642 87,77 
  4270 Zakup us³ug remontowych 28.993 27.071 93,37 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 28.943 27.670 95,60 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 300 71 23,67 
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 300 0 0,00 

  4440 
Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ 
socjalnych 

26.837 26.837 100,00 

  4580 Pozosta³e odsetki 844 843 99,88 
 85415  Pomoc materialna dla uczniów 14.020 14.020 100,00 
  3240 Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów 14.020 14.020 100,00 
 85446  Dokszta³cania i doskonalenie nauczycieli 3.358 1.000 29,78 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 3.358 1.000 29,78 

900   Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 1.618.047 1.614.665 99,79 
 90001  Gospodarka �ciekowa i ochrona wód 1.173.450 1.173.402 100,00 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 1.173.450 1.173.402 100,00 
 90004  Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 88.010 85.230 96,84 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 36.740 34.001 92,54 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 51.270 51.229 99,92 
 90015  O�wietlenie ulic, placów i dróg 142.914 142.360 99,61 
  4260 Zakup energii 107.914 107.667 99,77 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 35.000 34.693 99,12 
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 103

 90017  Zak³ady gospodarki komunalnej 213.673 213.673 100,00 

  2650 
Dotacja przedmiotowa z bud¿etu dla zak³adu 
bud¿etowego 

213.673 213.673 100,00 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 588.557 583.438 99,13 
 92105  Pozosta³e zadania w zakresie kultury 44.000 44.000 100,00 

  2580 
Dotacja przedmiotowa z bud¿etu dla jednostek 
nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 

38.000 38.000 100,00 

  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 2.588 2.588 100,00 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 3.412 3.412 100,00 
 92109  Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby 414.951 410.362 98,89 

  2550 
Dotacja podmiotowa z bud¿etu otrzymana przez 
instytucjê kultury 

251.632 251.632 100,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.000 763 76,30 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.050 5.008 99,17 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 1.800 459 25,50 
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 300 39 13,00 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 58.400 58.361 99,93 
  4260 Zakup energii 8.006 5.807 72,53 
  4270 Zakup us³ug remontowych 64.200 64.185 99,98 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 24.563 24.108 98,15 
 92116  Biblioteki 129.606 129.076 99,59 

  2550 
Dotacja podmiotowa z bud¿etu otrzymana przez 
instytucjê kultury 

129.606 129.076 99,59 

926   Kultura fizyczna i sport 117.173 117.006 99,86 
 92695  Pozosta³a dzia³alno�æ 117.173 117.006 99,86 

  2580 
Dotacja przedmiotowa z bud¿etu dla jednostek 
niezaliczanych do sektora finansów publicznych 

20.388 20.388 100,00 

  3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 7.325 7.199 98,28 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 31.130 31.130 100,00 
  4270 Zakup us³ug remontowych 11.030 10.989 99,63 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 47.300 47.300 100,00 
   Razem 13.535.532 12.767.582 94,33 

Za³¹cznik Nr 3
do sprawozdania

z wykonania bud¿etu Gminy W³oszakowice
za 2003 rok

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE PRZEZ GMINÊ W 2003 R.

I.  DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Dzia³ Rozdzia³ § Nazwa Plan Wykonanie 
% 

wykonania 
750   Administracja publiczna 54.800 54.800 100,00 

 75011  Urzêdy wojewódzkie 54.800 54.800 100,00 

  201 

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na 
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie 
(zwi¹zkom gmin) ustawami 

54.800 54.800 100,00 

751   
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa 

16.256 16.256 100,00 

 75101  
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, 
kontroli i ochrony prawa 

1.176 1.176 100,00 

  201 

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na 
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie 
(zwi¹zkom gmin) ustawami 

1.176 1.176 100,00 

 75110  Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 15.080 15.080 100,00 

  201 

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na 
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie 
(zwi¹zkom gmin) ustawami 

15.080 15.080 100,00 

Poz. 2100� 10035 �
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754   
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona 
przeciwpo¿arowa 

200 200 100,00 

 75414  Obrona cywilna 200 200 100,00 

  201 

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na 
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie 
(zwi¹zkom gmin) ustawami 

200 200 100,00 

801   O�wiata i wychowanie 3.257 3.257 100,00 
 80101  Szko³y podstawowe 3.257 3.257 100,00 

  201 

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na 
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie 
(zwi¹zkom gmin) ustawami 

3.257 3.257 100,00 

853   Opieka spo³eczna 400.984 400.984 100,00 

 85313  
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za 
osoby pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia z pomocy 
spo³ecznej 

8.023 8.023 100,00 

  201 

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na 
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie 
(zwi¹zkom gmin) ustawami 

8.023 8.023 100,00 

 85314  
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na 
ubezpieczenia spo³eczne i zdrowotne 

275.710 275.710 100,00 

  201 

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na 
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie 
(zwi¹zkom gmin) ustawami 

275.710 275.710 100,00 

 85316  Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze 25.097 25.097 100,00 

  201 

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na 
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie 
(zwi¹zkom gmin) ustawami 

25.097 25.097 100,00 

 85319  O�rodki pomocy spo³ecznej 79.400 79.400 100,00 

  201 

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na 
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie 
(zwi¹zkom gmin) ustawami 

79.400 79.400 100,00 

 85378  Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych 10.234 10.234 100,00 

  201 

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na 
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie 
(zwi¹zkom gmin) ustawami 

10.234 10.234 100,00 

 85395  Pozosta³a dzia³alno�æ 2.520 2.520 100,00 

  201 

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na 
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie 
(zwi¹zkom gmin) ustawami 

2.520 2.520 100,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 25.076 25.076 100,00 
 90015  O�wietlenie ulic, placów i dróg 25.076 25.076 100,00 

  201 

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na 
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie 
(zwi¹zkom gmin) ustawami 

25.076 25.076 100,00 

   Ogó³em 500.573 500.573 100,00 

Poz. 2100� 10036 �
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II.  DOTACJE NA ZADANIA W£ASNE

Dzia³ Rozdzia³ Paragraf Nazwa Plan Wykonanie % wykonania 
801   O�wiata i wychowanie 25.683 25.683 100,00 

 80195  Pozosta³a dzia³alno�æ 25.683 25.683 100,00 

  203 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na 
realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin 
(zwi¹zków gmin) 

25.683 25.683 100,00 

853   Opieka spo³eczna 29.280 29.280 100,00 
 85315  Dodatki mieszkaniowe 18.280 18.280 100,00 

  203 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na 
realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin 
(zwi¹zków gmin) 

18.280 18.280 100,00 

 85395  Pozosta³a dzia³alno�æ 11.000 11.000 100,00 

  203 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na 
realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin 
(zwi¹zków gmin) 

11.000 11.000 100,00 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 14.020 14.020 100,00 
 85415  Pomoc materialna dla uczniów 14.020 14.020 100,00 

  203 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na 
realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin 
(zwi¹zków gmin) 

14.020 14.020 100,00 

   Ogó³em 68.983 68.983 100,00 

III.  DOTACJE NA ZADANIA NA PODSTAWIE UMÓW MIÊDZY JEDNOSTKAMI SAMORZ¥DU TERYTORIALNEGO

Dzia³ Rozdzia³ Paragraf Nazwa Plan Wykonanie % wykonania 
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 6.380 6.380 100,00 

 85404  Przedszkola 6.380 6.380 100,00 

  231 

Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta 
sto³ecznego Warszawy na zadania bie¿¹ce 
realizowane na podstawie porozumieñ (umów) 
miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego 

6.380 6.380 100,00 

   Ogó³em 575.936 575.936 100,00 

Za³¹cznik Nr 4
do sprawozdania

z wykonania bud¿etu Gminy W³oszakowice
za 2003 rok

WYDATKOWANIE DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH PRZEZ GMINÊ W 2003 R.

I.  WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dzia³ Rozdzia³ § Nazwa Plan Wykonanie 
% 

wykonania 
750   Administracja publiczna 54.800 54.800 100 

 75011  Urzêdy wojewódzkie 54.800 54.800 100 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41.700 41.700 100 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.000 3.000 100 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 8.000 8.000 100 
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 1.000 1.000 100 

  4440 
Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ 
socjalnych 

1.100 1.100 100 

751   
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa 

16.256 16.256 100 

 75101  
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, 
kontroli i ochrony prawa 

1.176 1.176 100 

  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 1.176 1.176 100 

 75110  
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw oraz referenda gminne, powiatowe i 
wojewódzkie 

15.080 15.080 100 

  3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 9.674 9.674 100 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 252 252 100 

Poz. 2100� 10037 �
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II.  WYDATKI NA ZADANIA W£ASNE

Dzia³ Rozdzia³ § Nazwa Plan Wykonanie 
% 

wykonania 
801   O�wiata i wychowanie 25.683 25.683 100 

 80195  Pozosta³a dzia³alno�æ 25.683 25.683 100 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 156 156 100 

  4440 
Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ 
socjalnych 

25.527 25.527 100 

853   Opieka spo³eczna 29.280 29.280 100 
 85315  Dodatki mieszkaniowe 18.280 18.280 100 
  3110 �wiadczenia spo³eczne 18.280 18.280 100 
 85395  Pozosta³a dzia³alno�æ 11.000 11.000 100 
  3110 �wiadczenia spo³eczne 11.000 11.000 100 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 14.020 14.020 100 
 85415  Pomoc materialna dla uczniów 14.020 14.020 100 
  3240 Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów 14.020 14.020 100 
   Ogó³em 68.983 68.983 100 

Poz. 2100

4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 37 37 100
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 2.000 2.000 100
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 2.653 2.653 100
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 464 464 100

754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
przeciwpo¿arowa

200 200 100

75414 Obrona cywilna 200 200 100
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 200 200 100

801 O�wiata i wychowanie 3.257 3.257 100
80101 Szko³y podstawowe 3.257 3.257 100

3240 Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów 3.257 3.257 100
853 Opieka spo³eczna 400.984 400.984 100

85313 Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za
osoby pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia z pomocy

8.023 8.023 100

4130 Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za
osoby pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia z pomocy

8.023 8.023 100

85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na
ubezpieczenia spo³eczne i zdrowotne

275.710 275.710 100

3110 �wiadczenia spo³eczne 255.946 255.946 100
4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 19.764 19.764

85316 Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze 25.097 25.097 100
3110 �wiadczenia spo³eczne 25.097 25.097 100

85319 O�rodki pomocy spo³ecznej 79.400 79.400 100
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 56.400 56.400 100
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.000 3.000 100
4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 12.000 12.000 100
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 2.000 2.000 100
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 2.500 2.500 100
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 2.500 2.500 100

4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ
socjalnych

1.000 1.000 100

85378 Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych 10.234 10.234 100
3110 �wiadczenia spo³eczne 10.234 10.234 100

85395 Pozosta³a dzia³alno�æ 2.520 2.520 100
3110 �wiadczenia spo³eczne 2.520 2.520 100

750 Administracja publiczna 54.800 54.800 100
900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 25.076 25.076 100

90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg 25.076 25.076 100
4260 Zakup energii 25.076 25.076 100

Ogó³em 500.573 500.573 100

� 10038 �
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III.  WYDATKI NA ZADANIA NA PODSTAWIE UMÓW MIÊDZY JEDNOSTKAMI SAMORZ¥DU TERYTORIALNEGO

Dzia³ Rozdzia³ § Nazwa Plan Wykonanie 
% 

wykonania 
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 6.380 6.380 100 

 85404  Przedszkola 6.380 6.380 100 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.850 2.850 100 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 392 392 100 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 1.150 1.150 100 
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 230 230 100 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 700 700 100 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 700 700 100 

  4440 
Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ 
socjalnych 

358 358 100 

    6.380 6.380 100 
   Ogó³em 575.936 575.936 100 

Za³¹cznik Nr 5
do sprawozdania

z wykonania bud¿etu Gminy W³oszakowice
za 2003 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUD¯ETU GMINY W ROKU 2003

 Plan Wykonanie 
I. Przychody 885.000 920.004 
952 Przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku 
krajowym 

585.000 585.000 

955 Przychody z innych rozliczeñ krajowych 300.000 335.004 
II. Rozchody 738.750 738.750 
992 Sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów 738.750 738.750 

Za³¹cznik Nr 6
do sprawozdania

z wykonania bud¿etu Gminy W³oszakowice
za 2003 rok

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W ROKU 2003

Plan Wykonanie
1. Budowa i rozbudowa remiz stra¿ackich 88.900 88.869
754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa 88.900 88.869
75412 Ochotnicze stra¿e po¿arne 88.900 88.869
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 88.900 88.869
2. Budowa kanalizacji sanitarnej 1.173.450 1.173.402
900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 1.173.450 1.173.402
90001 Gospodarka �ciekowa i ochrona wód 1.173.450 1.173.402
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 1.173.450 1.173.402
3. Rozbudowa i modernizacja stacji wodoci¹gowej w Krzycku Wielkim 425.320 425.318
010 Rolnictwo i ³owiectwo 425.320 425.318
01010 Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacja wsi 425.320 425.318
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 425.320 425.318
4. Budowa hali sportowej dla ZSO we W³oszakowicach 216.950 45.018
801 O�wiata i wychowanie 216.950 45.018
80101 Szko³y podstawowe 216.950 45.018
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 216.950 45.018
5. Budowa boiska sportowego w ZS w D³u¿ynie 10.304 10.200
801 O�wiata i wychowanie 10.304 10.200
80110 Gimnazja 10.304 10.200
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 10.304 10.200
6. Adaptacja budynku na �rodowiskowy Dom Samopomocy we
W³oszakowicach

150.000

853 Opieka spo³eczna 150.000 760
85303 O�rodki wsparcia 150.000 760
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 150.000 760
Ogó³em 2.064.924 1.743.567

Poz. 2100� 10039 �
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Za³¹cznik Nr 7
do sprawozdania

z wykonania bud¿etu Gminy W³oszakowice
za 2003 rok

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO ZAK£ADU
KOMUNALNEGO WE W£OSZAKOWICACH W ROKU 2003

 Plan Wykonanie 
I. Przychody 1.394.773 1.270.959 
900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 1.394.773 1.270.959 
90017 Zak³ady Gospodarki Komunalnej 1.394.773 1.270.959 
083 Wp³ywy z us³ug 1.181.100 1.048.015 
092 Pozosta³e odsetki  941 
265 Dotacja przedmiotowa z bud¿etu dla zak³adu bud¿etowego 213.673 213.673 
298 Wp³ywy do wyja�nienia  8.330 
II Wydatki 1.394.773 1.245.140 
900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 1.394.773 1.245.140 
90017 Zak³ady Gospodarki Komunalnej 1.394.773 1.245.140 
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 
wynagrodzeñ 

1.000 1.000 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 406.552 405.878 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33.707 32.811 
4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 77.639 75.049 
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 10.637 10.375 
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 134.281 120.937 
4260 Zakup energii i wody 225.200 224.680 
4270 Zakup us³ug remontowych 203.050 92.045 
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 270.266 252.494 
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 22.641 20.400 
4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych 9.800 9.471 

Za³¹cznik Nr 8
do sprawozdania

z wykonania bud¿etu Gminy W³oszakowice
za 2003 rok

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO
BOSZKOWO PRZY URZÊDZIE GMINY W£OSZAKOWICE W ROKU 2003

 Plan Wykonanie 
I Przychody 301.500 294.750 
630 Turystyka 316.500 294.750 
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 316.500 294.750 
075 Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych 89.000 85.038 
083 Wp³ywy z us³ug 149.500 146.583 
092 Pozosta³e odsetki  129 
266 Dotacja przedmiotowa z bud¿etu dla Gospodarstwa 
Pomocniczego 

63.000 63.000 

II Wydatki 301.500 274.530 
630 Turystyka 316.500 274.530 
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 316.500 274.530 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 83.858 82.398 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.651 6.012 
4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 15.170 15.325 
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 2.079 1.921 
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 52.050 44.857 
4220 Zakup �rodków ¿ywno�ci 3.024 3.024 
4260 Zakup energii I wody 28.950 25.882 
4270 Zakup us³ug remontowych 52.851 46.493 
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 48.144 43.380 
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 2.769 2.271 
4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 2.200 1.276 
4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych 1.754 1.691 

Poz. 2100� 10040 �
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Za³¹cznik Nr 9
do sprawozdania

z wykonania bud¿etu Gminy W³oszakowice
za 2003 rok

DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE Z BUD¯ETU GMINY W£OSZAKOWICE W ROKU 2003

 Plan Wykonanie 
I Dotacja dla Gminnego O�rodka Kultury 251.632 251.632 
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 251.632 251.632 
92109 Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby 251.632 251.632 
2550 Dotacje podmiotowe z bud¿etu dla instytucji kultury 251.632 251.632 
II Dotacja dla Biblioteki Gminnej 129.606 129.076 
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 129.606 129.076 
92116 Biblioteki 129.606 129.076 
2550 Dotacje podmiotowe z bud¿etu dla instytucji kultury 129.606 129.076 
III Dotacja do Towarzystwa Muzycznego 38.000 38.000 
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 38.000 38.000 
92105 Pozosta³e zadania w zakresie kultury 38.000 38.000 
2580 Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów 
publicznych 

38.000 38.000 

IV Dotacja do Towarzystwa Gimnastycznego �Sokó³� 20.388 20.388 
926 Kultura fizyczna i sport 20.388 20.388 
92695 Pozosta³a dzia³alno�æ 20.388 20.388 
2580 Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów 
publicznych 

20.388 20.388 

Za³¹cznik Nr 10
do sprawozdania

z wykonania bud¿etu Gminy W³oszakowice
za 2003 rok

�RODKI UZYSKANE Z OP£AT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDA¯
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ICH WYKORZYSTANIE W ROKU 2003

 Plan Wykonanie 
I. Op³aty za wydanie zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych 125.000 127.423 
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 
posiadaj¹cych osobowo�ci prawnej 

125.000 127.423 

75618 Wp³ywy z op³aty skarbowej 125.000 127.423 
048 Wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu 125.000 127.423 
II. Wydatki na realizacjê zadañ zawartych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania 
problemów alkoholowych 

125.000 109.352 

851 Ochrona zdrowia 125.000 109.352 
85154 Przeciwdzia³anie alkoholizmowi 125.000 109.352 
3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 5.000 1.360 
4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 4.000 3.938 
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 1.000 477 
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 17.400 6.071 
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 97.600 97.506 

Poz. 2100� 10041 �
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1. Zakres tego zadania obejmuje budowê hali sportowej dla
ZSO w miejscowo�ci W³oszakowice.

2. Celem tego przedsiêwziêcia jest wzrost sprawno�ci dzieci
i m³odzie¿y w zakresie kultury fizycznej.

3. Realizatorem powy¿szego zadania jest Urz¹d Gminy W³o-
szakowice.

4. Okres realizacji przedmiotowego programu obejmuje lata
2003 � 2004, z przed³u¿onym okresem p³atno�ci na lata
2003 - 2006.

5. Szacowane nak³ady finansowe na wykonanie powy¿szego
zadania wynosz¹ 1.800.000 z³otych.

Za³¹cznik Nr 11
do sprawozdania

z wykonania bud¿etu Gminy W³oszakowice
za 2003 rok

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY - BUDOWA HALI SPORTOWEJ
DLA ZESPO£U SZKÓ£ OGÓLNOKSZTA£C¥CYCH WE W£OSZAKOWICE

6. Wydatki do poniesienia

- w roku 2003 ogó³em wynosz¹ 216.950 z³otych zabez-
pieczone przez gminê,

- w roku 2004 ogó³em wynios¹ 400.000 z³otych, zabez-
pieczone przez gminê,

- w roku 2005 ogó³em wynios¹ 1.183.050 z³otych, w tym
�rodki zabezpieczone przez gminê 983.000 z³otych
i 200.000 z³otych zrefundowane przez Marsza³ka doty-
cz¹ce wydatków roku 2004 oraz w roku 2006 zrefundo-
wane przez Marsza³ka Województwa Wielkopolskiego
w kwocie 600.000 z³otych dotycz¹ce wydatków roku
2005.

REALIZACJA W ROKU 2003

 Plan Wykonanie 
801 O�wiata i wychowanie 215.950 45.018 
80101 Szko³y podstawowe 215.950 45.018 
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
bud¿etowych 

215.950 45.018 

1. Zakres tego zadania obejmuje budowê kanalizacji sanitar-
nej w miejscowo�ciach W³oszakowice i Dominice.

2. Celem tego przedsiêwziêcia jest wzrost dzia³añ s³u¿¹cych
ochronie �rodowiska.

3. Realizatorem powy¿szego zadania jest Gmina W³oszako-
wice.

4. Okres realizacji przedmiotowego programu obejmuje lata
2002 � 2004.

5. Szacowane nak³ady finansowe na wykonanie powy¿szego
zadania wynosz¹ 2.816.950 z³otych.

Za³¹cznik Nr 12
do sprawozdania

z wykonania bud¿etu Gminy W³oszakowice
za 2003 rok

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY - III ETAP BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE W£OSZAKOWICE

6. Wydatki do poniesienia

- w roku 2002 ogó³em wynosz¹ 3.500 z³otych, w tym
�rodki zabezpieczone przez gminê 3.500 z³otych,

- w roku 2003 ogó³em wynios¹ 1.173.450 z³otych, w tym
�rodki zabezpieczone przez gminê 46.450 z³otych, otrzy-
mane z SAPARD-u 542.000 z³otych (Sapard I), z kredytu
z WFO�iGW 585.000 z³otych.

- w roku 2004 ogó³em wynios¹ 1.640.000 z³otych w tym
�rodki zabezpieczone przez gminê 77.859 z³otych, wnio-
skowane z SAPARD-u 742.141 z³otych (Sapard II),
przy¿eczone jako po¿yczka z WFO�iGW 820.000 z³o-
tych.

Poz. 2100� 10042 �
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REALIZACJA W ROKU 2003

 Plan Wykonanie 
900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 1.173.450 1.173.402 
90001Gospodarka �ciekowa i ochrona wód 1.173.450 1.173.402 
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
bud¿etowych 

1.173.450 1.173.402 

1. Zakres tego zadania obejmuje modernizacjê ujêcia wody
w Krzycku Wielkim oraz budowê sieci wodoci¹gowej we
wsi Boszkowo.

2. Celem tego przedsiêwziêcia jest zabezpieczenie miejsco-
wej spo³eczno�ci wody o wymaganych parametrach kon-
sumpcyjnych i po¿arowych.

3. Realizatorem powy¿szego zadania jest Gmina W³oszako-
wice.

4. Okres realizacji przedmiotowego programu obejmuje lata
2002 � 2004.

5. Szacowane nak³ady finansowe na wykonanie powy¿szego
zadania wynosz¹ 925.502 z³otych.

Za³¹cznik Nr 13
do sprawozdania

z wykonania bud¿etu Gminy W³oszakowice
za 2003 rok

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY - MODERNIZACJA I ROZBUDOWA GMINNEJ SIECI WODOCI¥GOWEJ

6. Wydatki do poniesienia

- w roku 2002, z przeznaczeniem na modernizacjê hydro-
forni w Krzycku Wielkim ogó³em wynosz¹ 22.310
z³otych, w tym �rodki zabezpieczone przez gminê 22.310
z³otych,

- w roku 2003 ogó³em wynios¹ 425.320 z³otych, w tym
�rodki zabezpieczone przez gminê 217.356 z³otych,
otrzymane SAPARD-u 207.964 z³otych (SAPARD I),

- w roku 2004 z przeznaczeniem na wodoci¹gowanie
Boszkowa ogó³em wynios¹ 477.872 z³otych, w tym
�rodki zabezpieczone przez gminê 242.872 z³ote, wnio-
skowane z SAPARD-u 235.000 z³otych (SAPARD II).

REALIZACJA W ROKU 2003

 Plan Wykonanie 
010 Rolnictwo i ³owiectwo 425.320 425.318 
01010 Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna 
wsi 

425.320 425.318 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
bud¿etowych 

425.320 425.318 

Poz. 2100� 10043 �
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Za³¹cznik Nr 14
do sprawozdania

z wykonania bud¿etu Gminy W³oszakowice
za 2003 rok

WYKONANIE BUD¯ETU GMINY W£OSZAKOWICE ZA 2003 ROK WG DZIA£ÓW KLASYFIKACJI BUD¯ETOWEJ W Z£OTYCH

Dzia³ Nazwa 
Dochody 

plan 
Dochody 

wykonane 
010 Rolnictwo i ³owiectwo 214.200 210.414 
600 Transport i ³¹czno�æ 0 3.831 
630 Turystyka 4.000 1.998 
700 Gospodarka mieszkaniowa 425.000 433.054 
750 Administracja publiczna 300.100 296.155 

751 
Urzêdy naczelnych organów 
w³adzy, kontroli i ochrony prawa 
oraz s¹downictwa 

16.256 16.256 

754 
Bezpieczeñstwo publiczne i 
ochrona przeciwpo¿arowa 

200 200 

756 

Dochody od osób prawnych, 
osób fizycznych i innych 
jednostek nie posiadaj¹cych 
osobowo�ci prawnej 

3.823.513 3.899.647 

757 Obs³uga d³ugu publicznego 0 0 
758 Ró¿ne rozliczenia 6.737.703 6.734.215 
801 O�wiata i wychowanie 54.000 36.179 
851 Ochrona zdrowia 0 0 
853 Opieka spo³eczna 430.364 430.354 

854 
Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

65.370 63.567 

900 
Gospodarka komunalna i 
ochrona �rodowiska 

1.262.076 1.216.990 

921 
Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

6.500 6.431 

926 Kultura fizyczna i sport 0 0 
 Ogó³em dochody 13.339.282 13.349.291 

 

% 
wykonania 

Dzia³ Nazwa 
Wydatki 

plan 
Wydatki 

wykonane 
% 

wykonania 
98,2 010 Rolnictwo i ³owiectwo 485.489 479.069 98,7 

 600 Transport i ³¹czno�æ 832.927 805.156 96,7 
50,0 630 Turystyka 63.000 63.000 100,0 
101,9 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.200 894 74,5 
98,7 750 Administracja publiczna 1.783.085 1.667.957 93,5 

100,0 751 

Urzêdy naczelnych 
organów w³adzy, kontroli i 
ochrony prawa oraz 
s¹downictwa 

16.256 16.256 100,0 

100,0 754 
Bezpieczeñstwo publiczne i 
ochrona przeciwpo¿arowa 

242.301 238.472 98,4 

102,0 756 

Dochody od osób 
prawnych, osób fizycznych i 
innych jednostek nie 
posiadaj¹cych osobowo�ci 
prawnej 

0 0  

 757 Obs³uga d³ugu publicznego 80.500 54.466 67,7 
99,9 758 Ró¿ne rozliczenia 0 0  
67,0 801 O�wiata i wychowanie 5.970.221 5.627.556 94,3 

 851 Ochrona zdrowia 125.000 109.352 87,5 
100,0 853 Opieka spo³eczna 822.746 635.862 77,3 

97,2 854 
Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

789.030 754.433 95,6 

96,4 900 
Gospodarka komunalna i 
ochrona �rodowiska 

1.618.047 1.614.665 99,8 

98,9 921 
Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 

588.557 583.438 99,1 

 926 Kultura fizyczna i sport 117.173 117.006 99,9 
100,1  Ogó³em wydatki 13.535.532 12.767.582 94,3 

Poz. 2100
�

10044 �
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Za³¹cznik Nr 15
do sprawozdania

z wykonania bud¿etu Gminy W³oszakowice
za 2003 rok

ANALIZA WYKONANIA BUD¯ETU GMINY W£OSZAKOWICE W LATACH 2002-2003 ROK
WG DZIA£ÓW KLASYFIKACJI BUD¯ETOWEJ W Z£OTYCH

Dzia³ Nazwa 
Dochody 

2002 
Dochody 

2003 
010 Rolnictwo i ³owiectwo 8.144 210.414 
600 Transport i ³¹czno�æ 0 3.831 
630 Turystyka 385 1.998 

700 
Gospodarka 
mieszkaniowa 

371.021 433.054 

750 Administracja publiczna 269.718 296.155 

751 

Urzêdy naczelnych 
organów w³adzy, 
kontroli i ochrony 
prawa oraz 
s¹downictwa 

16.976 16.256 

754 
Bezpieczeñstwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpo¿arowa 

600 200 

756 

Dochody od osób 
prawnych, osób 
fizycznych i innych 
jednostek nie 
posiadaj¹cych 
osobowo�ci prawnej 

3.414.908 3.899.647 

757 Obs³uga d³ugu 
publicznego 

0 0 

758 Ró¿ne rozliczenia 6.548.357 6.734.215 
801 O�wiata i wychowanie 131.622 36.179 
851 Ochrona zdrowia 0 0 
853 Opieka spo³eczna 487.616 430.354 

854 
Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

63.015 63.567 

900 
Gospodarka komunalna 
i ochrona �rodowiska 

54.399 1.216.990 

921 
Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

47.996 6.431 

926 Kultura fizyczna i sport 0 0 
 Ogó³em dochody 11.414.757 13.349.291 

 

Dynamika 
% 

Dzia³ Nazwa 
Wydatki 

2002 
Wydatki 

2003 
Dynamika 

% 
2583,7 010 Rolnictwo i ³owiectwo 82.398 479.069 581,4 

 600 Transport i ³¹czno�æ 1.698.413 805.156 47,4 
519,0 630 Turystyka 27.575 63.000 228,5 

116,7 700 
Gospodarka 
mieszkaniowa 

8.431 894 10,6 

109,8 750 Administracja publiczna 1.591.978 1.667.957 104,8 

95,8 751 

Urzêdy naczelnych 
organów w³adzy, kontroli 
i ochrony prawa oraz 
s¹downictwa 

17.010 16.256 95,6 

33,3 754 
Bezpieczeñstwo publiczne 
i ochrona 
przeciwpo¿arowa 

172.034 238.472 138,6 

114,2 756 

Dochody od osób 
prawnych, osób 
fizycznych i innych 
jednostek nie 
posiadaj¹cych 
osobowo�ci prawnej 

0 0  

 757 Obs³uga d³ugu 
publicznego 

69.994 54.466 77,8 

102,8 758 Ró¿ne rozliczenia 0 0  
27,5 801 O�wiata i wychowanie 5.081.036 5.627.556 110,8 

 851 Ochrona zdrowia 86.624 109.352 126,2 
88,3 853 Opieka spo³eczna 682.078 635.862 93,2 

100,9 854 
Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

694.011 754.433 108,7 

2237,2 900 
Gospodarka komunalna i 
ochrona �rodowiska 

484.015 1.614.665 333,6 

13,4 921 
Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 

535.274 583.438 109,0 

 926 Kultura fizyczna i sport 51.092 117.006 229,0 
116,9  Ogó³em wydatki 11.281.963 12.767.582 113,2 Poz. 2100

�
10045 �
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Za³¹cznik Nr 16
do sprawozdania

z wykonania bud¿etu Gminy W³oszakowice
za 2003 rok

PRZYCHODY I WYDATKI �RODKA SPECJALNEGO ZESPO£U SZKÓ£ OGÓLNOKSZTA£C¥CYCH
WE W£OSZAKOWICACH POD NAZW¥ �KOLONIE I OBOZY� W ROKU 2003

Plan Wykonanie
I Przychody (odp³atno�æ uczestników) 11.900 9.111
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 11.900 9.111
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i m³odzie¿y szkolnej 11.900 9.111
0830 Wp³ywy z us³ug 11.900 9.100
092 Pozosta³e odsetki  11
II Wydatki 11.900 9.113
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 11.900 9.113
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i m³odzie¿y szkolnej 11.900 9.113
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 4.084 3.257
4220 Zakup �rodków ¿ywno�ci 5.472 4.157
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 2.100 1.460
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 215 210
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 29 29

Za³¹cznik Nr 17
do sprawozdania

z wykonania bud¿etu Gminy W³oszakowice
za 2003 rok

PRZYCHODY I WYDATKI �RODKA SPECJALNEGO �DROGI GMINNE� W ROKU 2003

 Plan Wykonanie 
I Przychody 2.000 0 
1. Op³aty za zajêcie pasa drogowego 1.500 0 
2. Kary za zajêcie pasa drogowego bez zezwolenia 500 0 
600 Transport i ³¹czno�æ 2.000 0 
60016 Drogi publiczne gminne 2.000 0 
069 Wp³ywy z ró¿nych op³at 2.000 0 
II Wydatki 2.000 0 
1. Na bie¿¹ce utrzymanie dróg gminnych 2.000 0 
600 Transport i ³¹czno�æ 2.000 0 
60016 Drogi publiczne gminne 2.000 0 
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 2.000 0 

Za³¹cznik Nr 18
do sprawozdania

z wykonania bud¿etu Gminy W³oszakowice
za 2003 rok

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY �RODOWISKA W ROKU 2003

Plan Wykonanie
I Stan �rodków obrotowych na pocz¹tku roku 20.000 38.893
II Przychody (op³aty, kary, �rodki z województwa) 82.000 95.646
900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 82.000 95.646
90011 Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej 82.000 95.646
069 Wp³ywy z ró¿nych op³at 82.000 95.646
Przychody ogó³em 102.000 134.539
III Wydatki (wydatki zwi¹zane z ochron¹ �rodowiska) 102.000 87.399
900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 102.000 87.399
90011 Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej 102.000 87.399
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 34.500 30.720
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 67.500 56.679
IV Stan �rodków na koniec roku 0 47.140

Poz. 2100� 10046 �
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Za³¹cznik Nr 19
do sprawozdania

z wykonania bud¿etu Gminy W³oszakowice
za 2003 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZAK£ADÓW BUD¯ETOWYCH ZA 2003 ROK

Lp. 
Nazwa zak³adu 
bud¿etowego 

Stan 
�rodków 

obrotowych 
na pocz¹tku 

roku 

Przychody 
W tym 

dotacje z 
bud¿etu 

Suma 
bilansowa 

Rozchody 

Stan 
�rodków 

obrotowych 
na koniec 

roku 

Suma 
bilansowa 

1. 
Zak³ady bud¿etowe � 
ogó³em 

85.131 1.270.959 213.673 1.356.090 1.245.140 110.950 1.356.090 

2. 
Gminny Zak³ad 
Komunalny 

85.131 1.270.959 213.673 1.356.090 1.245.140 110.950 1.356.090 

PRZYCHODY I ROZCHODY GOSPODARSTW POMOCNICZYCH ZA 2003 ROK

Lp. 
Nazwa gospodarstwa 

pomocniczego 

Wynik 
finansowy 

za rok 
poprzedni 

Przychody 
W tym 

dotacje z 
bud¿etu 

Suma 
bilansowa 

Rozchody 

Wynik 
finansowy 
na koniec 

roku 

Suma 
bilansowa 

1. 
Gospodarstwa pomocnicze � 
ogó³em 

9.337 294.750 63.000 294.750 280.845 13.905 294.750 

2. 
Gospodarstwo Pomocnicze 
Boszkowo 

9.337 294.750 63.000 294.750 280.845 13.905 294.750 

PRZYCHODY I ROZCHODY �RODKÓW SPECJALNYCH ZA 2003 ROK

Lp. 
Nazwa �rodka 
specjalnego 

Stan �rodków 
obrotowych 
na pocz¹tku 

roku 

Przychody 
W tym 

dotacje z 
bud¿etu 

Suma 
bilansowa 

Rozchody 
Stan �rodków 
obrotowych 

na koniec roku 

Suma 
bilansowa 

1. 
�rodki specjalne � 
ogó³em 

8 9.111 0 9.119 9.113 6 9.119 

2. Drogi gminne 0 0 0 0 0 0 0 
3. Kolonie i obozy 8 9.111 0 9.119 9.113 6 9.119 

PRZYCHODY I ROZCHODY FUNDUSZY CELOWYCH ZA 2003 R.

Lp. 
Nazwa zak³adu 
bud¿etowego 

Stan �rodków 
obrotowych 
na pocz¹tku 

roku 

Przychody 
W tym 

dotacje z 
bud¿etu 

Suma 
bilansowa 

Rozchody 
Stan �rodków 

obrotowych na 
koniec roku 

Suma 
bilansowa 

1. 
Fundusze celowe � 
ogó³em 

38.893 95.646 0 134.539 87.399 47.140 134.539 

2. 
Fundusz Ochrony 
�rodowiska 

38.893 95.646 0 134.539 87.399 47.140 134.539 

Poz. 2100� 10047 �
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