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4852

ZARZ¥DZENIE Nr 225/2006 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 15 grudnia 2006 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady
Powiatu Ostrzeszowskiego w okrêgu wyborczym Nr 1

Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (Dz.U. z 2003 Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25,
poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r.
Nr 175, poz. 1457 oraz 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242,
Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127) w zwi¹zku z postano-
wieniem S¹du Okrêgowego w Kaliszu Wydzia³ I Cywilny
z dni¹ 1 grudnia 2006 r. sygn. akt I Ns 168/06 orzekaj¹cym
o niewa¿no�ci wyborów do Rady Powiatu Ostrzeszowskiego
w okrêgu wyborczym Nr 1, przeprowadzonych w dniu
12 listopada 2006 r. zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§1. Zarz¹dza siê przeprowadzenie wyborów ponownych
do Rady Powiatu Ostrzeszowskiego dla wyboru dziewiêciu
radnych w okrêgu wyborczym Nr 1, obejmuj¹cym Miasto

i Gminê Ostrzeszów oraz Gminê Kobyla Góra, pocz¹wszy
od wydrukowania kart do g³osowania.

§2. Datê wyborów wyznacza siê na niedzielê 21 stycznia
2007 r.

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

§4. Czynno�ci wyborcze przeprowadz¹ te same komisje
wyborcze, które przeprowadza³y wybory w dniu 12 listopada
2006 r.

§5. Z dniem podania niniejszego zarz¹dzenia do publicznej
wiadomo�ci wygasaj¹ mandaty dziewiêciu radnych Rady
Powiatu Ostrzeszowskiego w okrêgu wyborczym Nr 1:

Poz. 4852
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1) Janicki Lech Kazimierz

z listy Nr 1 � Komitet Wyborczy PSL,

2) Matyszkiewicz Mieczys³aw Ignacy

z listy Nr 1 - Komitet Wyborczy PSL,

3) Poprawa Zdzis³aw Stanis³aw

z listy Nr 1 - Komitet Wyborczy PSL,

4) Mickiewicz Adam

z listy Nr 1 - Komitet Wyborczy PSL,

5) Obsadny Kazimierz

z listy Nr 4 KW Prawo i Sprawiedliwo�æ,

6) Witkowska Zofia

z listy Nr 6 KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci,

Poz. 4852

7) Dembska Halina Barbara

z listy Nr 6 KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci,

8) Derendal El¿bieta

z listy Nr 16 KWW Ziemi Ostrzeszowskiej,

9) Wiórek Iwona Sylwia

z listy Nr 17 KW STOWARZYSZENIA BLOK GOSPODARCZY

§6. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podania do
publicznej wiadomo�ci w formie obwieszczenia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

Wojewoda Wielkopolski
(�) Tadeusz Dziuba

Za³¹cznik
do zarz¹dzenia Nr 225/2006
Wojewody Wielkopolskiego

z dnia 15 grudnia 2006 r.

KALENDARZ WYBORCZY WYBORÓW PONOWNYCH DO RADY POWIATU OSTRZESZOWSKIEGO
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4853

ZARZ¥DZENIE Nr 226/06 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 15 grudnia 2006 r.

w sprawie zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy Bralin w okrêgu wyborczym Nr 1

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 (Dz.U. z 2003 Nr 159,
poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167,
poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz 2006 r. Nr 17, poz.
128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127)
zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§1. Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy
Bralin dla wyboru jednego radnego w czteromandatowym
okrêgu wyborczym Nr 1, obejmuj¹cym so³ectwo Bralin ulice:
21 Stycznia, B. Jañskiego, Boczna, Dirbachów, Gabriela,
Jod³owa, Kalinowa, Kêpiñska, Ko�ciuszki, Krêta, Krótka,
Kwiatowa, Lipowa, Miodowa, Nowa, Ogrodowa, Okrê¿na,
Pi³sudskiego, Poprzeczna, Powstañców Wielkopolskich,

Przemys³awa, Jana Rybarka, Rzemie�lnicza, S³oneczna,
Spokojna, Wojciechowskiego, Wroc³awska od 1 - 48.

§2. Datê wyborów wyznacza siê na niedzielê 18 lutego
2007 r.

§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
Wielkopolskiego.

Wojewoda Wielkopolski
(�) Tadeusz Dziuba

Za³¹cznik
do zarz¹dzenia Nr 226/06

Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 15 grudnia 2006 r.

KALENDARZ WYBORCZY W WYBORACH UZUPE£NIAJ¥CYCH DO RADY GMINY BRALIN
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4854

ZARZ¥DZENIE Nr 227/06 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 15 grudnia 2006 r.

w sprawie zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej w Sompolnie

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 (Dz.U. z 2003 r. Nr 159,
poz. 1547 z pó�n. zm.) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§1. Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do:

- Rady Miejskiej w Sompolnie dla wyboru radnego
w piêciomandatowym okrêgu wyborczym Nr 1 obejmuj¹-
cym Miasto Sompolno.

§2. Datê wyborów, o których mowa w §1, wyznacza siê
na niedzielê 25 lutego 2007 r.

§3. Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynno�ci
wyborczych, okre�la kalendarz wyborczy stanowi¹cy za³¹cz-
nik do zarz¹dzenia.

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

Wojewoda Wielkopolski
(�) Tadeusz Dziuba

Za³¹cznik
do Zarz¹dzenia Nr 227/06

Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 15 grudnia 2006 r.

KALENDARZ WYBORCZY DO WYBORÓW UZUPE£NIAJ¥CYCH RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE
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4855

ZARZ¥DZENIE Nr 228/06 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia j 15 grudnia 2006 r.

w sprawie zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej w Tuliszkowie

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 (Dz.U. z 2003 r. Nr 159,
poz. 1547 z pó�n. zm.) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§1. Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do:

- Rady Miejskiej w Tuliszkowie dla wyboru radnego
w jednomandatowym okrêgu wyborczym Nr 9 obejmuj¹-
cym so³ectwa: Piêtno i Wielopole.

§2. Datê wyborów, o których mowa w §1, wyznacza siê
na niedzielê 25 lutego 2007 r.

§3. Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynno�ci
wyborczych, okre�la kalendarz wyborczy stanowi¹cy za³¹cz-
nik do zarz¹dzenia.

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

Wojewoda Wielkopolski
(�) Tadeusz Dziuba

Za³¹cznik
do Zarz¹dzenia Nr 228/06

Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 15 grudnia 2006 r.

KALENDARZ WYBORCZY DO WYBORÓW UZUPE£NIAJ¥CYCH DO RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE
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4856

ZARZ¥DZENIE Nr 229/06 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 15 grudnia 2006 r.

w sprawie zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy w Kole

Poz. 4856

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 (Dz.U. z 2003 r. Nr 159,
poz. 1547 z pó�n. zm.) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§1. Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy
w Kole dla wyboru radnego w jednomandatowym okrêgu
wyborczym Nr 11 obejmuj¹cym so³ectwa: Kie³czew Górny,
Wandynów.

§2. Datê wyborów, o których mowa w §1, wyznacza siê
na niedzielê 4 marca 2007 r.

§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
Wielkopolskiego.

Wojewoda Wielkopolski
(�) Tadeusz Dziuba

Za³¹cznik
do Zarz¹dzenia Nr 229/06

Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 15 grudnia 2006 r.

KALENDARZ WYBORCZY DO WYBORÓW UZUPE£NIAJ¥CYCH DO RADY GMINY W KOLE

7 � ��
� �

7 � �

��� ������
��� � � � �� � � ��= �: �
: � � � � � � �5 �* � �. � �

� �1 �����

���� ������
��� � � � �� � � �� � � � ��

� �� � � � � � � � � � � �
�* �. �: � �. ��

���� ������
��� � � � � � � � � � �

� � � ��
���� ������ ��� � �. �: � �. �* �. �: � �. ��
��� ������
� �������

��� �* �. �: � �. � � � � � � �
�1 ���� �. ��

���� ������ ��� � �* �. �: � �. � � � ��

���� ������
��� � � � �� � � �� � � � � �

� � � � � � � � ��

���� ������
��� � �* �. �: � �. � � � �

� � � � � �� � � �� � � �
� � � � � � � ��

���� ������ ��� � � � �8 �* � �. ��
�� ������

� ������� ��� � � ��

�� ������ ��� � � � � � � ��
�� ������

������������ ��� ��



— 21222 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 203 Poz. 4857

4857

ZARZ¥DZENIE Nr 230/06 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 15 grudnia 2006 r.

w sprawie zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy Ko³aczkowo

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 (Dz.U. z 2003 r. Nr 159,
poz. 1547 z pó�n. zm.) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§1. Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy
Ko³aczkowo dla wyboru radnego w dwumandatowym okrêgu
wyborczym Nr 8 obejmuj¹cym wie� Bieganowo.

§2. Datê wyborów, o których mowa w §1, wyznacza siê
na niedzielê 4 marca 2007 r.

§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
Wielkopolskiego.

Wojewoda Wielkopolski
(�) Tadeusz Dziuba

Za³¹cznik
do Zarz¹dzenia Nr 430/06

Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 45 grudnia 2006 r.

KALENDARZ WYBORCZY DO WYBORÓW UZUPE£NIAJ¥CYCH DO RADY GMINY KO£ACZKOWO
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UCHWA£A Nr XLVII/584/06 RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU

z dnia 24 lutego 2006 r.

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania �cieków

Poz. 4858

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. tj. z 2001 r., Nr 142,
poz. 1591 ze zm. oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym
odprowadzaniu �cieków (Dz.U. Nr 72 poz. 747 ze zm.) Rada
Miejska Gostyniu uchwala, co nastêpuje:

ROZDZIA£ I

Przepisy ogólne

§1. Regulamin okre�la zasady zbiorowego zaopatrzenia
w wodê i zbiorowego odprowadzania �cieków realizowanego
na terenie Gminy Gostyñ, w tym prawa i obowi¹zki Zak³adu
oraz Odbiorców.

§2. U¿yte w regulaminie okre�lenia oznaczaj¹:

1) ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu
�cieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747 ze zm.),

2) odbiorca - odbiorca us³ug, o którym mowa w art. 2 pkt
3) ustawy,

3) zak³ad - przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo - kanalizacyjne,
o którym mowa w art. 2 pkt 4) ustawy,

4) umowa - umowa o zaopatrzenie w wodê lub odprowadzenie
�cieków, o której mowa w art. 6 ustawy,

5) wodomierz - przyrz¹d pomiarowy zainstalowany na
wewnêtrznej instalacji wodoci¹gowej obiektu budowlanego
przy punkcie czerpalnym wody, zainstalowany
i utrzymywany na koszt odbiorcy,

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

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

8) wodomierz w³asny - przyrz¹d pomiarowy mierz¹cy ilo�æ
wody pobranej z w³asnych ujêæ wody, zainstalowany
i utrzymywany na koszt odbiorcy,

9) okres obrachunkowy - okres rozliczeñ za us³ugi dostawy
wody i odprowadzania �cieków okre�lony w umowie.

ROZDZIA£ II

Minimalny poziom us³ug �wiadczonych przez zak³ad
w zakresie dostarczania wody i odprowadzania

�cieków oraz obowi¹zki odbiorców
warunkuj¹ce jego utrzymanie

§3. Ilo�æ wody dostarczanej Odbiorcom oraz ilo�æ
odprowadzanych �cieków, minimalne ci�nienie utrzymywane
w miejscu przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej okre�la
umowa. Umowa mo¿e równie¿ ustalaæ dopuszczalny poziom
zanieczyszczeñ �cieków wprowadzanych przez Odbiorców.

§4. 1. Zak³ad, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowi¹zek
zapewniæ:

1) zdolno�ci dostawcze posiadanego przy³¹cza wodoci¹go-
wego, zapewniaj¹c dostawê wody do Odbiorcy, w ilo�ci
ustalonej w umowie,

2) przepustowo�æ posiadanego przy³¹cza kanalizacyjnego,
zapewniaj¹c¹ odprowadzenie �cieków, w ilo�ci okre�lonej
w umowie,

3) dostawê wody, o jako�ci przeznaczonej do spo¿ycia przez
ludzi,

4) ci¹g³o�æ i niezawodno�æ dostaw wody oraz odprowadza-
nia �cieków z/do posiadanych przez Zak³ad urz¹dzeñ wo-
doci¹gowych i kanalizacyjnych,

5) budowê urz¹dzeñ wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyj-
nych, w zakresie wynikaj¹cym z wieloletniego planu
rozwoju i modernizacji,

6) zakup, zainstalowanie i utrzymanie na w³asny koszt
wodomierza g³ównego, za wyj¹tkiem wodomierzy do
czasowego wykorzystania oraz wodomierzy sprzê¿onych
do celów p. po¿., po odbiorze technicznym przy³¹cza
i zawarciu umowy.

2. Zak³ad ma prawo do przeprowadzania bie¿¹cej kontroli
ilo�ci i jako�ci odprowadzanych �cieków bytowych
i �cieków przemys³owych oraz kontroli przestrzegania
umownych ustaleñ dotycz¹cych technicznych warunków
przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej.

§5. Odbiorcy s¹ zobowi¹zani do korzystania z zaopatrze-
nia w wodê i odprowadzania �cieków w sposób zgodny
z przepisami ustawy i nie powoduj¹cy pogorszenia jako�ci
us³ug �wiadczonych przez Zak³ad, a w szczególno�ci do:
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1) utrzymania instalacji wodoci¹gowych w stanie technicz-
nym uniemo¿liwiaj¹cym wtórne zanieczyszczenie wody
w wyniku wyst¹pienia ska¿enia chemicznego lub bakterio-
logicznego,

2) zabezpieczenia instalacji przed cofniêciem siê wody
z instalacji wodoci¹gowej, powrotu ciep³ej wody lub wody
z instalacji centralnego ogrzewania,

3) natychmiastowego powiadamiania Zak³adu o awaryjnych
zmianach ilo�ci i jako�ci odprowadzanych �cieków,

4) nie zmieniania, bez uzgodnieñ z Zak³adem, uzyskanych
warunków technicznych przy³¹czenia do sieci wodoci¹go-
wej i kanalizacyjnej,

5) utrzymywania pomieszczeñ i studzienek, w których
zainstalowany jest wodomierz lub urz¹dzenie pomiarowe
w stanie uniemo¿liwiaj¹cym jego uszkodzenie i oddzia³y-
wania zak³ócaj¹ce jego prawid³owe dzia³anie oraz
zabezpieczenie pomieszczenia przed dostêpem osób
nieuprawnionych,

6) utrzymywania przy³¹cza w stanie nie powoduj¹cym
pogorszenia warunków eksploatacji sieci, w przypadku,
gdy przy³¹cze wodoci¹gowe lub kanalizacyjne nie znajduje
siê w posiadaniu Zak³adu,

7) u¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie
powoduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

8) udostêpnienia Zak³adowi dostêpu do dokumentacji
technicznej, danych z eksploatacji dotycz¹cych w³asnych
ujêæ wody i instalacji zasilanych z tych ujêæ, w zakresie
umo¿liwiaj¹cym ustalenie czy mog¹ one oddzia³ywaæ na
instalacje zasilane z sieci eksploatowanej przez Zak³ad
oraz ustalania ilo�ci �cieków, odprowadzanych do kanali-
zacji,

9) udostêpnienia Zak³adowi dostêpu do w³asnych ujêæ wody
i instalacji zasilanych z tych ujêæ, a tak¿e po³¹czonych
z sieci¹ w³asnych instalacji, je¿eli zachodz¹ uzasadnione
przes³anki, ¿e instalacje Odbiorcy mog¹ negatywnie
oddzia³ywaæ na poziom us³ug �wiadczonych przez Zak³ad,

10) wykorzystywania wody z sieci wodoci¹gowej i korzystania
z przy³¹cza kanalizacyjnego wy³¹cznie w celach i na
warunkach okre�lonych w umowie.

§6. 1. Je¿eli w trakcie eksploatacji przy³¹cza wodoci¹go-
wego lub kanalizacyjnego, bêd¹cego w posiadaniu Odbiorcy,
powstanie zagro¿enie istotnego obni¿enia poziomu us³ug
�wiadczonych przez Zak³ad (w tym awarii), Odbiorca jest
zobowi¹zany do niezw³ocznego usuniêcia przyczyn zagro¿eñ
(w tym awarii).

2. W przypadku, gdy Odbiorca nie usunie zagro¿enia
(w tym awarii) pomimo wezwania ze strony Zak³adu, ma on
prawo podj¹æ wszelkie dzia³ania zmierzaj¹ce do usuniêcia zagro-
¿enia (w tym awarii). Dzia³ania Zak³adu nie mog¹
naruszaæ prawa w³asno�ci przy³¹cza przys³uguj¹cego Odbiorcy.

ROZDZIA£ III

Szczegó³owe warunki i tryb zawierania
oraz rozwi¹zywania umów z odbiorcami

A. Postanowienia ogólne

§7. Postanowienia umów zawieranych przez Zak³ad
z Odbiorcami nie mog¹ ograniczaæ praw i obowi¹zków stron
wynikaj¹cych z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych
wydanych na podstawie ustawy oraz postanowieñ niniejsze-
go regulaminu.

§8. Umowa okre�la szczegó³owe obowi¹zki stron, w tym
zasady utrzymania przy³¹czy oraz warunki usuwania awarii
przy³¹czy.

1. W przypadku, gdy przy³¹cza nie s¹ w posiadaniu Zak³adu,
odpowiedzialno�æ Zak³adu za zapewnienie ci¹g³o�ci
i jako�ci �wiadczonych us³ug jest ograniczona do posiada-
nych przez Zak³ad urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyj-
nych.

2. Umowa okre�la miejsce wykonywania us³ugi dostawy
wody i odbioru �cieków.

§9. Umowy s¹ zawierane na czas nieokre�lony, z zastrze-
¿eniem postanowieñ ust. 2.

1. Zak³ad zawiera umowy na czas okre�lony:

1) gdy tytu³ prawny osoby, której nieruchomo�æ zosta³a
przy³¹czona do sieci zosta³ ustanowiony na czas
okre�lony,

2) na wniosek osoby, której nieruchomo�æ zosta³a
przy³¹czona do sieci.

§10. 1. Zmiana warunków umowy nastêpuje w drodze
aneksu do umowy sporz¹dzonego w formie pisemnej.

2. Nie wymaga zachowania formy pisemnej, zmiana
taryfy w czasie obowi¹zywania umowy.

§11. W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomo�ci
przy³¹czonej do sieci Zak³adu, skutkuj¹cej zmian¹ Odbiorcy,
Zak³ad zawiera umowê z nowym Odbiorc¹, z zachowaniem
dotychczasowych warunków technicznych �wiadczenia us³ug.

B. Zasady zawierania umów

§12. 1. Umowa jest zawierana na pisemny wniosek
osoby, posiadaj¹cej tytu³ prawny do nieruchomo�ci, która jest
przy³¹czona do sieci znajduj¹cej siê w posiadaniu Zak³adu.

2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, osoba
której nieruchomo�æ zosta³a przy³¹czona do sieci jest
zobowi¹zana przedstawiæ Zak³adowi dokument, okre�laj¹cy
aktualny stan prawny przy³¹czonej nieruchomo�ci.

3. Je¿eli z tre�ci tego dokumentu nie wynika tytu³ prawny
osoby sk³adaj¹cej wniosek do w³adania nieruchomo�ci¹, jest
ona zobowi¹zana przed³o¿yæ dokument potwierdzaj¹cy ten
tytu³, z zastrze¿eniem ust. 4.

Poz. 4858



— 21225 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 203

4. Umowa mo¿e zostaæ zawarta równie¿ z osob¹, która
korzysta z nieruchomo�ci o nieuregulowanym stanie
prawnym, po wykazaniu przez ni¹ faktu korzystania z przy³¹-
czonej nieruchomo�ci.

5. Zak³ad mo¿e okre�liæ wzór wniosku o zawarcie umowy.

6. Po zawarciu umowy Odbiorca jest zobowi¹zany do
pisemnego poinformowania Zak³adu o utracie przezeñ prawa
do korzystania z nieruchomo�ci. Do czasu poinformowania
Zak³adu, Odbiorca ponosi odpowiedzialno�æ za nale¿no�ci
powsta³e w zwi¹zku ze �wiadczeniem us³ug przez Zak³ad.

§13. 1. Zak³ad zawiera umowê z osobami korzystaj¹cymi
z lokali znajduj¹cych siê w budynku wielolokalowym na
pisemny wniosek w³a�ciciela lub zarz¹dcy budynku wielolo-
kalowego lub budynków wielolokalowych po spe³nieniu
wszystkich warunków, o których mowa w ustawie.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera równie¿:

1) okre�lenie osób korzystaj¹cych z lokali, w tym okre�lenie
rodzaju tytu³u prawnego do zajmowanego lokalu wraz ze
zgod¹ takiej osoby na zawarcie umowy, potwierdzon¹
w³asnorêcznym podpisem,

2) o�wiadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób
korzystaj¹cych z lokali o zasadach rozliczania ró¿nic oraz
o obowi¹zku ponoszenia na rzecz Zak³adu dodatkowych
op³at,

3) schemat wewnêtrznej instalacji wodoci¹gowej w budynku
wielolokalowym za wodomierzem g³ównym, wraz z okre-
�leniem lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych.

3. Zak³ad mo¿e okre�liæ wzór wniosku, o którym mowa
w ust. 1.

4. W terminie 30 dni od dnia z³o¿enia kompletnego
wniosku, Zak³ad jest zobowi¹zany sporz¹dziæ umowê
z osobami korzystaj¹cymi z lokali.

5. Przed z³o¿eniem wniosku, o którym mowa w ust. 1, na
pro�bê w³a�ciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego
lub budynków wielolokalowych, Zak³ad mo¿e wydaæ informa-
cjê techniczn¹ okre�laj¹c¹ wymagania techniczne.

6. Wodomierz zainstalowany na wewnêtrznej instalacji
wodoci¹gowej przy punkcie czerpalnym wody jest instalowany
i utrzymywany na koszt odbiorcy.

§14. Zak³ad sporz¹dza umowê w terminie 7 dni od dnia
z³o¿enia wniosku o zawarcie umowy.

C. Zasady rozwi¹zywania umów

§15. 1. Umowa mo¿e byæ rozwi¹zana przez stronê
umowy, z zachowaniem okresu wypowiedzenia okre�lonego
w umowie.

2. Rozwi¹zanie przez Odbiorcê umowy za wypowiedze-
niem, nastêpuje poprzez z³o¿enie pisemnego o�wiadczenia
woli w siedzibie Zak³adu lub przes³ania takiego o�wiadczenia
listem poleconym.

§16. 1. Umowa mo¿e byæ rozwi¹zana w drodze porozu-
mienia stron.

2. Umowa zawarta na czas okre�lony ulega rozwi¹zaniu
z chwil¹ up³ywu czasu na jaki zosta³a zawarta.

§17. 1. Umowa wygasa w przypadku:

1) �mierci Odbiorcy us³ug bêd¹cego osob¹ fizyczn¹,

2) ustania podmiotowo�ci prawnej Odbiorcy, bêd¹cego
osob¹ prawn¹,

3) utraty przez Odbiorcê prawa do korzystania z nieruchomo�ci,

4) zakoñczenia postêpowania upad³o�ciowego lub likwida-
cyjnego strony bêd¹cej przedsiêbiorc¹,

5) utraty przez zak³ad zezwolenia na prowadzenie dzia³alno�ci.

2. Umowa zawarta z osob¹ korzystaj¹c¹ z lokalu
w budynku wielolokalowym, wygasa poza przyczynami
wskazanymi w ust. 1, równie¿ w razie wyga�niêcia umowy
zawartej przez Zak³ad z w³a�cicielem lub zarz¹dc¹ nierucho-
mo�ci, w której znajduje siê lokal.

§18. Po wyga�niêciu, rozwi¹zaniu lub odst¹pieniu od
umowy Zak³ad zaprzestaje �wiadczenia us³ug w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadza-
nia �cieków w stosunku do Odbiorcy us³ug i w tym zakresie
mo¿e zastosowaæ odpowiednie �rodki techniczne i organiza-
cyjne uniemo¿liwiaj¹ce dalsze korzystanie z us³ug.

ROZDZIA£ IV

Sposób rozliczeñ w oparciu o ceny
i stawki op³at ustalone w taryfach

§19. Rozliczenia za us³ugi zaopatrzenia w wodê i odpro-
wadzania �cieków s¹ prowadzone przez Zak³ad z Odbiorcami,
wy³¹cznie w oparciu o ceny i stawki op³at okre�lone
w og³oszonych taryfach.

§20. D³ugo�æ okresu obrachunkowego okre�la umowa,
przy czym jest to okres nie krótszy ni¿ jeden miesi¹c i nie
d³u¿szy ni¿ sze�æ miesiêcy

§21. 1. Wej�cie w ¿ycie nowych taryf nie stanowi zmiany
umowy.

2. Stosowanie przez Zak³ad cen i stawek op³at wynikaj¹-
cych z nowych, prawid³owo podanych do wiadomo�ci
publicznej taryf, nie wymaga odrêbnego informowania
Odbiorców o ich wysoko�ci.

§22. 1. Podstaw¹ obci¹¿enia Odbiorcy nale¿no�ciami za
us³ugi �wiadczone przez Zak³ad jest faktura.

2. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym
Odbiorcami s¹ równie¿ osoby korzystaj¹ce z poszczególnych
lokali, Zak³ad wystawia odrêbn¹ fakturê zarz¹dcy lub
w³a�cicielowi takiego budynku oraz odrêbne faktury osobom
korzystaj¹cym z lokali.

3. Odbiorca otrzymuje fakturê nie pó�niej ni¿ 14 dni od
daty dokonania odczytu lub, w sytuacji, kiedy ilo�æ �wiadczo-
nych us³ug jest ustalana na innej podstawie ni¿ wskazania
wodomierza lub urz¹dzenia pomiarowego, koñca okresu
obrachunkowego.
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4. Odbiorca dokonuje zap³aty za dostarczon¹ wodê
i odprowadzone �cieki w terminie wskazanym na fakturze,
który nie mo¿e byæ krótszy ni¿ 14 dni od daty jej dorêczenia.
Opó�nienia w zap³acie uprawniaj¹ Zak³ad do naliczania
odsetek w wysoko�ci ustawowej.

5. Zg³oszenie przez Odbiorcê zastrze¿eñ co do wysoko�ci
faktury nie wstrzymuje jej zap³aty.

6. W przypadku stwierdzenia nadp³aty zalicza siê j¹ na
poczet przysz³ych nale¿no�ci lub na pisemne ¿¹danie Odbiorcy
zwraca siê j¹ w terminie 14 dni od dnia z³o¿enia wniosku w tej
sprawie w formie przelewu na rachunek bankowy lub wyp³aty
gotówkowej.

§23. W przypadku niesprawno�ci wodomierza g³ównego
lub urz¹dzenia pomiarowego oraz braku mo¿liwo�ci ustalenia
na podstawie powszechnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa
i umowy ilo�ci �wiadczonych us³ug, ilo�æ pobranej wody i/lub
odprowadzonych �cieków ustala siê na podstawie �redniego
zu¿ycia wody i/lub odprowadzonych �cieków w okresie
ostatnich trzech odczytów przed stwierdzeniem niesprawno-
�ci wodomierza i/lub urz¹dzenia pomiarowego.

§24. 1. Je¿eli Odbiorca pobiera wodê z ujêæ w³asnych
i wprowadza �cieki do urz¹dzeñ Zak³adu, w razie braku
urz¹dzeñ pomiarowych, ilo�æ odprowadzonych �cieków jest
ustalana jako równa ilo�ci wody pobranej, ustalonej na
podstawie wskazañ wodomierza w³asnego.

2. Je¿eli Odbiorca, pobiera wodê z ujêæ w³asnych oraz
urz¹dzeñ Zak³adu i wprowadza �cieki do urz¹dzeñ Zak³adu,
w razie braku urz¹dzeñ pomiarowych, ilo�æ odprowadzonych
�cieków jest ustalana jako suma wskazañ wodomierza
w³asnego i wodomierza g³ównego.

3. W przypadkach okre�lonych w ust. 1 i 2 Odbiorca jest
zobowi¹zany do zakupu, zainstalowania na w³asny koszt
wodomierza w³asnego, jego utrzymania i legalizacji.

ROZDZIA£ V

Warunki przy³¹czania do sieci

§25. Osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie jej nieruchomo-
�ci do sieci sk³ada do Zak³adu wniosek o przy³¹czenie, który
powinien zawieraæ, co najmniej:

1) imiê i nazwisko (lub nazwê) wnioskodawcy,

2) adres do korespondencji,

3) okre�lenie rodzaju instalacji i urz¹dzeñ s³u¿¹cych do
odbioru us³ug,

4) okre�lenie ilo�ci przewidywanego poboru wody, jej
przeznaczenia oraz charakterystyki zu¿ycia wody,

5) wskazanie przewidywanej ilo�ci odprowadzanych �cieków
i ich rodzaju,

6) opis nieruchomo�ci, do której bêdzie dostarczana woda
i/lub z której bêd¹ odprowadzane �cieki,

§26. 1. Do wniosku, o którym mowa w §25, osoba
ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie do sieci powinna za³¹czyæ:

1) dokument okre�laj¹cy stan prawny nieruchomo�ci, której
dotyczy wniosek,

2) mapê sytuacyjn¹, okre�laj¹c¹ usytuowanie nieruchomo-
�ci, o której mowa w ust. 1, wzglêdem istniej¹cych sieci
wodoci¹gowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów
i urz¹dzeñ uzbrojenia terenu.

2. Zak³ad jest zobowi¹zany przygotowaæ i bezp³atnie
udostêpniæ odpowiedni wzór wniosku.

§27. 1. Je¿eli s¹ spe³nione warunki techniczne,
umo¿liwiaj¹ce pod³¹czenie nieruchomo�ci do sieci, Zak³ad
w terminie 14 dni od otrzymania prawid³owo wype³nionego
wniosku, o którym mowa w §25 wraz z kompletem za³¹czni-
ków, wydaje osobie ubiegaj¹cej siê o pod³¹czenie nierucho-
mo�ci, dokument pod nazw¹ �Warunki techniczne przy³¹cze-
nia do sieci wodoci¹gowej i/lub kanalizacyjnej�.

2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 powinien, co
najmniej:

1) wskazywaæ miejsce i sposób przy³¹czenia nieruchomo�ci
do sieci wodoci¹gowej i/lub kanalizacyjnej, w tym miejsce
zainstalowania wodomierza g³ównego i/lub urz¹dzenia
pomiarowego,

2) parametry techniczne przy³¹cza,

3) okre�laæ maksymaln¹ ilo�æ wody dostarczanej do nieru-
chomo�ci z podzia³em na poszczególne cele,

4) okre�laæ maksymaln¹ ilo�æ �cieków odprowadzanych
z nieruchomo�ci,

5) wskazywaæ okres wa¿no�ci wydanych warunków przy³¹-
czenia, nie krótszy ni¿ 1 rok.

§28. 1. �Warunki techniczne przy³¹czenia do sieci
wodoci¹gowej i/lub kanalizacyjnej� wydawane osobie
ubiegaj¹cej siê o przy³¹czenie do sieci mog¹ za zgod¹ tej
osoby, obejmowaæ nie tylko zgodê na wybudowanie
przy³¹cza wodoci¹gowego i/lub kanalizacyjnego, ale równie¿
obowi¹zek wybudowania przez przysz³ego Odbiorcê ze �rod-
ków w³asnych, urz¹dzeñ wodoci¹gowych i/lub kanalizacyj-
nych.

2. W przypadku okre�lonym w ust. 1, Zak³ad i osoba
ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie, s¹ zobowi¹zane do zawarcia
umowy reguluj¹cej tryb i zasady odp³atnego przejêcia przez
Zak³ad czê�ci inwestycji sfinansowanej przez przysz³ego
Odbiorcê.

3. Odp³atne przejêcie polegaæ bêdzie na przeniesieniu na
Zak³ad prawa w³asno�ci wybudowanego urz¹dzenia.

4. Umowa, o której mowa w ust. 2 pod rygorem niewa¿-
no�ci winna byæ zawarta w formie pisemnej.

5. Umowa, o której mowa w ust. 2 winna okre�laæ, co
najmniej:

1) formê prawn¹ przejêcia urz¹dzenia przez Zak³ad,

2) termin i zasady wyp³aty wynagrodzenia za przeniesienie
prawa w³asno�ci wybudowanego urz¹dzenia,

3) zabezpieczenie wzajemnych zobowi¹zañ.
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§29. Warunkiem przyst¹pienia do prac zmierzaj¹cych do
przy³¹czenia nieruchomo�ci do sieci jest spe³nienie obowi¹z-
ków zawartych w warunkach technicznych przy³¹czenia do
sieci oraz w umowie o przy³¹czenie do sieci a w szczególnych
przypadkach wykonanie równie¿ obowi¹zków wynikaj¹cych
z umowy o zwrot nak³adów na budowê sieci.

ROZDZIA£ VI

Techniczne warunki okre�laj¹ce mo¿liwo�æ dostêpu
do us³ug wodoci¹gowo - kanalizacyjnych.

§30. 1. Zak³ad ma prawo odmówiæ przy³¹czenia nowego
Odbiorcy do istniej¹cej sieci wodoci¹gowej lub kanalizacyj-
nej, je¿eli w wyniku przy³¹czenia warunki techniczne pogorsz¹
siê tak, ¿e nie zostanie zachowany minimalny poziom us³ug,
a w szczególno�ci, je¿eli zabraknie wymaganych zdolno�ci
produkcyjnych ujêæ, stacji uzdatniania i oczyszczalni �cieków
oraz zdolno�ci dostawczych istniej¹cych uk³adów dystrybucji
wody i odprowadzania �cieków.

2. Zak³ad ma prawo odmówiæ przy³¹czenia nowego
Odbiorcy do istniej¹cej sieci wodoci¹gowej lub kanalizacyj-
nej, je¿eli przy³¹czenie do sieci spowoduje obni¿enie poziomu
us³ug w stopniu takim, ¿e nie bêd¹ spe³nione wymagania
okre�laj¹ce minimalny poziom us³ug.

3. Zak³ad ma prawo odmówiæ przy³¹czenia do sieci, je¿eli
nie posiada technicznych mo¿liwo�ci �wiadczenia us³ug.

4. Poziom dostêpu do us³ug wodoci¹gowych w przysz³o-
�ci wyznaczaj¹ wieloletnie plany rozwoju i modernizacji
urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.

ROZDZIA£ VII

Sposób dokonywania odbioru przez
zak³ad wykonanego przy³¹cza.

§31. 1. W ramach prac zwi¹zanych z odbiorem przy³¹cza,
Zak³ad dokonuje sprawdzenia zgodno�ci wykonanych prac
z wydanymi przez Zak³ad �Warunkami technicznymi
przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej i/lub kanalizacyjnej�, oraz
z projektem przy³¹cza.

2. Je¿eli �Warunki techniczne przy³¹czenia do sieci
wodoci¹gowej i/lub kanalizacyjnej� obejmowa³y równie¿
obowi¹zek wybudowania przez przysz³ego Odbiorcê ze �rod-
ków w³asnych, urz¹dzeñ wodoci¹gowych i/lub kanalizacyj-
nych, to warunkiem przyst¹pienia do odbioru przy³¹cza mo¿e
byæ wcze�niejszy odbiór tych urz¹dzeñ.

3. Odbiory czê�ciowe oraz koñcowe s¹ przeprowadzane
przy udziale upowa¿nionych przedstawicieli stron.

4. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przy³¹cza.
Wszelkie odcinki przy³¹cza ulegaj¹ce czê�ciowemu zakryciu
(tzw. prace zanikaj¹ce) nale¿y zg³aszaæ do odbioru przed
zasypaniem.

5. Przed zasypaniem nale¿y wykonaæ operat geodezyjny,
który nale¿y w dwóch egzemplarzach dostarczyæ do Zak³adu.

§32. 1. Po zg³oszeniu gotowo�ci do odbioru przez
przedstawiciela Odbiorcy, Zak³ad uzgadnia jego termin, na
nie d³u¿ej ni¿ trzy dni po dacie zg³oszenia.

2. Wynik odbioru jest potwierdzany przez strony
w sporz¹dzonym protokóle.

§33. Wzór protoko³u odbioru okre�la Zak³ad.

§34. 1. Protokó³ odbioru technicznego przy³¹cza
powinien zawieraæ, co najmniej:

1) dane techniczne charakteryzuj¹ce przedmiot odbioru,
(�rednica, materia³, d³ugo�æ, elementy uzbrojenia),

2) sk³ad i podpisy cz³onków komisji dokonuj¹cej odbioru,

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

ROZDZIA£ VIII

Standardy obs³ugi odbiorców us³ug oraz sposób
postêpowania w przypadku niedotrzymania ci¹g³o�ci
lub odpowiednich parametrów �wiadczonych us³ug

§35. 1. Zak³ad jest zobowi¹zany do udzielania wszelkich
istotnych informacji w szczególno�ci dotycz¹cych:

1) prawid³owego sposobu wykonywania przez Odbiorcê
umowy o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie �cieków,

2) warunków technicznych przy³¹czenia siê do sieci wodoci¹-
gowej i kanalizacyjnej przez nowych Odbiorców,

3) wystêpuj¹cych zak³óceñ w dostawach wody lub w odpro-
wadzaniu �cieków,

4) wystêpuj¹cych awarii urz¹dzeñ wodoci¹gowych
i urz¹dzeñ kanalizacyjnych,

5) planowanych przerw w �wiadczeniu us³ug.

2. Zak³ad udziela informacji za po�rednictwem telefonu,
faksu lub elektronicznych �rodków przekazu, bez zbêdnej
zw³oki, jednak¿e w terminie nie d³u¿szym ni¿ 2 dni.

3. Je¿eli pro�ba o udzielenie informacji zosta³a przed³o-
¿ona na pi�mie, Zak³ad udziela odpowiedzi w tej samej formie
w terminie 14 dni od otrzymania pro�by chyba, ¿e osoba
zwracaj¹ca siê o informacjê wyra�nie zaznaczy³a, i¿ informa-
cja ma byæ udzielona w jednej z form wskazanych w ust. 2.

4. Je¿eli udzielenie informacji wymaga ustaleñ wymaga-
j¹cych okresów d³u¿szych ni¿ terminy wskazane w ust. 2 i 3,
Zak³ad przed up³ywem terminów wskazanych w ust. 2 i 3,
informuje o tym fakcie osobê, która z³o¿y³a pro�bê o informa-
cjê i wskazuje jej ostateczny termin udzielenia odpowiedzi.
Termin ten w ¿adnym wypadku nie mo¿e byæ d³u¿szy ni¿ 30
dni od dnia z³o¿enia pro�by.

§36. 1. Ka¿dy Odbiorca ma prawo zg³aszania reklamacji
dotycz¹cych sposobu wykonywania przez Zak³ad umowy,
w szczególno�ci ilo�ci i jako�ci �wiadczonych us³ug oraz
wysoko�ci op³at za te us³ugi.
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2. Reklamacja jest zg³aszana w formie pisemnej w termi-
nie 7 dni od wyst¹pienia zdarzenia stanowi¹cego podstawê
z³o¿enia reklamacji.

3. Zak³ad jest zobowi¹zany rozpatrzyæ reklamacjê bez
zbêdnej zw³oki, w terminie nie d³u¿szym jednak ni¿ 14 od dnia
z³o¿enia reklamacji w siedzibie Zak³adu lub jej dorêczenia.

§37. 1. W siedzibie Zak³adu winny byæ udostêpnione
wszystkim zainteresowanym:

1) aktualnie obowi¹zuj¹ce na terenie gminy taryfy cen
i stawek op³at,

2) tekst jednolity �Regulaminu dostarczania wody i odpro-
wadzania �cieków�, obowi¹zuj¹cego na terenie gminy,

3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jako�ci wody,

§38. 1. Zak³ad ma obowi¹zek poinformowania Odbior-
ców o planowanych przerwach lub ograniczeniach
w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjêty
z wyprzedzeniem co najmniej 2 dniowym.

2. Zak³ad ma równie¿ obowi¹zek poinformowaæ
Odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjêty, o zaistnia³ych
nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie
wody, o ile czas ich trwania przekracza 12 godzin.

3. W przypadku budynków wielolokalowych, Zak³ad mo¿e
o zdarzeniach wskazanych w ust 2 poinformowaæ wy³¹cznie
w³a�ciciela lub zarz¹dcê nieruchomo�ci.

4. W razie planowanej lub zaistnia³ej przerwy w dostawie
wody przekraczaj¹cej 12 godzin Zak³ad ma obowi¹zek
zapewniæ zastêpczy punkt poboru wody i poinformowaæ
o tym fakcie Odbiorców, wskazuj¹c lokalizacjê zastêpczego
punktu poboru wody.

5. W przypadku przerwy trwaj¹cej do 12 godzin Zak³ad
bêdzie, w miarê swoich mo¿liwo�ci technicznych i organiza-
cyjnych, zapewniaæ zastêpczy punkt poboru wody.
O lokalizacji zastêpczego punktu poboru wody Zak³ad poinfor-
muje Odbiorcê us³ug.

§39. Zak³ad ma prawo ograniczyæ lub wstrzymaæ
�wiadczenie us³ug wy³¹cznie z wa¿nych powodów,
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w szczególno�ci, je¿eli jest to uzasadnione potrzeb¹ ochrony
¿ycia lub zdrowia ludzkiego, �rodowiska naturalnego,
potrzebami przeciwpo¿arowymi, a tak¿e przyczynami
technicznymi.

ROZDZIA£ IX

Warunki dostawy wody na cele przeciwpo¿arowe

§40. Woda do celów przeciwpo¿arowych jest dostêpna
z urz¹dzeñ wodoci¹gowych posiadanych przez Zak³ad,
a w szczególno�ci z hydrantów przeciwpo¿arowych zainstalo-
wanych na sieci wodoci¹gowej.

§41. Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpo¿aro-
we nastêpuje na podstawie umowy zawieranej pomiêdzy
gmin¹, Zak³adem i jednostk¹ stra¿y po¿arnej.

§42. Ilo�æ wody pobieranej na cele przeciwpo¿arowe wraz
z okre�leniem punktów poboru jest ustalana na podstawie
pisemnych informacji sk³adanych przez jednostkê stra¿y
po¿arnej w umownie ustalonych okresach.

§43. W przypadku poboru wody na cele przeciwpo¿arowe
z urz¹dzeñ wodoci¹gowych, którymi woda jest dostarczana
dla innych Odbiorców, jednostka niezw³ocznie poinformuje
Zak³ad.

§44. Nale¿no�ciami za wodê pobran¹ na cele przeciwpo-
¿arowe zak³ad obci¹¿a gminê.

ROZDZIA£ X

Postanowienia koñcowe

§45. Z dniem wej�cia w ¿ycie niniejszej uchwa³y, traci
moc obowi¹zuj¹c¹ uchwa³a Nr III/16/2002 z dnia 13 grudnia
2002 roku Rady Miejskiej w Gostyniu.

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

Przewodnicz¹cy Rady
(�) Piotr Radojewski
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UCHWA£A Nr XXXVI/233/2006 RADY GMINY S£UPCA

z dnia 29 wrze�nia 2006 r.

w sprawie ustalenia trybu postêpowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne
ni¿ okre�lone w ustawie o dzia³alno�ci po¿ytku publicznego i o wolontariacie sposobu

jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 176 ust.3 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45,
poz. 319, Nr 104, poz. 708) Rada Gminy S³upca uchwala co
nastêpuje:

§1. Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicz-
nych i nie dzia³aj¹ce w celu osi¹gniêcia zysku mog¹
wystêpowaæ do Wójta Gminy S³upca z wnioskami o przyzna-
nie dotacji na realizacjê zadañ które nie zosta³y okre�lone
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alno�ci po¿ytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873
ze zmianami).

§2. 1. Podmioty aby uzyskaæ dotacjê zobowi¹zane s¹ do
z³o¿enia pisemnego wniosku o udzielenie dotacji w terminie
do dnia 15 pa�dziernika roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.

2. W szczególnie uzasadnionych wypadkach mo¿liwe jest
sk³adanie wniosków o przyznanie dotacji w trakcie roku
bud¿etowego.

3. Wnioski o przyznanie dotacji w trakcie roku bud¿eto-
wego po zaopiniowaniu przez Komisjê Rady Gminy S³upca
przedstawione s¹ Wójtowi Gminy w celu rozpatrzenia
i przygotowania projektu zmian w bud¿ecie.

§3. 1. Wniosek o przyznanie dotacji powinien zawieraæ:

1) okre�lenie zadania publicznego na jakie ma byæ przyznana
dotacja,

2) nazwê podmiotu ubiegaj¹cego siê o dotacjê,

3) miejsce i czas realizacji zadania,

4) liczbê osób z terenu gminy objêtych dotowanym
zadaniem,

5) zakres rzeczowy proponowanego zadania,

6) skalkulowane koszty zadania,

7) �ród³o sfinansowania kosztów zadania,

8) kwotê wnioskowanej dotacji,

9) datê i podpisy osób upowa¿nionych do o�wiadczenia woli
w imieniu podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów
publicznych.

2. Sk³adana oferta powinna byæ zgodna z zasadami
uczciwej konkurencji gwarantuj¹ca wykonanie zadania
w sposób efektywny, rzetelny, oszczêdny i terminowy.

§4. Wnioski o których mowa w §2 ust. 1 sk³ada siê do
Wójta Gminy S³upca, który rozpatruje i dokonuje oceny
wniosków o przyznanie dotacji na zadania publiczne okre�lo-
ne w §1 i po zaakceptowaniu ujmuje je w projekcie bud¿etu.

§5. Wysoko�æ dotacji na zadania publiczne nale¿¹ce do
zadañ gminy okre�la Rada Gminy w uchwale bud¿etówej.

§6. 1. Wójt w terminie 60 dni po uchwaleniu bud¿etu
zawiera z podmiotem dotowanym pisemn¹ umowê o dotacje
w której uwzglêdnia siê w szczególno�ci:

1) oznaczenie stron umowy,

2) termin i miejsce realizacji zadania oraz jego zakres rzeczowy,

3) kwotê dotacji,

4) termin i sposób przekazywania dotacji,

5) sposób kontroli dotowanego zadania,

6) termin i sposób rozliczenia oraz termin zwrotu niewy
korzystanej dotacji,

7) termin z³o¿enia pisemnego sprawozdania z wykonania
zadañ i wykorzystania dotacji,

8) pouczenie o odpowiedzialno�ci za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych oraz wydatkowania otrzymanych
�rodków zgodnie z ustaw¹ o zamówieniach publicznych.

2. Podaje do publicznej wiadomo�ci wykaz podmiotów
którym udzielone zosta³y dotacje.

3. Przyznana dotacja przekazywana jest w terminach
ustalonych w umowie.

4. Przekazywanie kolejnych rat nastêpuje dopiero po
rozliczeniu uprzednio rozliczonej raty dotacji.

§7. 1. Wójt Gminy S³upca lub osoby dzia³aj¹ce z jego
upowa¿nienia dokonuj¹ kontroli i oceny oraz wykonania
zleconego zadania a w szczególno�ci:

1) stanu realizacji zadania,

2) efektywno�ci, rzetelno�ci i jako�ci wykonania zadania,

3) prawid³owo�ci wykorzystania �rodków publicznych na
realizacjê zadania,

4) kontrolê dokumentów finansowych oraz innej dokumen-
tacji okre�lonej przepisami prawa.
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2. Kontrola o której mowa w ust. 1 mo¿e polegaæ na:

1) zbieraniu i ocenie przedk³adanych Wójtowi Gminy S³upca
informacji o realizacji zadania i o jego rozliczeniu,

2) wizytacji podmiotów w trakcie realizacji zadania.

3. Z czynno�ci kontrolnych sporz¹dzany jest protokó³.

§8. 1.Rozliczenie otrzymanej dotacji nastêpuje:

1) dla podmiotów otrzymuj¹cych dotacjê jednorazow¹
w terminie 30 dni od daty zakoñczenia realizacji dotowa-
nego zadania jednak nie pó�niej ni¿ do 20 grudnia roku
bud¿etowego,

2) dla pozosta³ych podmiotów w terminie do dnia 10 miesi¹-
ca nastêpuj¹cego po up³ywie kwarta³u z tym, ¿e IV kwarta³
nale¿y rozliczyæ do 20 grudnia roku bud¿etowego,

3) podmioty zobowi¹zane s¹ do z³o¿enia sprawozdania na
pi�mie w terminach wymienionych w pkt 1 zawieraj¹cego:

a) opis wykonanego zadania i terminowo�æ realizacji
zadania,

b) zestawienie wydatków wg danych okre�lonych w umowie.

2. Podmioty wraz ze sprawozdaniem przedk³adaj¹ do
wgl¹du orygina³y dokumentów finansowych potwierdzaj¹-
cych, ¿e zrealizowano je ze �rodków pochodz¹cych z dotacji
otrzymanej z bud¿etu gminy. Dokumenty finansowe musz¹
spe³niaæ wymogi ustawy z dnia 29 wrze�nia 1994 r. o rachun-
kowo�ci (Dz.U. Nr 121, poz. 591 ze zmianami).

3. Wójt Gminy S³upca ma prawo wstrzymaæ przekazanie
rat dotacji w przypadku gdy dotowany podmiot wykorzysta³

Poz. 4859

chocia¿by czê�æ dotacji na inne cele ni¿ wskazane w umowie
lub nie przed³o¿y³ sprawozdania o którym mowa w §8 ust. 1
pkt 3.

4. Dotacja podlega w ca³o�ci zwrotowi je¿eli:

1) przed³o¿one dokumenty finansowe nie spe³niaj¹
wymogów okre�lonych w ustawie o rachunkowo�ci
i ustawie o zamówieniach publicznych,

2) podmiot wydatkowa³ �rodki nie zgodnie z zawart¹ umow¹,

3) nie zrealizowa³ zadania okre�lonego w umowie.

5. Kwota nie wykorzystanej dotacji w roku bud¿etowym
podlega zwrotowi na rachunek bud¿etu gminy w terminie
7 dni od daty z³o¿enia rozliczenia lecz nie pó�niej ni¿ do
20 grudnia roku bud¿etowego.

§9. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
S³upca.

§10. Traci moc uchwa³a Nr XII/83/2004 Rady Gminy
S³upca z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie trybu postêpowania
o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne ni¿ okre�lone
w ustawie o dzia³alno�ci po¿ytku publicznego i o wolontaria-
cie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego
zadania.

§11. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego i podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ
w Urzêdzie Gminy w S³upcy.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(�) Marek Walczak
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4860

UCHWA£A Nr LVII/469/06 RADY GMINY DOPIEWO

z dnia 28 sierpnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowo�ci
Skórzewo, rejon ulicy S³onecznej, w obszarze dzia³ek o nr ewid.: 577/88 i 577/89, z terenu zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej na teren us³ug o�wiaty oraz zabudowy mieszkaniowej

Poz. 4860

Na podstawie art. 15 i art. 20 ustawy z 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 2003, Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004, Nr 6,
poz. 41, Nr 92, poz. 880, Nr 141, poz. 1492, z 2006 r. Nr 45,
poz. 319), art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142
poz. 1591, z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 17, poz. 128)
oraz Uchwa³y Nr XLV/363/05 Rady Gminy Dopiewo
z 24 pa�dziernika 2005 r. w sprawie przyst¹pienia do zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu w miejscowo�ci Skórzewo, ulica S³oneczna, dzia³ki
nr ewid. 577/88 i 577/89, Rada Gminy Dopiewo uchwala, co
nastêpuje:

§1. 1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w miejscowo�ci Skórzewo, rejon
ulicy S³onecznej, w obszarze dzia³ek o nr ewid.: 577/88 i 577
/89, z terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na
teren us³ug o�wiaty oraz zabudowy mieszkaniowej, zwan¹
dalej �planem�, stwierdzaj¹c jego zgodno�æ z ustaleniami
studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Dopiewo.

2. Teren objêty planem:

 - planem objêto teren o powierzchni 0,167 ha

3. Granice uchwalenia planu okre�lono w czê�ci graficz-
nej planu.

4. Za³¹cznik do uchwa³y stanowi czê�æ graficzna planu
sporz¹dzona na mapie w skali 1:500, zwana dalej, �rysunkiem
planu: - za³¹cznik nr 1.

5. Pozosta³e za³¹czniki do uchwa³y to:

- rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu
planu - za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y,

- rozstrzygniêcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz o zasadach ich
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicz-
nych - za³¹cznik nr 3 do mniejszej uchwa³y.

DZIA£ I

Przepisy ogólne

§2. Celem ustaleñ planu jest przeznaczenie terenów na
cele zabudowy us³ug o�wiaty oraz zabudowy mieszkaniowej
oraz terenu docelowego rozwi¹zania komunikacyjnego
z tymczasowym u¿ytkowaniem jako teren zieleni.

§3. Ilekroæ w dalszych ustaleniach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:

1) planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu,
o których mowa w §1 uchwa³y, o ile z tre�ci przepisu nie
wynika inaczej,

2) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Gminy Dopiewo, o ile z tre�ci przepisu nie wynika inaczej,

3) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenia, które powinno przewa¿aæ na danym
obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi,

4) funkcji terenu - jest to synonim przeznaczenia podstawo-
wego,

5) terenie - nale¿y przez to rozumieæ obszar o okre�lonym
rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na
rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi,

6) wska�niku intensywno�ci zabudowy - nale¿y przez to,
rozumieæ stosunek powierzchni zainwestowanej do
powierzchni terenu, wyra¿ony w procentach,

7) nieprzekraczalne linie zabudowy - nale¿y przez to
rozumieæ najmniejsz¹ odleg³o�æ od frontowej granicy
dzia³ki, wymienion¹ w § 12, pkt 9, w jakiej nale¿y sytuowaæ
zabudowê,

8) uci¹¿liwo�ci dla �rodowiska - nale¿y przez to rozumieæ
zjawiska fizyczne lub stany utrudniaj¹ce ¿ycie albo dokucz-
liwe dla otaczaj¹cego �rodowiska, a zw³aszcza ha³as,
wibracje, zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanie-
czyszczenie odpadami,

9) przepisami szczególnymi - nale¿y przez to rozumieæ
przepisy ustaw z aktami wykonawczymi.

§4. Przedmiot i zakres planu

1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i zasad
zagospodarowania terenu na terenie objêtym planem.
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2. Zakres ustaleñ zmiany planu wynika z uchwa³y Rady
Gminy Dopiewo z 24 pa�dziernika 2005 r. XLV/363/2005
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
w miejscowo�ci Skórzewo, ulica S³oneczna, dzia³ki nr
ewid.: 577/88 i 577/89.

3. Zakres zmiany planu okre�lony w pkt 2 jest zgodny
z zapisami ustaleñ studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gm. Dopiewo zatwier-
dzonym Uchwa³¹ Nr LVIII/519/02 Rady Gminy Dopiewo
z 30 wrze�nia 2002 r. W tre�ci ustaleñ studium, dla
terenów zabudowy mieszkaniowej, zapisano �W studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gm. Dopiewo operuje siê terenami mieszkaniowymi
brutto, w ramach których znajduj¹ siê: komunikacja (ulice,
p³ace, parkingi itp., tereny rekreacyjne (sport, place
zabaw, zieleñ osiedlowa, skwery itp.), urz¹dzenia
infrastruktury technicznej (stacje transformatorowe,
przepompownie �cieków, stacje redukcyjne gazu, osadniki
wód deszczowych, itp.), dzia³alno�æ gospodarcza - na
wydzielonych terenach o uci¹¿liwo�ci nie przekraczaj¹cej
zajmowanej dzia³ki - w ramach dzia³ek mieszkaniowych -
nieuci¹¿liwa�.

DZIA£ II

Ustalenia szczegó³owe

ROZDZIA£ I

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce
tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych

zasadach zagospodarowania

§5. Na terenie objêtym planem ustala siê podstawowe
przeznaczenie:

1) teren zabudowy mieszkaniowej, teren oznaczony
na rysunku planu symbolem MN,

2) teren us³ug o�wiaty, teren oznaczony na rysunku planu
symbolem U,

3) teren docelowego rozwi¹zania komunikacyjnego
z tymczasowym u¿ytkowaniem jako teren zieleni, teren
oznaczony na rysunku planu symbolem KD/ZI,

4) teren drogi publicznej dojazdowej, oznaczony na rysunku
planu symbolem KD, ul. S³oneczna, znajduj¹cej siê poza
granicami uchwalenia planu,

5) teren drogi publicznej lokalnej, oznaczony na rysunku
planu symbolem KDL, ul. Nad Potokiem, znajduj¹cej siê
poza granicami uchwalenia planu.

§6. Linie rozgraniczaj¹ce tereny ró¿nych funkcjach
i ró¿nych zasadach zagospodarowania oznaczono w czê�ci
graficznej planu.

ROZDZIA£ II

Zasady ochrony i kszta³towania
³adu przestrzennego

§7. Na terenie planu ustala siê nastêpuj¹ce zasady kszta³-
towania ³adu przestrzennego:

1) od drogi publicznej dojazdowej, oznaczonej symbolem
KD, przewidzieæ miejsca postojowe dla przyjezdnych,
w obszarze dzia³ki nr 577/89

2) wzd³u¿ drogi publicznej lokalnej wyznacza siê teren
o szeroko�ci 3,0 m dla docelowego rozwi¹zania komuni-
kacyjnego - poszerzenia drogi publicznej lokalnej KDL -
ul. Nad Potokiem.

ROZDZIA£ III

Zasady ochrony �rodowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego

§8. Nale¿y zapobiegaæ i przeciwdzia³aæ zmianom
powierzchni ziemi. W tym celu nale¿y nie dopuszczaæ do
niszczenia lub uszkadzania powierzchni ziemi, gleby i rze�by
terenu, przez niekorzystne przekszta³canie ich budowy oraz
niew³a�ciwe gromadzenie odpadów i odprowadzanie
�cieków.

§9. Na terenie objêtym planem ustala siê wyposa¿enie
nieruchomo�ci w odpowiednio przygotowane miejsca do
zbierania odpadów, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.

ROZDZIA£ IV

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej

§10. Na obszarze objêtym planem znajduj¹ siê zewiden-
cjonowane stanowiska archeologiczne objête ochron¹
konserwatorsk¹, w zwi¹zku z tym ustala siê obowi¹zek przed
uzyskaniem pozwolenia na budowê uzgodnienia z Wojewódz-
kim Wielkopolskim Konserwatorem Zabytków wszelkich prac
ziemnych zwi¹zanych z zagospodarowaniem lub zabudowa-
niem terenu celem ustalenia obowi¹zuj¹cego inwestora
zakresu prac archeologicznych, zgodnie z ustaw¹ z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz.U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568).

ROZDZIA£ V

Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb
kszta³towania przestrzeni publicznej

§11. Nakazuje siê wyznaczenie w obszarze dzia³ki 577/89,
miejsc postojowych dla przyjezdnych, oznaczonych symbo-
lem KP, dostêpnych z drogi publicznej dojazdowej KD,
ul. S³onecznej, znajduj¹cej siê poza granicami uchwalenia
planu.

Poz. 4860
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ROZDZIA£ VI

Parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie
zabudowy, gabaryty obiektów i wska�niki

intensywno�ci zabudowy

§12. Ustala siê, na terenie oznaczonym symbolem MN,
zabudowê mieszkaniow¹, urz¹dzenie terenu nale¿y kszta³to-
waæ w sposób zapewniaj¹cy zachowanie nastêpuj¹cych
warunków:

1) na terenie oznaczonym symbolem MN zachowuje siê
istniej¹cy budynek mieszkalny z dopuszczeniem rozbudo-
wy do granicy dzia³ki s¹siedniej o nr ewid. 577/89,

2) rozbudowê nale¿y realizowaæ zgodnie z wyznaczonymi
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy oraz zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami,

3) wysoko�æ nowoprojektowanej zabudowy nawi¹zaæ do
istniej¹cego budynku, w obszarze dzia³ki,

4) poziom posadowienia parteru projektowanej rozbudowy
budynku w nawi¹zaniu do istniej¹cej zabudowy mieszka-
niowej,

5) ustala siê dachy strome - dwu lub wielospadowe o k¹cie
nachylenia od 20° do 45°, pokrycie z dachówki lub
materia³ów dachówkopodobnych,

6) maksymalna powierzchnia zabudowy - 25% powierzchni
dzia³ki,

7) powierzchnia terenu biologicznie czynna - min. 40%
powierzchni dzia³ki,

8) projektowane rozbudowa budynku winny byæ sytuowana
zgodnie z wyznaczonymi, nieprzekraczalnymi liniami
zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu:

- wzd³u¿ drogi publicznej dojazdowej KD, ul. S³onecznej,
w odleg³o�ci ok. 7,0 m od granicy dzia³ki,

9) w ramach terenu dopuszcza siê realizacjê indywidualnych
obiektów i urz¹dzeñ ma³ej architektury zwi¹zanych z pod-
stawow¹ funkcj¹ terenu okre�lon¹ w §5, ust. 1,

§13. Ustala siê, na terenie oznaczonym symbolem U,
zabudowê us³ug o�wiaty, urz¹dzenie terenu nale¿y kszta³to-
waæ w sposób zapewniaj¹cy zachowanie nastêpuj¹cych
warunków:

1) zabudowê nale¿y realizowaæ jako budynek wolnostoj¹cy,
dwukondygnacyjny z poddaszem u¿ytkowym, dopuszcza
siê podpiwniczenie budynku, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami,

2) dopuszcza siê usytuowanie budynku w granicy dzia³ki
s¹siedniej o nr ewid. 577/88,

3) budynek w obszarze dzia³ki nr ewid. 577/89 sytuowaæ
zgodnie z wyznaczonymi nieprzekraczalnymi liniami
zabudowy,

4) wysoko�æ zabudowy - II kondygnacje nadziemne, w tym
poddasze u¿ytkowe, do wysoko�ci 10,0 m,

5) poziom posadowienia parteru budynku nie wy¿szy ni¿ 1,0
m nad powierzchniê terenu,

6) ustala siê dachy strome - dwu lub wielospadowe o k¹cie
nachylenia od 20° do 45°, pokrycie z dachówki lub mate-
ria³ów dachówkopodobnych,

7) maksymalny powierzchnia zabudowy 30% powierzchni
dzia³ki,

8) powierzchnia biologicznie czynna - min 40% powierzchni
terenu oznaczonego symbolem U,

9) projektowany budynek winien byæ sytuowany zgodnie
z wyznaczonymi, nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
zgodnie z rysunkiem planu:

- wzd³u¿ drogi publicznej dojazdowej KD, ul. S³onecznej,
w odleg³o�ci ok. 7,0 m od granicy dzia³ki,

- wzd³u¿ drogi publicznej lokalnej KDL, ul. Nad
Potokiem, w odleg³o�ci nie mniejszej ni¿ 5,0 m od linii
rozgraniczaj¹cej terenu KD/ZI,

10) w ramach terenu dopuszcza siê realizacjê indywidualnych
obiektów i urz¹dzeñ ma³ej architektury zwi¹zanych
z podstawow¹ funkcj¹ terenu okre�lon¹ w §5, ust. 2,

11) w obszarze terenu us³ug o�wiaty wyznacza siê pas zieleni
o szeroko�ci min. 1,5 m wzd³u¿ tylnej granicy dzia³ki oraz
wzd³u¿ linii rozgraniczaj¹cej terenu KD/ZI i drogi publicznej
dojazdowej KD - ul. ul. S³oneczna,

12) w obszarze dzia³ki nr 577/89 postuluje siê wyznaczenie
minimum 4 miejsc postojowych dla przyjezdnych.

§14. Teren oznaczony symbolem KD/ZI przeznacza siê
jako teren docelowego rozwi¹zania komunikacyjnego pod
poszarzenie drogi publicznej lokalnej KDL - ul. Nad Potokiem
oraz jako teren zieleni.

ROZDZIA£ VII

Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia³u
nieruchomo�ci objêtych planem miejscowym

§15. Dzia³ki o nr ewid.: 577/88 i 577/89 nale¿¹ do jednego
w³a�ciciela.

ROZDZIA£ VIII

Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu,

w tym zakaz zabudowy

§16. Wzd³u¿ granic dzia³ki, znajduj¹cych siê w obszarze
skrzy¿owania ulicy S³onecznej z ulic¹ Nad Potokiem, zakazuje
siê realizacji ogrodzenia pe³nego oraz nasadzeñ ro�linno�ci¹
wysok¹ w celu zapewnienia dobrej widoczno�ci w obszarze
skrzy¿owania.

Poz. 4860
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ROZDZIA£ IX

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej

§17. Obs³ugê komunikacyjn¹ terenu ustala siê z istniej¹-
cej drogi publicznej dojazdowej KD, ul. S³onecznej, le¿¹cej
poza granicami uchwalenia planu.

§18. Nakazuje siê wyznaczenie minimum 4 miejsc
postojowych dla przyjezdnych, w obszarze dzia³ki 577/89, do-
stêpnych od drogi publicznej dojazdowej KD, ul. S³onecznej.

§19. Ustala siê pod³¹czenie do istniej¹cej infrastruktury
technicznej oraz nowoprojektowanej, przy zachowaniu
przepisów szczególnych oraz nastêpuj¹cych warunków:

1) kanalizacja sanitarna: �cieki nale¿y odprowadzaæ do
istniej¹cej kanalizacji sanitarnej w ulicy S³onecznej,

2) kanalizacja deszczowa: zagospodarowanie wód
opadowych w obszarze dzia³ek,

3) zaopatrzenie w wodê: z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej
w ulicy S³onecznej,

4) urz¹dzenia elektroenergetyczne: z istniej¹cych urz¹dzeñ
elektroenergetycznych na warunkach okre�lonych przez
w³a�ciciela sieci elektroenergetycznej,

5) zaopatrzenie w gaz: z istniej¹cej sieci gazowej w ulicy
S³onecznej, na warunkach okre�lonych przez w³a�ciciela
sieci gazowej,

6) zaopatrzenie w ciep³o: przy ogrzewaniu budynków
zastosowaæ �ród³a energii o ograniczonej emisji, plan
dopuszcza wykorzystanie odnawialnych �róde³ energii,

7) inne elementy uzbrojenia: na warunkach okre�lonych
w przepisach odrêbnych i szczególnych.

ROZDZIA£ X

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów

§20. Teren KD/ZI - dopuszcza siê do czasu poszerzenia
drogi publicznej lokalnej KDL - ul. Nad Potokiem, u¿ytkowaæ
jako teren zieleni w³¹czony w obszar U.

Poz. 4860

ROZDZIA£ XI

Stawki procentowe, na podstawie których ustala siê
op³atê, o której mowa w art. 36 ust. 4.

§21. Ustala siê stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ naliczeniu
jednorazowej op³aty od wzrostu warto�ci nieruchomo�ci,
o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysoko�ci 15%.

DZIA£ III

Przepisy koñcowe

§22. Z dniem wej�cia w ¿ycie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowo�ci
Skórzewo, rejon ulicy S³onecznej, w obszarze dzia³ek
o nr ewid.: 577/88 i 577/89, z terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej na teren us³ug o�wiaty oraz zabudowy miesz-
kaniowej, traci moc miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego w czê�ci dotycz¹cej dzia³ek o nr ewid.: 577/88
i 577/89 w Skórzewie, przy ul. S³onecznej podjêty uchwa³¹ nr
XIX/99/96 Rady Gminy Dopiewo z 01.04.96 r., og³oszony
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Poznañskiego Nr 6,
poz. 37 z 19.03.97 r.

§23. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Dopiewo.

§24. Uchwa³a i za³¹cznik graficzny Nr 1, bêd¹cy rysun-
kiem planu podlegaj¹ og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego.

§25. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 30 dni po og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Gminy

(�) Tomasz Maik
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Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y Nr LVII/469/06

Rady Gminy Dopiewo
z dnia 28 sierpnia 2006 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WY£O¯ONEGO DO PUBLICZNEGO WGL¥DU DO PROJEKTU
ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W MIEJSCOWO�CI SKÓRZEWO, REJON
ULICY S£ONECZNEJ, W OBSZARZE DZIA£EK O NR EWID.: 577/88 I 577/89, Z TERENU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ

JEDNORODZINNEJ NA TEREN US£UG O�WIATY ORAZ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ

Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y Nr LVII/469/06

Rady Gminy Dopiewo
z dnia 28 sierpnia 2006 r.

SPOSÓB REALIZACJI INWESTYCJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO, Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH
GMINY ORAZ ZASADY ICH FINANSOWANIA DLA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO W MIEJSCOWO�CI SKÓRZEWO, REJON ULICY S£ONECZNEJ, W OBSZARZE DZIA£EK

O NR EWID.: 577/88 I 577/89, Z TERENU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
NA TEREN US£UG O�WIATY ORAZ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80 poz. 717 z pó�n. zm.), Rada Gminy Dopiewo
rozstrzyga co nastêpuje:

Do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego wy³o¿onego do publicznego wgl¹du wraz
z prognoz¹ skutków wp³ywu ustaleñ planu na �rodowisko

w dniach od 10 kwietnia 2006 r. do 4 maja 2006 r. wp³ynê³a
1 uwaga od osób fizycznych.

Po rozpatrzeniu uwagi przez Wójta Gminy, uwzglêdniono
uwagê dotycz¹c¹ g³ównie zmiany w u¿ytkowaniu istniej¹cego
budynku mieszkalnego na cele us³ug o�wiaty. Uwaga te
zosta³a uwzglêdniona w projekcie zmiany planu. Poniewa¿
zmiana nie wp³ywa na uk³ad przestrzenny, odst¹piono od
ponownego uzgodnienia.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
Nr 80, poz. 717 ze zm.), Rada Gminy Dopiewo, w oparciu
o obowi¹zuj¹ce przepisy, w tym:

1) ustawê z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.)

2) ustawê z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),

3) ustawê z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodê i zbiorowym odprowadzaniu �cieków (Dz.U.
Nr 72, poz. 747 ze zm.),

4) ustawê z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 ze zm.),

5) prognozy skutków finansowych uchwalenia przedmioto-
wego planu, oraz w oparciu o ustalenia planu, rozstrzyga
siê, co nastêpuje:

§1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej
obci¹¿aj¹ bud¿et gminy i stanowi¹ zadania w³asne gminy,
zgodnie z art. 7 ust. 1 w/w ustawy o samorz¹dzie gminnym.
Z uwagi na ograniczone �rodki bud¿etowe, gmina obowi¹zki

te roz³o¿yæ mo¿e w czasie okre�lonym w prognozach skutków
finansowych uchwalenia przedmiotowych planów.

§2. Zmiana planu ustala odprowadzenie �cieków bytowo
- gospodarczych do istniej¹cej sieci kanalizacji sanitarnej
w ulicy S³onecznej.

§3. Na terenie objêtym zmian¹ planu istniej¹ urz¹dzenia
energetyczne oraz sieæ wodoci¹gowa. Ponadto, je¿eli
wzro�nie zapotrzebowanie na energiê, wykonanie stacji
transformatorowej lub przy³¹cza energetycznego le¿y w gestii
dysponenta sieci, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504
ze zm.).

§4. 1. W zwi¹zku z uchwaleniem przedmiotowej zmiany
planu zachodzi konieczno�æ wydzielenia pasa terenu oznaczo-
nego symbolem KD/ZI, pod docelowe poszerzenie drogi
publicznej lokalnej KDL, ulicy Nad Potokiem. Wi¹¿e siê to
z poniesieniem przez gminê kosztów zwi¹zanych z wykupem
terenu o szeroko�ci 3,0 m.

2. Zapewnienie obs³ugi komunikacyjnej nale¿y do zadañ
w³asnych gminy. Dojazd do terenu objêtego planem jest
zapewniony z istniej¹cych dróg publicznych - drogi dojazdo-
wej KD, ul. S³onecznej oraz drogi lokalnej KDL, ul. Nad
Potokiem.

Poz. 4860
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UCHWA£A Nr XXXVII/288/06 RADY GMINY KO�CIAN

z dnia 25 pa�dziernika 2006 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru po³o¿onego w obrêbie wsi Nowy Lubosz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r.,
Nr 142 poz. 1591 z pó�niejszymi zmianami) i art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717
z pó�niejszymi zmianami), a tak¿e w zwi¹zku z uchwa³¹
Nr XVI/123/04 Rady Gminy Ko�cian z dnia 27 maja 2004 r.
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru po³o¿onego
w obrêbie wsi Nowy Lubosz, Rada Gminy Ko�cian uchwala
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru po³o¿onego w obrêbie wsi Nowy Lubosz po
stwierdzeniu jego zgodno�ci z ustaleniami studium uwarun-
kowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Ko�cian, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XXXI/301/02 Rady Gminy
Ko�cian z dnia 21 marca 2002 roku.

§1. 1. Niniejsza uchwa³a obowi¹zuje na obszarze, którego
granice okre�laj¹ nastêpuj¹ce za³¹czniki graficzne:

1) za³¹cznik nr 1 zatytu³owany �MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO dla obszaru
po³o¿onego w obrêbie wsi NOWY LUBOSZ opracowany
w skali 1:1.000, zwany dalej rysunkiem planu.

2) za³¹cznik nr 2 zatytu³owany �MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZA-
RU PO£O¯ONEGO W OBRÊBIE WSI NOWY LUBOSZ�,
opracowany w skali 1:5.000, zwany dalej rysunkiem planu.

2. Integraln¹ czê�ci¹ uchwa³y jest:

1) rysunek planu stanowi¹cy za³¹czniki nr 1 oraz 2,

2) rozstrzygniêcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu
planu stanowi¹ce za³¹cznik nr 3,

3) rozstrzygniêcia o sposobie realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy, oraz o zasadach ich
finansowania zgodnie z przepisami o finansach
publicznych, stanowi¹ce za³¹cznik nr 4.

ROZDZIA£ I

Ustalenia ogólne

§2. 1.Dla rysunku planu opracowanego w skali 1:1.000
stanowi¹cego za³¹cznik nr 1 ustala siê nastêpuj¹ce przezna-
czenie terenu:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczo-
ne symbolem �MN�,

2) tereny zabudowy us³ugowej z prawem wprowadzenia
funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbo-
lem �U/MN�,

3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z prawem prowadzenia us³ug nieuci¹¿liwych (w obiektach
mieszkaniowych), oznaczone symbolem �MN/U�,

4) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z prawem zabudowy zagrodowej, oznaczone symbolem
�MN/RM�,

5) tereny obs³ugi produkcji w gospodarstwach rolnych,
hodowlanych, ogrodniczych z funkcj¹ towarzysz¹c¹
- us³ugow¹, oznaczone symbolem �RU/U�,

6) tereny zabudowy us³ugowej, oznaczone symbolem �U�,

7) tereny rolnicze, oznaczone symbolem �R�,

8) tereny obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów,
oznaczone symbolem �P�,

9) tereny obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów
z funkcjami towarzysz¹cymi: us³ugowymi i mieszkaniowymi,
oznaczone symbolem �P/U/MN�,

10) tereny obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów
z funkcj¹ towarzysz¹c¹ - us³ugow¹, oznaczone symbolem
�P/U�,

11) tereny zieleni urz¹dzonej z us³ugami towarzysz¹cymi,
oznaczone symbolem �ZP/U�,

12) tereny zieleni urz¹dzonej, oznaczone symbolem �ZP�,

13) cmentarze, oznaczony symbolem �ZC�,

14) tereny wód powierzchniowych �ródl¹dowych, oznaczone
symbolem �WS�,

15) tereny infrastruktury technicznej elektroenergetyka, ozna-
czone symbolem �E�,

16) tereny infrastruktury technicznej kanalizacja, oznaczone
symbolem �K�,

17) tereny infrastruktury technicznej - ujêcie wody, oznaczone
symbolem �W�,

18) tereny parkingów, oznaczone symbolem �KS�,

19) tereny dróg publicznych, oznaczone symbolem �KD�,

20) ci¹g pieszo - jezdny w tym �cie¿ka rowerowa, oznaczona
symbolem �KDp�,

2. Dla rysunku planu opracowanego w skali 1:1.000
stanowi¹cego za³¹cznik nr 1 obowi¹zuj¹cymi równie¿
ustaleniami s¹:
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1) granice administracyjne wsi,

2) granice terenu w granicach obszaru objêtego planem,

3) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowa-
nia,

4) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowa-
nia - postulowane,

5) linie podzia³u wewnêtrznego - postulowane,

6) nieprzekraczalne linie zabudowy,

7) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy,

8) nieprzekraczalne linie zabudowy us³ugowej/przemys³owej/
sk³adowej,

9) tereny zieleni izolacyjnej,

10) tereny chronione - stanowiska archeologiczne,

11) �cie¿ka rowerowa w liniach rozgraniczenia terenów dróg.

3. Dla rysunku planu opracowanego w skali 1:5.000
stanowi¹cego za³¹cznik nr 2 ustala siê nastêpuj¹ce przezna-
czenie terenu:

1) tereny rolnicze, oznaczone symbolem �R�,

2) lasy, oznaczone symbolem �ZL�,

3) tereny dróg publicznych, oznaczone symbolem �KD�.

4. Dla rysunku planu, opracowanego w skali 1:5.000
stanowi¹cego za³¹cznik nr 2 obowi¹zuj¹cymi równie¿ ustale-
niami s¹:

1) granice obszaru objêtego planem,

2) granice terenu w granicach obszaru objêtego planem,
skala 1:1.000,

3) granice administracyjne gmin,

4) granice administracyjne wsi,

5) granice terenu zamkniêtego,

6) linia rozgraniczaj¹ca tereny o ró¿nym przeznaczeniu,

7) zasiêg g³ównego zbiornika wód podziemnych - obszar
najwy¿szej ochrony (ONO).

§3. Ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony �rodowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego:

1. Obszar objêty planem znajduje siê poza obszarem
NATURA 2000 Wielki £êg Obrzañski (kod obszaru
PLB300004) w odleg³o�ci oko³o 5 km.

2. Nie zezwala siê na prowadzenie dzia³alno�ci produkcyjnej
i us³ugowej powoduj¹cej powstawanie odpadów
niebezpiecznych wed³ug klasyfikacji odpadów ustalonej
w przepisach odrêbnych.

3. Dla projektowanej zabudowy dopuszcza siê zastosowanie
ekologicznych (niskoemisyjnych) sposobów ogrzewania
opartych na no�nikach energii cieplnej nieuci¹¿liwych dla
�rodowiska przy wykorzystaniu urz¹dzeñ o wysokiej spraw-
no�ci grzewczej i niskim stopniu emitowanego zanieczysz-
czenia.

4. Tereny obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów
oraz zabudowy us³ugowej powinny zostaæ zagospodaro-
wane zieleni¹ tak, by zminimalizowaæ uci¹¿liwo�ci
pochodz¹ce z tych obszarów oraz poprawiæ walory
krajobrazowe.

5. Nale¿y w maksymalnym stopniu zachowaæ istniej¹ce
zadrzewienia.

§4. Ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej:

1. Ca³y teren obj¹æ stref¹ �W� ochrony archeologicznej.

2. Dzia³alno�æ inwestycyjna na stanowisku archeologicznym
lub w jego otoczeniu jedynie w przypadku ratowniczych
badañ wykopaliskowych. Na pozosta³ym terenie wymaga
uzyskania uzgodnienia Konserwatora Zabytków, który
okre�li warunki dopuszczaj¹ce do realizacji inwestycji.

§5. Ustalenia dotycz¹ce wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb
kszta³towania przestrzeni publicznych:

1. Tereny jednostek bilansowych, oznaczonych na rysunku
planu symbolami �21ZP�, �23ZP/U�, �29ZP/U�, �67ZP�,
�68W�, �69ZP�, �72ZP/U�, �75ZP/U�, �81ZP� oraz tereny
dróg publicznych i tereny parkingów stanowi¹ obszar
przestrzeni publicznej.

2. Przestrzenie publiczne realizowaæ jako przestrzenie repre-
zentacyjne, urz¹dzone i wyposa¿one obiektami ma³ej ar-
chitektury, rekreacji codziennej i utrzymania porz¹dku.

3. W przestrzeniach publicznych ulic mog¹ byæ lokalizowane
obiekty przystanków autobusowych, w których dopuszcza
siê niewielkie obiekty us³ugowe (handlowe).

4. Dopuszcza siê umieszczanie no�ników reklamowych na
fasadach budynków.

5. Na terenach zabudowy us³ugowej i terenów obiektów
przemys³owych dopuszcza siê stawianie wolnostoj¹cych,
czasowych b¹d� trwale zwi¹zanych z gruntem urz¹dzeñ
reklamowych.

§6. Ustalenia dotycz¹ce szczegó³owych zasad i warunków
scalania i podzia³u nieruchomo�ci:

1. Linie podzia³u wewnêtrznego okre�laj¹ zasady podzia³u
terenów jednostek bilansowych na dzia³ki budowlane.

2. Linie podzia³u wewnêtrznego - postulowane okre�laj¹:

a) po³o¿enie granic dzia³ek w stosunku do pasa drogowego
z tolerancj¹ 10° wzglêdem zasad podzia³u okre�lonych na
rysunku,

b) szeroko�æ frontów projektowanych dzia³ek z tolerancj¹
5,00 m.

3. Dla jednostek bilansowych, dla których nie ustalono zasad
podzia³u dopuszcza siê wtórny podzia³ nieruchomo�ci po
spe³nieniu warunków:

a) zagwarantowaæ dostêp do drogi publicznej dla ka¿dej
z wydzielonych dzia³ek,

b) linie podzia³owe prostopad³e lub zbli¿one do prostopa-
d³ych w stosunku do pasa drogowego.
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§7. Ustalenia dotycz¹ce zasad modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1. Ustala siê docelowo realizacjê pe³nego zakresu uzbrojenia
terenu: sieci kanalizacyjnej, wodoci¹gowej, gazowej,
energetycznej i telekomunikacyjnej - poprzez rozbudowê
istniej¹cych i budowê nowych sieci infrastruktury
technicznej. Ideogram sieci infrastruktury technicznej
przedstawiono na planszy �Zasady rozwi¹zañ w zakresie
infrastruktury technicznej (wodoci¹gi, kanalizacja sanitar-
na i deszczowa, elektroenergetyka)�.

2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji:

a) podstawowy system komunikacji sk³ada siê z terenów
oznaczonych na rysunku planu symbolami:

 - KDz - droga zbiorcza,

 - KDI - droga lokalna,

 - KDd - droga dojazdowa,

 - KD - droga publiczna,

b) dopuszcza siê sytuowanie dróg wewnêtrznych
w granicach dzia³ek,

c) powi¹zanie systemu komunikacji w granicach planu
z uk³adem zewnêtrznym okre�la rysunek planu,

d) zapewniæ drogi po¿arowe,

e) dopuszcza siê wytyczanie �cie¿ek rowerowych
w liniach rozgraniczaj¹cych dróg,

f) miejsca parkingowe i gara¿e wyznaczyæ w miarê
potrzeb w granicach dzia³ek budowlanych i dróg zgod-
nie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.

3. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury
technicznej w zakresie instalacji wodoci¹gowej i kanaliza-
cyjnej:

a) zasady ogólne uzbrojenia:

 - zaleca siê realizacjê inwestycji pod warunkiem
uzbrojenia terenu w instalacje infrastruktury
technicznej,

 - dopuszcza siê inne prowadzenie projektowanej
sieci ni¿ to zosta³o przedstawione na planszy
�zasady rozwi¹zañ w zakresie...� (wed³ug projek-
tów budowlanych) pod warunkiem, ¿e nie ograni-
cz¹ one mo¿liwo�ci wykorzystania terenu w sposób
okre�lony niniejszym planem,

b) sieci infrastruktury technicznej w zakresie instalacji
wodoci¹gowej i kanalizacji prowadziæ w liniach rozgra-
niczaj¹cych dróg,

c) ustala siê pod³¹czenie wewnêtrznej instalacji wodoci¹-
gowej zasilaj¹cej nowoprojektowane tereny do
wodoci¹gu grupowego dzia³aj¹cego na bazie ujêcia
i stacji uzdatniania wody w miejscowo�ci Racot,

d) dzia³ki pod zabudowê uzbroiæ indywidualnymi
przy³¹czami wodoci¹gowymi,

e) odprowadzenie �cieków sanitarnych przewiduje siê za
pomoc¹ kanalizacji grawitacyjnej i t³ocznej przy³¹czo-
nej kolektorami do istniej¹cej oczyszczalni �cieków
w Racocie,

f) na etapie sporz¹dzania projektów budowlanych sieci
kanalizacji sanitarnych nale¿y ponownie zbilansowaæ
ilo�ci �cieków zasilaj¹cych istniej¹c¹ przepompowniê
i kolektory odprowadzaj¹ce �cieki do oczyszczalni
w Racocie,

g) dzia³ki pod zabudowê uzbroiæ w indywidualne
przykanaliki do sieci kanalizacyjnej i deszczowej. Na
terenach nieuzbrojonych, do czasu wybudowania sieci
kanalizacyjnej, dopuszcza siê alternatywne rozwi¹za-
nia nie maj¹ce negatywnego oddzia³ywania na �rodo-
wisko,

h) przed realizacj¹ inwestycji nale¿y uzyskaæ warunki
techniczne pod³¹czenia indywidualnego i systemowe-
go z Urzêdu Gminy w Ko�cianie,

i) odprowadzenie �cieków deszczowych przewiduje siê
za pomoc¹ kanalizacji grawitacyjnej, a zrzut dokona siê
istniej¹cym kolektorem do rowu w obrêbie wsi oraz
w obrêbie wsi Stary Lubosz,

j) dopuszcza siê odprowadzenie wód opadowych
z terenów utwardzonych, w szczególno�ci z terenów
komunikacji ko³owej, po uprzednim podczyszczeniu do
grawitacyjnej kanalizacji deszczowej,

k) dopuszcza siê wykorzystanie wód opadowych z po³aci
dachowych obiektów budowlanych we w³asnym
zakresie. Zaleca siê gromadzenie wód opadowych do
celów przeciw po¿arowych,

l) sieæ wodoci¹gow¹ nale¿y prowadziæ w ulicach
jednocze�nie zapewniaj¹c zaopatrzenie w wodê dla
celów ga�niczych,

³) dopuszcza siê sytuowanie dodatkowych urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej w zakresie kanalizacji
w granicach dzia³ek budowlanych i dróg.

4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury
technicznej w zakresie elektroenergetyki:

a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ zapewniæ przez
istniej¹c¹ i rozbudowan¹ na potrzeby planu infrastruk-
turê energetyczn¹ na warunkach okre�lonych przez
dysponenta sieci,

b) projekt rozbudowanej infrastruktury energetycznej dla
terenów zabudowywanych opracowaæ przyjmuj¹c
zasadê prowadzenia linii kablowych �SN� i �NN�
w linach rozgraniczaj¹cych dróg,

c) w wypadku uzasadnionych warunków terenowych lub
spowodowanym istniej¹cym zagospodarowaniem do-
puszcza siê prowadzenie podziemnej sieci
infrastruktury technicznej w zakresie elektroenergetyki
przez inne jednostki bilansowe wzd³u¿ pasa drogowego,

d) przy³¹czanie nowych odbiorców do sieci elektrycznej
na zasadach okre�lonych przepisami prawa energe-
tycznego,
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e) na terenach zabudowanych zakazuje siê budowania
napowietrznych przy³¹czy i linii energetycznych,

f) poza terenem zabudowanym zaleca siê budowê
nowych oraz przebudowê istniej¹cych linii energetycz-
nych �SN�, �NN� i przy³¹czy energetycznych pod
powierzchni¹ ziemi,

g) dopuszcza siê sytuowanie dodatkowych urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej w zakresie elektroenergetyki
w granicach dzia³ek budowlanych i dróg.

5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury
technicznej w zakresie telekomunikacji:

a) w zakresie pod³¹czenia sieci telefonicznej nale¿y
rozbudowaæ infrastrukturê telekomunikacyjn¹
i po³¹czyæ z istniej¹cym systemem wsi i gminy na
warunkach okre�lonych przez dysponenta sieci,

b) projekt rozbudowanej infrastruktury telekomunikacyj-
nej dla terenów zabudowywanych opracowaæ
przyjmuj¹c zasadê prowadzenia sieci infrastruktury
technicznej w zakresie telekomunikacji w linach
rozgraniczaj¹cych dróg,

c) w wypadku uzasadnionych warunków terenowych lub
spowodowanym istniej¹cym zagospodarowaniem do-
puszcza siê prowadzenie podziemnej sieci
infrastruktury technicznej w zakresie telekomunikacji
przez inne jednostki bilansowe wzd³u¿ pasa drogowego,

d) dopuszcza siê sytuowanie dodatkowych urz¹dzeñ oraz
prowadzenie podziemnej sieci infrastruktury technicz-
nej w zakresie telekomunikacji granicach dzia³ek
budowlanych i dróg.

6. Zasady gospodarki odpadami sta³ymi:

a) gromadzenie i usuwanie odpadów oprzeæ na istniej¹-
cym systemie oczyszczania gminy,

b) ustala siê gromadzenie odpadów sta³ych w indywidu-
alnych zamykanych pojemnikach, zlokalizowanych
w granicach w³asnych nieruchomo�ci,

c) zaleca siê wprowadzenie wstêpnej segregacji
odpadów,

d) uci¹¿liwo�æ zwi¹zane z procesem gromadzenia
odpadów nie mo¿e przekraczaæ granic terenu,
na którym prowadzona jest dzia³alno�æ powoduj¹ca
ich powstawanie.

ROZDZIA£ II

Ustalenia szczegó³owe dla obszaru objêtego
rysunkiem planu opracowanym w skali 1:1.000

§8. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �1MN�
ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Prowadzenie robót budowlanych w ramach istniej¹cej
zabudowy dopuszcza siê w przypadku utrzymania gabary-
tów budynku, spadku dachu oraz funkcji.

2. Dostêpno�æ komunikacyjn¹ z dróg publicznych oznaczo-
nych symbolami 88KDz i 87KDd.

§9. Dla terenów zabudowy us³ugowej z prawem wprowa-
dzenia funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, jednostek
bilansowych oznaczonych symbolami �2aU/MN� i �2bU/MN�,
ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Prowadzenie robót budowlanych w ramach istniej¹cej
zabudowy dopuszcza siê w przypadku spe³nienia
wymogów okre�lonych w pkt 6 i 7.

2. Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem
planu.

3. Dopuszcza siê zabudowê dzia³ki najwy¿ej w 60%.

4. Minimalna powierzchnia zieleni, czyli tzw. powierzchnia
biologicznie czynna, nie mniej ni¿ 30% ca³kowitej
powierzchni dzia³ki.

5. Plan ustala mo¿liwo�æ lokalizacji budynków us³ugowych.

6. Parametry zabudowy us³ugowej:

a) wysoko�æ: nie wiêcej ni¿ 10,00 m,

b) dachy p³askie o spadku 10 - 15°,

c) plan ustala mo¿liwo�æ podpiwniczenia budynków.

7. Parametry zabudowy mieszkaniowej:

a) wysoko�æ: dwie kondygnacje w tym poddasze u¿ytkowe,

b) dach dwu lub wielospadowy o k¹cie nachylenia po³aci
10 - 35°,

c) plan ustala mo¿liwo�æ podpiwniczenia budynków.

8. Dostêpno�æ komunikacyjna z dróg publicznych oznaczo-
nych symbolami 87KDd i 88KDz.

§10. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z prawem zabudowy zagrodowej, jednostek bilansowych
oznaczonych symbolami �3aMN/RM� i �3bMN/RM�, ustala
siê obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Prowadzenie robót budowlanych w ramach istniej¹cej
zabudowy dopuszcza siê w przypadku spe³nienia
wymogów okre�lonych w pkt 7 i 8.

2. Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem
planu.

3. Dopuszcza siê zabudowê dzia³ki najwy¿ej w 50%.

4. Minimalna powierzchnia zieleni, czyli tzw. powierzchnia
biologicznie czynna, nie mniej ni¿ 30% ca³kowitej
powierzchni dzia³ki.

5. Plan ustala mo¿liwo�æ na ka¿dej dzia³ce lokalizacji budyn-
ków mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich zwi¹za-
nych z produkcj¹ roln¹ (ro�linn¹ i zwierzêc¹) oraz budowli
rolniczych.

6. Zabudowa mieszkaniowa:

a) wysoko�æ: dwie kondygnacje w tym poddasze u¿ytkowe,

b) wysoko�æ posadowienia: poziom zerowy nie wiêcej ni¿
0,50 m od poziomu terenu,
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c) dachy dwu lub wielospadowe, o k¹cie nachylenia
po³aci 25° do 45° kryte dachówk¹ lub materia³em
dachówkopodobnym w kolorze czerwonym ceglasto-
czerwonym lub grafitowym,

d) dopuszcza siê mo¿liwo�æ podpiwniczenia budynków.

7. Zabudowa gospodarcza i inwentarska:

a) usytuowanie: na zapleczu dzia³ki,

b) plan ustala mo¿liwo�æ lokalizacji budynków w granicy
dzia³ki w sposób taki, ¿e budynki gospodarcze dzia³ek
s¹siaduj¹cych stanowiæ bêd¹ przestrzennie jeden obiekt,

c) wysoko�æ: jedna kondygnacja i poddasze u¿ytkowe
bez pomieszczeñ przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi,

d) dach dwuspadowy lub jednospadowy, o k¹cie
nachylenia po³aci 10° do 45°

e) gara¿ w obrêbie budynku mieszkalnego lub w budynku
gospodarczym,

8. Dostêpno�æ komunikacyjna z terenu dróg publicznych
oznaczonych symbolami 88KDz i 89KDI.

§11. Dla terenów rolniczych, jednostki bilansowej
oznaczonej symbolem �4R�, ustala siê rolnicze przeznaczenie
terenu - teren upraw polowych.

§12. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z prawem zabudowy zagrodowej, jednostki bilansowej
oznaczonej symbolem �5MN/RM�, ustala siê obowi¹zuj¹ce
parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu:

1. Prowadzenie robót budowlanych w ramach istniej¹cej
zabudowy dopuszcza siê w przypadku spe³nienia
wymogów okre�lonych w pkt 6 i 7.

2. Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem
planu.

3. Dopuszcza siê zabudowê dzia³ki najwy¿ej w 60%.

4. Minimalna powierzchnia zieleni, czyli tzw. powierzchnia
biologicznie czynna, nie mniej ni¿ 30% ca³kowitej
powierzchni dzia³ki.

5. Plan ustala mo¿liwo�æ na ka¿dej dzia³ce lokalizacji budyn-
ków mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich zwi¹za-
nych z produkcj¹ roln¹ (ro�linn¹ i zwierzêc¹) oraz budowli
rolniczych.

6. Zabudowa mieszkaniowa:

a) wysoko�æ: dwie kondygnacje w tym poddasze u¿ytkowe,

b) wysoko�æ posadowienia: poziom zerowy nie wiêcej ni¿
0,50 m od poziomu terenu,

c) dachy dwu lub wielospadowe, o k¹cie nachylenia
po³aci 35° do 45° kryte dachówk¹ lub materia³em
dachówkopodobnym w kolorze czerwonym ceglasto-
czerwonym lub grafitowym,

d) plan ustala mo¿liwo�æ podpiwniczenia budynków.

7. Zabudowa gospodarcza i inwentarska:

a) usytuowanie: na zapleczu dzia³ki,

b) plan ustala mo¿liwo�æ lokalizacji budynków w granicy
dzia³ki w sposób taki, ¿e dwa budynki gospodarcze
dzia³ek s¹siaduj¹cych stanowiæ bêd¹ przestrzennie
jeden obiekt,

c) wysoko�æ: jedna kondygnacja z dopuszczeniem
poddasza u¿ytkowego bez pomieszczeñ przeznaczo-
nych na sta³y pobyt ludzi,

d) dach dwuspadowy lub jednospadowy, o k¹cie
nachylenia po³aci 10° do 45°,

e) gara¿ w obrêbie budynku mieszkalnego lub w budynku
gospodarczym.

8. Podzia³ terenu oprócz ustaleñ ogólnych, powinien
spe³niaæ nastêpuj¹ce warunki:

a) minimalna szeroko�æ frontów dzia³ek: 20,00 m,

b) minimalna powierzchnia wydzielonych dzia³ek: 15,00 m2,

9. Dostêpno�æ komunikacyjna z terenu drogi publicznej
oznaczonej symbolem 89KDI.

§13. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z prawem zabudowy zagrodowej, jednostki bilansowej
oznaczonej symbolem �6MN/RM�, ustala siê obowi¹zuj¹ce
parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z prawem zabudowy zagrodowej w gospo-
darstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych wyszcze-
gólnione w §12 za wyj¹tkiem pkt 8b) i 9.

2. Dostêpno�æ komunikacyjna z terenu dróg publicznych
oznaczonych symbolami 89KDI i 88KDz.

§14. Dla terenów rolniczych, jednostki bilansowej
oznaczonej symbolem �7R�, ustala siê rolnicze przeznaczenie
terenu - teren upraw polowych.

§15. Dla terenów zabudowy us³ugowej z prawem
wprowadzenia funkcji mieszkaniowej, jednostki bilansowej
oznaczonej symbolem �8U/MN�, ustala siê obowi¹zuj¹ce
parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenów zabudowy us³ugowej
z prawem wprowadzenia funkcji mieszkaniowej wyszcze-
gólnione w §9 za wyj¹tkiem pkt 8.

2. Dostêpno�æ komunikacyjna z terenu drogi publicznej
oznaczonej symbolem 88KDz.

§16. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �9MN�,
ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem
planu.

2. Dopuszcza siê zabudowê dzia³ki najwy¿ej w 40%.

3. Minimalna powierzchnia zieleni, czyli tzw. powierzchnia
biologicznie czynna, nie mniej ni¿ 40% ca³kowitej
powierzchni dzia³ki.
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4. Plan ustala mo¿liwo�æ lokalizacji na ka¿dej dzia³ce budynku
mieszkalnego i gospodarczego.

5. Zabudowa mieszkaniowa:

a) wysoko�æ: jedna lub dwie kondygnacje w tym podda-
sze u¿ytkowe,

b) wysoko�æ posadowienia: poziom zerowy nie wiêcej ni¿
0,50 m od poziomu terenu,

c) dachy dwu lub wielospadowe, o k¹cie nachylenia
po³aci 30° do 45° kryte dachówk¹ lub materia³em
dachówkopodobnym w kolorze czerwonym, ceglasto-
czerwonym lub grafitowym,

d) plan ustala mo¿liwo�æ podpiwniczenia budynków.

6. Zabudowa gospodarcza:

a) usytuowanie: na zapleczu dzia³ki,

b) plan ustala mo¿liwo�æ lokalizacji budynków w granicy
dzia³ki w sposób taki, ¿e dwa budynki gospodarcze
dzia³ek s¹siaduj¹cych stanowiæ bêd¹ przestrzennie
jeden obiekt,

c) wysoko�æ: jedna kondygnacja, dopuszcza siê poddasze
u¿ytkowe bez pomieszczeñ przeznaczonych na sta³y
pobyt ludzi,

d) dach dwuspadowy lub jednospadowy, o k¹cie
nachylenia po³aci 10° do 45o,,

e) zaleca siê, aby obiekty gospodarcze w obrêbie ka¿dej
dzia³ki harmonizowa³y architektonicznie z budynkami
mieszkalnymi (zastosowanie jednakowego materia³u
budowlanego, rodzaju tynku, pokrycia dachowego czy
koloru elewacji).

7. Dostêpno�æ komunikacyjna z terenu dróg publicznych
oznaczonych symbolami 91KDI i 89KDI.

§17. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, jednostek bilansowych oznaczonych symbolami �10MN�
i �11MN�, ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki
kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Zaleca siê aby prowadzenie robót budowlanych w ramach
istniej¹cej zabudowy nastêpowa³o przy spe³nieniu
wymogów okre�lonych w pkt 6 i 7.

2. Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem
planu.

3. Dopuszcza siê zabudowê dzia³ki najwy¿ej w 50%.

4. Minimalna powierzchnia zieleni, czyli tzw. powierzchnia
biologicznie czynna, nie mniej ni¿ 30% ca³kowitej
powierzchni dzia³ki.

5. Plan ustala mo¿liwo�æ lokalizacji na ka¿dej dzia³ce budynku
mieszkalnego i gospodarczego.

6. Zabudowa mieszkaniowa:

a) wysoko�æ: dwie kondygnacje w tym poddasze u¿ytkowe,

b) wysoko�æ posadowienia: poziom zerowy nie wiêcej ni¿
0,50 m od poziomu terenu,

c) dachy dwu lub wielospadowe, o k¹cie nachylenia
po³aci 30° do 45° kryte dachówk¹ lub materia³em
dachówkopodobnym w kolorze czerwonym, ceglasto-
czerwonym lub grafitowym,

d) plan ustala mo¿liwo�æ podpiwniczenia budynków.

7. Zabudowa gospodarcza:

a) usytuowanie: na zapleczu dzia³ki,

b) plan ustala mo¿liwo�æ lokalizacji budynków w granicy
dzia³ki w sposób taki, ¿e dwa budynki gospodarcze
dzia³ek s¹siaduj¹cych stanowiæ bêd¹ przestrzennie
jeden obiekt,

c) wysoko�æ: jedna kondygnacja, dopuszcza siê podda-
sze u¿ytkowe bez pomieszczeñ przeznaczonych na
sta³y pobyt ludzi,

d) dach dwuspadowy lub jednospadowy, o k¹cie
nachylenia po³aci 10° do 45o:,

e) zaleca siê, aby obiekty gospodarcze w obrêbie ka¿dej
dzia³ki harmonizowa³y architektonicznie z budynkami
mieszkalnymi (zastosowanie jednakowego materia³u
budowlanego, rodzaju tynku, pokrycia dachowego czy
koloru elewacji).

8. Dostêpno�æ komunikacyjna z terenu dróg publicznych
oznaczonych symbolami 88KDz, 89KDI, 90KDd, 91KDI,
92KDd.

§18. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z prawem zabudowy zagrodowej, jednostki bilansowej
oznaczonej symbolem �12MN/RM�, ustala siê obowi¹zuj¹ce
parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z prawem zabudowy zagrodowej wyszcze-
gólnione w §10 za wyj¹tkiem pkt.8.

2. Dostêpno�æ komunikacyjna z terenu dróg publicznych
oznaczonych symbolami 88KDz i 91KDI.

§19. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z prawem prowadzenia us³ug nieuci¹¿liwych (w obiektach
mieszkaniowych), jednostki bilansowej oznaczonej symbo-
lem �13MN/U�, ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry i wska�-
niki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem
planu.

2. Dopuszcza siê zabudowê dzia³ki najwy¿ej w 50%.

3. Minimalna powierzchnia zieleni, czyli tzw. powierzchnia
biologicznie czynna, nie mniej ni¿ 30% ca³kowitej
powierzchni dzia³ki.

4. Plan ustala mo¿liwo�æ lokalizacji na ka¿dej dzia³ce budyn-
ku mieszkalnego i gospodarczego, w których dopuszcza
siê funkcjê us³ugow¹.

5. Zabudowa mieszkaniowa:

a) wysoko�æ: dwie kondygnacje w tym poddasze u¿ytkowe,
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b) wysoko�æ posadowienia: poziom zerowy nie wiêcej ni¿
0,50 m od poziomu terenu,

c) dach dwuspadowy lub jednospadowy, o k¹cie
nachylenia po³aci 30° do 450,,

d) plan ustala mo¿liwo�æ podpiwniczenia budynków.

6. Zabudowa gospodarcza:

a) usytuowanie: na zapleczu dzia³ki,

b) plan ustala mo¿liwo�æ lokalizacji budynków w granicy
dzia³ki w sposób taki, ¿e budynki gospodarcze dzia³ek
s¹siaduj¹cych stanowiæ bêd¹ przestrzennie jeden obiekt,

c) wysoko�æ: dwie kondygnacje w tym poddasze u¿ytkowe
bez pomieszczeñ przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi,

d) dach jednospadowy z kalenic¹ w granicy dzia³ki oraz
ze spadkiem do wnêtrza dzia³ki,

e) zaleca siê, aby obiekty gospodarcze w obrêbie ka¿dej
dzia³ki harmonizowa³y architektonicznie z budynkami
mieszkalnymi (zastosowanie jednakowego materia³u
budowlanego, rodzaju tynku, pokrycia dachowego czy
koloru elewacji),

f) gara¿ w obrêbie budynku mieszkalnego lub w budynku
gospodarczym.

7. Zabudowa us³ugowa:

a) usytuowanie: od frontu, na zapleczu dzia³ki lub jako
wydzielony lokal o funkcji us³ugowej w zakresie
budynku mieszkalnego b¹d� gospodarczego,

b) plan ustala mo¿liwo�æ lokalizacji budynków w granicy
dzia³ki w sposób taki, ¿e budynki us³ugowe dzia³ek
s¹siaduj¹cych stanowiæ bêd¹ przestrzennie jeden obiekt,

c) wysoko�æ: jedna lub dwie kondygnacja,

d) zaleca siê, aby obiekty us³ugowe w obrêbie ka¿dej
dzia³ki harmonizowa³y architektonicznie z budynkami
mieszkalnymi (zastosowanie jednakowego materia³u
budowlanego, rodzaju tynku, pokrycia dachowego lub
koloru elewacji).

8. Dostêpno�æ komunikacyjna z terenu dróg publicznych
oznaczonych symbolami 91KDI.

§20. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z prawem prowadzenia us³ug nieuci¹¿liwych (w obiektach
mieszkaniowych), jednostek bilansowych oznaczonych
symbolami �14W1N/U�, �15MN/U�, �16MN/U�, ustala siê
obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:

1. Prowadzenie robót budowlanych w ramach istniej¹cej
zabudowy dopuszcza siê w przypadku spe³nienia wymo-
gów okre�lonych w pkt 6 i 7.

2. Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem
planu.

3. Dopuszcza siê zabudowê dzia³ki najwy¿ej w 40%.

4. Minimalna powierzchnia zieleni, czyli tzw. powierzchnia
biologicznie czynna, nie mniej ni¿ 40% ca³kowitej
powierzchni dzia³ki.

5. Plan ustala mo¿liwo�æ lokalizacji na ka¿dej dzia³ce budyn-
ku mieszkalnego i gospodarczego, w których dopuszcza
siê funkcjê us³ugow¹.

6. Zabudowa mieszkaniowa:

a) wysoko�æ: dwie kondygnacje w tym poddasze u¿ytkowe,

b) wysoko�æ posadowienia: poziom zerowy nie wiêcej ni¿
0,50 m od poziomu terenu,

c) dachy dwu lub wielospadowe, o k¹cie nachylenia
po³aci 30° do 45° kryte dachówk¹ lub materia³em
dachówkopodobnym w kolorze czerwonym, ceglasto-
czerwonym lub grafitowym,

d) plan ustala mo¿liwo�æ podpiwniczenia budynków.

7. zabudowa gospodarcza:

a) usytuowanie: na zapleczu dzia³ki,

b) plan ustala mo¿liwo�æ lokalizacji budynków w granicy
dzia³ki w sposób taki, ¿e dwa budynki gospodarcze
dzia³ek s¹siaduj¹cych stanowiæ bêd¹ przestrzennie
jeden obiekt,

c) wysoko�æ: jedna kondygnacja, dopuszcza siê poddasze
u¿ytkowe bez pomieszczeñ przeznaczonych na sta³y
pobyt ludzi,

d) dach dwuspadowy lub jednospadowy, o k¹cie nachy-
lenia po³aci 10° do 45°,

e) zaleca siê, aby obiekty gospodarcze w obrêbie ka¿dej
dzia³ki harmonizowa³y architektonicznie z budynkami
mieszkalnymi (zastosowanie jednakowego materia³u
budowlanego, rodzaju tynku, pokrycia dachowego czy
koloru elewacji),

f) gara¿ w obrêbie budynku mieszkalnego lub w budynku
gospodarczym.

8. Dostêpno�æ komunikacyjna z terenu dróg publicznych
oznaczonych symbolami 93KDd, 96KDd, 98KDd.

§21. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �17MN� ustala
siê obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wyszczególnione w §17 za wyj¹tkiem pkt 8.

2. Dostêpno�æ komunikacyjna z terenu drogi publicznej
oznaczonej symbolem 88KDz.

§22. Dla terenów parkingów, jednostki bilansowej
oznaczonej symbolem �18KS�, ustala siê zasady budowy
urz¹dzeñ transportu drogowego:

1. Nawierzchnia utwardzona ze spadkiem umo¿liwiaj¹cym
sp³yw wody opadowej.

2. Dostêpno�æ komunikacyjna z terenu drogi publicznej
oznaczonej symbolem 93KDd.

§23. Dla terenu cmentarza, jednostki bilansowej oznaczo-
nej symbolem �19ZC�, ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry
i wska�niki zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
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1. Adaptacjê i powiêkszenie powierzchni zgodnie z rysun-
kiem planu.

2. Dostêpno�æ komunikacyjna z terenu drogi publicznej
oznaczonej symbolem 93KDd.

§24. Dla terenów zieleni urz¹dzonej, jednostki bilansowej
oznaczonej symbolem �20K�, ustala siê obowi¹zuj¹ce
parametry i wska�niki zagospodarowania terenu:

1. Ustala siê utrzymanie istniej¹cej zabudowy i urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej.

2. Dopuszcza siê przebudowê istniej¹cych urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej.

3. W zale¿no�ci od potrzeb dopuszcza siê lokalizacjê nowych
obiektów budowlanych zwi¹zanych z infrastruktur¹
techniczn¹ w zgodzie z przepisami prawa budowlanego.

4. Dostêpno�æ komunikacyjna z terenu dróg publicznych
oznaczonych symbolami 93KDd i 98KDd.

§25. Dla terenów zieleni urz¹dzonej, jednostki bilansowej
oznaczonej symbolem �21ZP�, ustala siê wska�niki w zakresie
sieci infrastruktury technicznej:

1. Dopuszcza siê sytuowanie obiektów ma³ej architektury,
w szczególno�ci u¿ytkowych, rekreacji codziennej oraz
obiekty architektury ogrodowej.

2. Dopuszcza siê wydzielenie �cie¿ek spacerowych.

3. Powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone nale¿y
nasadziæ zieleni¹ w formie drzew, krzewów, ro�lin okrywo-
wych i trawy, stanowiæ powinny powierzchnie biologiczne
czynne.

4. Dostêpno�æ komunikacyjna z terenu dróg publicznych
oznaczonych symbolami 93KDd i 98KDd.

§26. Dla terenów parkingów, jednostki bilansowej
oznaczonej symbolem �22KS�, ustala siê zasady budowy
urz¹dzeñ transportu drogowego:

1. Przebudowa i powiêkszenie powierzchni zgodnie
z rysunkiem planu.

2. Dostêpno�æ komunikacyjna z terenu drogi publicznej
oznaczonej symbolem 93KDd.

§27. Dla terenu zieleni urz¹dzonej z us³ugami towarzysz¹-
cymi, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �23ZP/U�,
ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Dopuszcza siê zabudowê dzia³ki najwy¿ej w 25%.

2. Minimalna powierzchnia zieleni, czyli tzw. powierzchnia
biologicznie czynna, nie mniej ni¿ 40% ca³kowitej
powierzchni dzia³ki.

3. Plan ustala mo¿liwo�æ lokalizacji budynku us³ugowego
zwi¹zanego z obs³ug¹ rekreacji.

4. Parametry zabudowy:

a) wysoko�æ: do 10,00 m w kalenicy,

b) wysoko�æ posadowienia: poziom zerowy nie wiêcej ni¿
0,50 m od poziomu terenu,

c) dach dwu lub wielospadowy o k¹cie nachylenia od 20°
do 45°.

5. Dopuszcza siê wydzielenie �cie¿ek spacerowych.

6. Powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone nale¿y
nasadziæ zieleni¹ w formie drzew, krzewów, ro�lin
okrywowych i trawy.

7. Dostêpno�æ komunikacyjna z terenu drogi publicznej
oznaczonej symbolem 88KDz.

§28. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �24MN� ustala
siê obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wyszczególnione w §17 za wyj¹tkiem pkt 8.

2. Dostêpno�æ komunikacyjna z terenu dróg publicznych
oznaczonych symbolami 88KDz i 66KDd (jednostka
bilansowa nale¿¹ca do obrêbu wsi Stary Lubosz
- ul.Graniczna).

§29. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z prawem prowadzenia us³ug nieuci¹¿liwych, jednostki
bilansowej oznaczonej symbolem �27MN/U�, ustala siê
obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem
planu, je�li nie wystêpuje dostosowaæ do linii istniej¹cej
zabudowy.

2. Dopuszcza siê zabudowê dzia³ki najwy¿ej w 60%.

3. Minimalna powierzchnia zieleni, czyli tzw. powierzchnia
biologicznie czynna, nie mniej ni¿ 30% ca³kowitej
powierzchni dzia³ki.

4. Mo¿liwo�æ lokalizacji budynków mieszkaniowych
i us³ugowych.

5. Parametry zabudowy mieszkaniowej:

a) wysoko�æ: dwie kondygnacje w tym poddasze u¿ytkowe,

b) dach dwu lub wielospadowy o k¹cie nachylenia po³aci
15 - 35°,

c) plan ustala mo¿liwo�æ podpiwniczenia budynków.

6. Parametry zabudowy us³ugowej:

a) wysoko�æ: nie wiêcej ni¿ 10,00 m,

b) dachy p³askie o spadku 10 - 15°,

c) plan ustala mo¿liwo�æ podpiwniczenia budynków.

7. Dostêpno�æ komunikacyjna z terenu dróg publicznych
oznaczonych symbolami 88KDz i 99KDd.

§30. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �28MN�,
ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wyszczególnione w §17 za wyj¹tkiem pkt 8.
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2. Dostêpno�æ komunikacyjna z terenu dróg publicznych
oznaczonych symbolami 99KDd, 100KDI, 101KDd i 66KDd
(jednostka bilansowa nale¿¹ca do obrêbu wsi Stary
Lubosz - ul. Graniczna).

§31. Dla terenów zieleni urz¹dzonej z us³ugami towarzy-
sz¹cymi, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �29ZP/
U�, ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towa-
nia zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenów zieleni urz¹dzonej
z us³ugami towarzysz¹cymi wyszczególnione w §27 za
wyj¹tkiem pkt 7.

2. Dostêpno�æ komunikacyjna z terenu dróg publicznych
oznaczonych symbolami 99KDd, 100KDI i 101KDd.

§32. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �30MN�,
ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem
planu.

2. Dopuszcza siê zabudowê dzia³ki najwy¿ej w 40%.

3. Minimalna powierzchnia zieleni, czyli tzw. powierzchnia
biologicznie czynna, nie mniej ni¿ 40% ca³kowitej
powierzchni dzia³ki.

4. Plan ustala mo¿liwo�æ lokalizacji na ka¿dej dzia³ce budynku
mieszkalnego i gospodarczego.

5. Zabudowa mieszkaniowa:

a) wysoko�æ: jedna lub dwie kondygnacje w tym
poddasze u¿ytkowe,

b) wysoko�æ posadowienia: poziom zerowy nie wiêcej ni¿
0,50 m od poziomu terenu,

c) dachy dwu lub wielospadowe symetryczne, o k¹cie
nachylenia po³aci 30° do 45° kryte dachówk¹ lub
materia³em dachówkopodobnym w kolorze czerwo-
nym, ceglastoczerwonym lub grafitowym,

d) plan ustala mo¿liwo�æ podpiwniczenia budynków.

6. Zabudowa gospodarcza:

a) usytuowanie: na zapleczu dzia³ki,

b) plan ustala mo¿liwo�æ lokalizacji budynków w granicy
dzia³ki w sposób taki, ¿e budynki gospodarcze dzia³ek
s¹siaduj¹cych stanowiæ bêd¹ przestrzennie jeden obiekt,

c) wysoko�æ: jedna kondygnacja,

d) dach dwuspadowy lub jednospadowy, o k¹cie nachy-
lenia po³aci 10° do 45°,

e) zaleca siê, aby obiekty gospodarcze w obrêbie ka¿dej
dzia³ki harmonizowa³y architektonicznie z budynkami
mieszkalnymi (zastosowanie jednakowego materia³u
budowlanego, rodzaju tynku, pokrycia dachowego czy
koloru elewacji).

7. Dostêpno�æ komunikacyjna z terenu dróg publicznych
oznaczonych symbolami 102KDd, 103KDd i 107KDI
(jednostka bilansowa nale¿¹ca do obrêbu wsi Stary
Lubosz).

§33. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z prawem prowadzenia us³ug nieuci¹¿liwych (w obiektach
mieszkaniowych), jednostki bilansowej oznaczonej symbo-
lem �31 WN/U� ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry i wska�-
niki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z prawem prowadzenia us³ug nieuci¹¿li-
wych (w obiektach mieszkaniowych) w §19 za wyj¹tkiem
pkt 8.

2. Dostêpno�æ komunikacyjna z terenu dróg publicznych
oznaczonych symbolami 102KDd, 103KDd i104KDd.

§34. Dla terenów zabudowy us³ugowej z prawem
wprowadzenia funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, jednostki
bilansowej oznaczonej symbolem �32U/MN� ustala siê
obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem
planu.

2. Dopuszcza siê zabudowê dzia³ki najwy¿ej w 60%.

3. Minimalna powierzchnia zieleni, czyli tzw. powierzchnia
biologicznie czynna, nie mniej ni¿ 30% ca³kowitej
powierzchni dzia³ki.

4. Plan ustala mo¿liwo�æ lokalizacji budynków us³ugowych.

5. Dopuszcza siê adaptacjê budynków na cele mieszkaniowe.

6. Parametry zabudowy us³ugowej:

a) wysoko�æ: nie wiêcej ni¿ 10,00 m,

b) dachy p³askie o spadku do 15°,

c) plan ustala mo¿liwo�æ podpiwniczenia budynków.

7. Dostêpno�æ komunikacyjna z terenu dróg publicznych
oznaczonych symbolami 100KDI, 103KDd, 104KDd
i 105KDd,

§35. Dla terenów obs³ugi produkcji w gospodarstwach
rolnych, hodowlanych, ogrodniczych z funkcj¹ towarzysz¹c¹
- us³ugow¹, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �33RU/
U�, ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towa-
nia zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Dopuszcza siê zabudowê dzia³ki najwy¿ej w 60%.

2. Minimalna powierzchnia zieleni, czyli tzw. powierzchnia
biologicznie czynna, nie mniej ni¿ 20% ca³kowitej
powierzchni dzia³ki.

3. Dopuszcza siê sytuowanie budynków gospodarczych
i inwentarskich zwi¹zanych z produkcj¹ roln¹ (ro�linn¹
i zwierzêc¹) oraz budowli rolniczych.

4. Dopuszcza siê sytuowanie budynków us³ugowych
towarzysz¹cych obs³udze produkcji rolnej.

5. Parametry budynków gospodarczych i inwentarskich:

a) wysoko�æ: nie wiêcej ni¿ 8,00 m,

b) dachy p³askie o spadku do 15°.

6. Parametry zabudowy us³ugowej:
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a) wysoko�æ: nie wiêcej ni¿ 10,00 m,

b) dachy p³askie o spadku do 15°,

c) plan ustala mo¿liwo�æ podpiwniczenia budynków.

7. Dostêpno�æ komunikacyjna z terenów dróg publicznych
oznaczonych symbolami 105KDd i 104KDd.

§36. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej z prawem
prowadzenia us³ug (w obiektach mieszkaniowych), jednostki
bilansowej oznaczonej symbolem �34MN/U�, ustala siê
obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
z prawem prowadzenia us³ug (w obiektach mieszkanio-
wych), wyszczególnione w §20 za wyj¹tkiem pkt 8.

2. Dostêpno�æ komunikacyjna z terenów dróg publicznych
oznaczonych symbolami 101KDI i 105KDd.

§37. Dla terenów obiektów produkcyjnych, sk³adów
i magazynów, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem
�37P�, ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki
kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Prowadzenie robót budowlanych w ramach istniej¹cej
zabudowy dopuszcza siê w przypadku spe³nienia
wymogów okre�lonych w pkt 7.

2. Nieprzekraczalna linia zabudowy przemys³owej/sk³adowej
zgodna z rysunkiem planu.

3. Nakazuje siê wprowadziæ pas zieleni izolacyjnej zgodnie
z rysunkiem planu.

4. Dopuszcza siê zabudowê dzia³ki najwy¿ej w 50%.

5. Minimalna powierzchnia zieleni, czyli tzw. powierzchnia
biologicznie czynna, nie mniej ni¿ 20% ca³kowitej
powierzchni dzia³ki.

6. Plan ustala mo¿liwo�æ na ka¿dej dzia³ce lokalizacji obiek-
tów produkcyjnych, sk³adów i magazynów.

7. Parametry zabudowy:

a) wysoko�æ: nie wiêcej ni¿ 12,00 m,

b) dachy p³askie o spadku do 15°.

8. Dopuszcza siê lokalizowania obiektów, które mog¹
znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko. Obiekty takie nale¿y
sytuowaæ w bezpieczniej odleg³o�ci od otaczaj¹cej
zabudowy.

9. Nakazuje siê maksymalnie ograniczyæ negatywne oddzia-
³ywanie na �rodowisko zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepi-
sami.

10. Dostêpno�æ komunikacyjna z terenu drogi publicznej
oznaczonej symbolem 104KDd.

§38. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej z prawem
prowadzenia us³ug (w obiektach mieszkaniowych), jednostki
bilansowej oznaczonej symbolem �38MN/U�, ustala siê
obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
z prawem prowadzenia us³ug (w obiektach mieszkanio-
wych), wyszczególnione w §20 za wyj¹tkiem pkt 8.

2. Dostêpno�æ komunikacyjna z terenów dróg publicznych
oznaczonych symbolami 100KDI.

§39. Dla terenów obiektów produkcyjnych, sk³adów
i magazynów z funkcj¹ towarzysz¹c¹ - us³ugow¹, jednostki
bilansowej oznaczonej symbolem �39P/U�, ustala siê obowi¹-
zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy us³ugowej (przemys³o-
wej) sk³adowej zgodna z rysunkiem planu.

2. Nakazuje siê wprowadziæ pas zieleni izolacyjnej zgodnie
z rysunkiem planu.

3. Dopuszcza siê zabudowê dzia³ki najwy¿ej w 70%.

4. Minimalna powierzchnia zieleni, czyli tzw. powierzchnia
biologicznie czynna, nie mniej ni¿ 20% ca³kowitej
powierzchni dzia³ki.

5. Plan ustala mo¿liwo�æ na ka¿dej dzia³ce lokalizacji budyn-
ków us³ugowych.

6. Parametry zabudowy:

a) wysoko�æ: nie wiêcej ni¿ 10,00 m,

b) dachy p³askie o spadku do 15.

7. Dopuszcza siê lokalizowania obiektów, które mog¹
znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko. Obiekty takie nale¿y
sytuowaæ w bezpieczniej odleg³o�ci od otaczaj¹cej
zabudowy.

8. Nakazuje siê maksymalnie ograniczyæ negatywne
oddzia³ywanie na �rodowisko zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
w tym zakresie przepisami.

9. Dostêpno�æ komunikacyjna z terenów dróg publicznych
oznaczonych symbolami 100KDI i 104KDd.

§40. Dla terenów obiektów produkcyjnych, sk³adów
i magazynów z funkcjami towarzysz¹cymi: us³ugowymi
i mieszkaniowymi jednorodzinnymi, jednostki bilansowej
oznaczonej symbolem �40P/U/MN�, ustala siê obowi¹zuj¹ce
parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu:

1. Ustala siê adaptacjê istniej¹cej zabudowy.

2. Nieprzekraczalna linia zabudowy us³ugowej/przemys³o-
wej/sk³adowej zgodna z rysunkiem planu.

3. Nakazuje siê wprowadziæ pas zieleni izolacyjnej zgodnie
z rysunkiem planu.

4. Dopuszcza siê zabudowê dzia³ki najwy¿ej w 50%.

5. Minimalna powierzchnia zieleni, czyli tzw. powierzchnia
biologicznie czynna, nie mniej ni¿ 30% ca³kowitej
powierzchni dzia³ki.

6. Plan ustala mo¿liwo�æ na ka¿dej dzia³ce lokalizacji budyn-
ków us³ugowych.
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7. Plan ustala mo¿liwo�æ na ka¿dej dzia³ce lokalizacji obiek-
tów produkcyjnych, sk³adów i magazynów.

8. Parametry zabudowy us³ugowej i obiektów produkcyj-
nych, sk³adów i magazynów:

a) wysoko�æ: nie wiêcej ni¿ 10,00 m dla zabudowy
us³ugowej oraz nie wiêcej ni¿ 12,00 m dla obiektów
produkcyjnych, sk³adów i magazynów,

b) dachy p³askie o spadku do 15°.

9. Dopuszcza siê lokalizowania obiektów, które mog¹
znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko. Obiekty takie nale¿y
sytuowaæ w bezpieczniej odleg³o�ci od otaczaj¹cej
zabudowy.

10. Nakazuje siê maksymalnie ograniczyæ negatywne oddzia-
³ywanie na �rodowisko zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym
zakresie przepisami.

11. Dostêpno�æ komunikacyjna z dróg publicznych oznaczo-
nych symbolami 100KDI i 104KDd.

§41. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z prawem zabudowy zagrodowej, jednostek bilansowych
oznaczonych symbolami �41MN/RM�, �42MN/RM� i �43MN/
RM�, ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³to-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z prawem zabudowy zagrodowej wyszcze-
gólnione w §10 za wyj¹tkiem pkt 8.

2. Dostêpno�æ komunikacyjna z terenu drogi publicznej
oznaczonej symbolem 88KDz.

§42. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �44MN�,
ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wyszczególnione w §16 za wyj¹tkiem
pkt 1 i 7.

2. Obowi¹zuj¹ca linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.

3. Dostêpno�æ komunikacyjna z terenu dróg publicznych
oznaczonych symbolami 100KDI i 99KDd,

§43. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z prawem prowadzenia us³ug nieuci¹¿liwych (w obiektach
mieszkaniowych), jednostki bilansowej oznaczonej symbo-
lem �45MN/U�, ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry i wska�-
niki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z prawem prowadzenia us³ug nieuci¹¿li-
wych (w obiektach mieszkaniowych) wyszczególnione
w §19 za wyj¹tkiem pkt 1 i 8.

2. Obowi¹zuj¹ca i nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie
z rysunkiem planu.

3. Dostêpno�æ komunikacyjna z terenu dróg publicznych
oznaczonych symbolami 100KDI, 104KDd, 106KDd i
107KDd.

§44. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, jednostek bilansowych oznaczonych symbolami �46MN�,
�47MN� i �48MN�, ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry
i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wyszczególnione w §17 za wyj¹tkiem
pkt 2 i 8.

2. Obowi¹zuj¹ca i nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie
z rysunkiem planu.

3. Dostêpno�æ komunikacyjna z terenu dróg publicznych
oznaczonych symbolami 100KDI, 104KDd, 107KDd, 108KDd,
109KDd i 113KDd.

§45. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, jednostek bilansowych oznaczonych symbolami �50MN�,
ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wyszczególnione w §16 za wyj¹tkiem
pkt 1 i 7.

2. Obowi¹zuj¹ca i nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie
z rysunkiem planu.

3. Dostêpno�æ komunikacyjna z terenu dróg publicznych
oznaczonych symbolami 100KDI, 99KDd i 111KDd.

§46. Dla terenów zabudowy us³ugowej z prawem
wprowadzenia funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, jednostki
bilansowej oznaczonej symbolem �51U/MN�, ustala siê
obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenów zabudowy us³ugowej
z prawem wprowadzenia funkcji mieszkaniowej wyszcze-
gólnione w §9 za wyj¹tkiem pkt.8.

2. Dostêpno�æ komunikacyjna z terenu drogi publicznej
oznaczonej symbolem 88KDz.

§47. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z prawem zabudowy zagrodowej, jednostki bilansowej
oznaczonej symbolem �52MN/RM� i �53MN/RM�, ustala siê
obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z prawem zabudowy zagrodowej wyszcze-
gólnione w §10 za wyj¹tkiem pkt 8.

2. Dostêpno�æ komunikacyjna z terenu drogi publicznej
oznaczonej symbolem 88KDz, 112KDd, 116KDd.

§48. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, jednostek bilansowych oznaczonych symbolami �54MN�,
�55MN� i �56MN�, ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry
i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wyszczególnione w §17 za wyj¹tkiem pkt 8.
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2. Dostêpno�æ komunikacyjna z terenu dróg publicznych
oznaczonych symbolami 100KDI, 112KDd, 113KDd, 114KDd,
115KDd i 116KDd.

§49. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z prawem zabudowy zagrodowej, jednostki bilansowej
oznaczonej symbolem �57MN/RM�, ustala siê obowi¹zuj¹ce
parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z prawem zabudowy zagrodowej
wyszczególnione w §10 za wyj¹tkiem pkt 2 i 8.

2. Dostêpno�æ komunikacyjna z terenu drogi publicznej
oznaczonej symbolem 104KDd.

§50. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, jednostek bilansowych oznaczonych symbolami �58MN�,
ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wyszczególnione w §16 za wyj¹tkiem pkt 7.

2. Dostêpno�æ komunikacyjna z terenu dróg publicznych
oznaczonych symbolami 104KDd 121KDd.

§51. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z prawem prowadzenia us³ug nieuci¹¿liwych (w obiektach
mieszkaniowych), jednostek bilansowych oznaczonych
symbolami �59MN/U�, ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry
i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z prawem prowadzenia us³ug nieuci¹¿li-
wych (w obiektach mieszkaniowych) wyszczególnione
w §19 za wyj¹tkiem pkt 8.

2. Dostêpno�æ komunikacyjna z terenu dróg publicznych
oznaczonych symbolami 100KDd i 121KDd.

§53. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z prawem prowadzenia us³ug nieuci¹¿liwych (w obiektach
mieszkaniowych), jednostki bilansowej oznaczonej symbo-
lem �62MN/U�, ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry i wska�-
niki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z prawem prowadzenia us³ug nieuci¹¿li-
wych (w obiektach mieszkaniowych) wyszczególnione
w §19 za wyj¹tkiem pkt 8.

2. Nakazuje siê zapewniæ w³a�ciw¹ powierzchniê parkingo-
w¹ wewn¹trz linii rozgraniczaj¹cych jednostkê.

3. Dostêpno�æ komunikacyjna z terenu dróg publicznych
oznaczonych symbolami 116KDI i 117KDd.

§54. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z prawem zabudowy zagrodowej, jednostki bilansowej
oznaczonej symbolem �63MN/RM�, ustala siê obowi¹zuj¹ce
parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z prawem zabudowy zagrodowej wyszcze-
gólnione w §10 za wyj¹tkiem pkt 8.

2. Dostêpno�æ komunikacyjna z terenu dróg publicznych
oznaczonych symbolami 88KDz, 116KDI, 117KDd i 119KDI.

§55. Dla terenów zabudowy us³ugowej, jednostki bilanso-
wej oznaczonej symbolem �64U�, ustala siê obowi¹zuj¹ce
parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu:

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy us³ugowej zgodnie
z rysunkiem planu.

2. Dopuszcza siê zabudowê dzia³ki najwy¿ej w 40%.

3. Minimalna powierzchnia zieleni, czyli tzw. powierzchnia
biologicznie czynna, nie mniej ni¿ 30% ca³kowitej po-
wierzchni dzia³ki.

4. Plan ustala mo¿liwo�æ na ka¿dej dzia³ce lokalizacji budyn-
ków us³ugowych.

5. Parametry zabudowy:

a) wysoko�æ: nie wiêcej ni¿ 10,00 m,

b) dachy dwu lub wielospadowe symetryczne, o k¹cie
nachylenia po³aci 25° do 45° kryte dachówk¹ lub
materia³em dachówkopodobnym w kolorze czerwo-
nym, ceglastoczerwonym lub grafitowym,

c) plan ustala mo¿liwo�æ podpiwniczenia budynków.

6. Nakazuje siê zapewniæ w³a�ciw¹ powierzchniê parkingo-
w¹ wewn¹trz linii rozgraniczaj¹cych jednostkê.

7. Dostêpno�æ komunikacyjna z dróg publicznych oznaczo-
nych symbolami 117KDd i 119KDd.

§57. Dla terenów infrastruktury technicznej - wodoci¹gi
(ujecie wody), jednostki bilansowej oznaczonej symbolem
�66W�, ustala siê wska�niki w zakresie sieci infrastruktury
technicznej:

1. Adaptacja istniej¹cej zabudowy i urz¹dzeñ infrastruk-
tury technicznej.

2. W zale¿no�ci od potrzeb dopuszcza siê lokalizacjê
nowych obiektów budowlanych zwi¹zanych z infra-
struktur¹ techniczn¹ w zgodzie z przepisami prawa
budowlanego.

3. Dostêpno�æ komunikacyjna z terenu dróg publicznych
oznaczonych symbolami 100KDI i 119DI.

§58. Dla terenów zieleni urz¹dzonej, jednostek bilanso-
wych oznaczonych symbolami �67ZP� i �68ZP�, ustala siê:

- powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone nale¿y
nasadziæ zieleni¹ w formie drzew, krzewów, ro�lin okrywo-
wych i trawy. Stanowiæ powinny powierzchnie biologiczne
czynne.

§59. Dla terenu wody, jednostki bilansowej oznaczonej
symbolem �69WS�, ustala siê:

1. Adaptacjê i utrzymanie dotychczasowego sposobu
przeznaczenia terenu.

2. Dopuszcza siê przebudowê za zgod¹ zarz¹dcy.

§60. Dla ci¹gu pieszo jezdnego w tym �cie¿ka rowerowa,
jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �70KDp�, ustala
siê zasady budowy systemów komunikacji:
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1. Powi¹zanie z uk³adem zewnêtrznym komunikacji przez
tereny dróg publicznych zgodnie z rysunkiem planu.

2. Okre�la siê szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych tereny
o ró¿nym przeznaczeniu na 5,0 m.

3. Nawierzchnia utwardzona umo¿liwiaj¹ca sp³yw wód
opadowych.

4. Dopuszcza siê budowê podziemnej infrastruktury
technicznej.

§61. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z prawem prowadzenia us³ug nieuci¹¿liwych (w obiektach
mieszkaniowych), jednostek bilansowych oznaczonych
symbolami �71MN/U�, ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry
i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z prawem prowadzenia us³ug nieuci¹¿li-
wych (w obiektach mieszkaniowych) wyszczególnione
w §19 za wyj¹tkiem pkt 8.

2. Dostêpno�æ komunikacyjna z terenu dróg publicznych
oznaczonych symbolami 100KDI, 104KDd, 120KDd, 121KDd
i 122KDd.

§62. Dla terenów zieleni urz¹dzonej z us³ugami towarzy-
sz¹cymi, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem
�73ZP/U� i �74ZP/U�, ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry
i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu:

1. Dopuszcza siê umieszczanie obiektów ma³ej architektury
i rekreacji codziennej, takich jak np.: ³awki, hu�tawki,
piaskownice czy kosze na �mieci oraz pos¹gi czy obiekty
architektury ogrodowej.

2. Dopuszcza siê wydzielenie �cie¿ek spacerowych.

3. Dostêpno�æ komunikacyjna z terenu dróg publicznych
- jednostka bilansowa 70KDp.

4. Dopuszcza siê, za zgod¹ zarz¹dcy, skanalizowanie istnie-
j¹cego rowu.

5. Powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone nale¿y
nasadziæ zieleni¹ w formie drzew, krzewów, ro�lin okrywo-
wych i trawy.

§63. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, jednostek bilansowych oznaczonych symbolami �72MN�,
�75MN� i �76MN�, ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry
i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wyszczególnione w §17 za wyj¹tkiem pkt 8.

2. Dopuszcza siê, za zgod¹ zarz¹dcy, skanalizowanie istnie-
j¹cego rowu,

3. Dostêpno�æ komunikacyjna z terenu dróg publicznych
oznaczonych symbolami 104KDd, 121 KDd i 122KDd.

§64. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z prawem zabudowy zagrodowej, jednostki bilansowej
oznaczonej symbolem �77MN/RM�, ustala siê obowi¹zuj¹ce

parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z prawem zabudowy zagrodowej wyszcze-
gólnione w §10 za wyj¹tkiem pkt 8.

2. Dostêpno�æ komunikacyjna z dróg publicznych oznaczo-
nych symbolami 104KDd, 123KDd i 124KDd.

§65. Dla terenu zabudowy us³ugowej, jednostki bilanso-
wej oznaczonej symbolem �78U�, ustala siê obowi¹zuj¹ce
parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu:

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem
planu.

2. Dopuszcza siê zabudowê dzia³ki najwy¿ej w 50%.

3. Minimalna powierzchnia zieleni, czyli tzw. powierzchnia
biologicznie czynna, nie mniej ni¿ 30% ca³kowitej
powierzchni dzia³ki.

4. Plan ustala mo¿liwo�æ na ka¿dej dzia³ce lokalizacji budyn-
ków us³ugowych.

5. parametry zabudowy:

a) wysoko�æ: nie wiêcej ni¿ 10,00 m,

b) dachy p³askie o spadku do 15°.

6. Dostêpno�æ komunikacyjna z dróg publicznych oznaczo-
nych symbolami 122KDd i 123KDd.

§66. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �79MN�,
ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Prowadzenie robót budowlanych w ramach istniej¹cej
zabudowy dopuszcza siê w przypadku utrzymania gabary-
tów budynku, spadku dachu oraz funkcji.

2. Dostêpno�æ komunikacyjna z dróg publicznych oznaczo-
nych symbolami 122KDd i 124KDd.

§67. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, jednostek bilansowych oznaczonych symbolami �80MN�
i �81MN�, ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki
kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wyszczególnione w §17 za wyj¹tkiem pkt 8.

2. Dostêpno�æ komunikacyjna z dróg publicznych oznaczo-
nych symbolami 119KDI, 122KDd, 124KDd, 125KDd i
126KDd.

§68. Dla terenów zieleni urz¹dzonej, jednostki bilansowej
oznaczonej symbolem �82ZP�, ustala siê obowi¹zuj¹ce
parametry i wska�niki zagospodarowania terenu:

1. Dopuszcza siê umieszczanie obiektów ma³ej architektury
i rekreacji codziennej, takich jak np.: ³awki, hu�tawki,
piaskownice czy kosze na �mieci oraz pos¹gi czy obiekty
architektury ogrodowej.

2. Dopuszcza siê wydzielenie �cie¿ek spacerowych.

Poz. 4861



— 21250 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 203

3. Powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone nale¿y
nasadziæ zieleni¹ w formie drzew, krzewów, ro�lin okrywo-
wych i trawy. Stanowiæ powinny powierzchnie biologiczne
czynne.

4. Dostêpno�æ komunikacyjna z dróg publicznych oznaczo-
nych symbolami 125KDd i 126KDd.

§69. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z prawem zabudowy zagrodowej, jednostki bilansowej
oznaczonej symbolem �83MN/RM�, ustala siê obowi¹zuj¹ce
parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z prawem zabudowy zagrodowej wyszcze-
gólnione w §10 za wyj¹tkiem pkt 8.

2. Dostêpno�æ komunikacyjna z dróg publicznych oznaczo-
nych symbolami 88KDz, 119KDI i 125KDd.

§70. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z prawem zabudowy us³ugowej (w obiektach mieszkanio-
wych), jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �84WIN/
U�, ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towa-
nia zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z prawem zabudowy us³ugowej w obiek-
tach us³ugowych wyszczególnione w §20 za wyj¹tkiem
pkt 8.

2. Dostêpno�æ komunikacyjna z dróg publicznych oznaczo-
nych symbolami 88KDz, 124KDd, 125KDd i 126KDd.

§71. Dla kana³ów i rowów, jednostek bilansowych
oznaczonych symbolami �85WS�, �86WS�, ustala siê
utrzymanie dotychczasowego sposobu przeznaczenia terenu
oraz przebudowê za zgod¹ zarz¹dcy.

§72. Dla terenów dróg publicznych, jednostek bilanso-
wych oznaczonych symbolami �87KDd�, �88KDz�,
�89KDI�,�90KDd�, �91KDI�, �92KDd�, �93KDd�, �96KDd�,
�98KDd�, �99KDd�, �100KDI�, �101KDd�, �102KDd�,
�103KDd�, �104KDd�, �105KDd�, �106KDd�, �107KDd�,
�108KDd�, �109KDd�, �111KDd�, �112KDd�, �113KDd�,
�114KDd�, �115KDd�, �116KDI�, �117KDd�, �119KDI�,
�120KDd�, �121KDd�. �122KDd�, �123KDd�, �124KDd�,
�125KDd�, �126KDd�, ustala siê zasady budowy systemów
komunikacji:

1. Ustala siê klasê poszczególnych dróg publicznych:

a) 87KDd - droga publiczna klasy dojazdowej,

b) 88KDz - droga publiczna klasy zbiorczej,

c) 89KDI - droga publiczna klasy lokalnej,

d) 90KDd - droga publiczna klasy dojazdowej,

e) 91KDI - droga publiczna klasy lokalnej,

f) 92KDd, 93KDd, 96KDd, 98KDd, 99KDd - drogi publiczne
klasy dojazdowej,

g) 100KDI - droga publiczna klasy lokalnej,

h) 101KDd, 102KDd, 103KDd, 104KDd - drogi publiczne
klasy dojazdowej,

i) 105KDd, 106KDd, 107KDd, 108KDd, 109KDd, 111KDd,
112KDd 113KDd, 114KDd, - drogi publiczne klasy
dojazdowej,

j) 115KDd - droga publiczna - siêgacz,

k) 116KDI - droga publiczna klasy lokalnej,

l) 117KDd - droga publiczna klasy dojazdowej,

m) 119KDI - droga publiczna klasy lokalnej,

n) 120KDd, 121KDd, 122KDd, 123KDd, 124KDd, 125KDd,
126KDd - drogi publiczne klasy dojazdowej.

2. Powi¹zanie z uk³adem zewnêtrznym komunikacji zgodnie
z rysunkiem planu.

3. Dla dróg istniej¹cych utrzymuje siê aktualny sposób
zagospodarowania pasa ruchu w dotychczasowych li-
niach rozgraniczaj¹cych.

4. Dopuszcza siê zmianê szeroko�ci pasa ruchu drogi istnie-
j¹cej w liniach rozgraniczaj¹cych zgodnie z rysunkiem
planu.

5. Dopuszcza siê przebudowê i zagospodarowanie pasa
ruchu dróg istniej¹cych w zgodzie z przepisami szczegól-
nymi.

6. Dla dróg projektowanych wyznaczyæ teren w liniach
rozgraniczaj¹cych tereny o sposobie zagospodarowania
zgodnie z rysunkiem planu.

7. Zagospodarowanie pasa ruchu dróg projektowanych zgod-
nie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi.

8. Wyznaczyæ place manewrowe zgodnie z rysunkiem planu.

9. Nakazuje siê wybudowaæ �cie¿kê rowerow¹ w zgodnie
z rysunkiem planu.

10. Dopuszcza siê sytuowanie �cie¿ek rowerowych w pasie
drogowym ka¿dej drogi w obszarze objêtym opracowa-
niem.

11. Szeroko�æ �cie¿ki ustaliæ zgodnie z przepisami szczególny-
mi okre�laj¹cymi warunki, jakim powinny odpowiadaæ
drogi publiczne i ich usytuowanie.

§73. Dla terenów infrastruktury technicznej - elektroener-
getyka - stacje transformatorowe, oznaczonych symbolami
�127E�, �128E� i �130E�, ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry
i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu:

1. Utrzymanie istniej¹cej zabudowy i urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej.

2. Dopuszcza siê ich modernizacjê istniej¹cej zabudowy
i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.

3. Dopuszcza siê lokalizacjê nowych obiektów budowlanych
i urz¹dzeñ zwi¹zanych z infrastruktur¹ techniczn¹ - elektro-
energetyka.

§74. Dla terenu infrastruktury technicznej - elektroenerge-
tyka, oznaczonego symbolem �131E�, ustala siê obowi¹zuj¹-
ce parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:
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1. Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów budowlanych zwi¹za-
nych z infrastruktur¹ techniczn¹ - elektroenergetyk¹.

2. Proponowana lokalizacja terenu okre�lona na rysunku
planu.

3. Dopuszcza siê inn¹ lokalizacjê w liniach rozgraniczaj¹cych
jednostek �66K� lub �65Ks� pod warunkiem dostêpno�ci
komunikacyjnej z drogi publicznej.

§75. Dla terenów infrastruktury technicznej - elektroener-
getyka - stacja transformatorowa, oznaczona symbolem
�132E� ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki
kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Utrzymanie istniej¹cej zabudowy i urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej.

2. Dopuszcza siê ich modernizacjê istniej¹cej zabudowy
i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.

3. Dopuszcza siê lokalizacjê nowych obiektów budowlanych
i urz¹dzeñ zwi¹zanych z infrastruktur¹ techniczn¹ - elektro-
energetyka.

§76. Dla terenu infrastruktury technicznej - kanalizacja,
jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �133K�, ustala
siê obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów budowlanych oraz
urz¹dzeñ sieciowych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-
niczn¹ - kanalizacj¹.

2. Proponowana lokalizacja terenu okre�lona na rysunku
planu.

3. Dopuszcza siê inn¹ lokalizacjê w liniach rozgraniczaj¹cych
jednostek �11MN� lub �12MN/RM� pod warunkiem
dostêpno�ci komunikacyjnej z drogi publicznej.

ROZDZIA£ III

Ustalenia szczegó³owe dla rysunku planu
opracowanego w skali 1:5.000,

§77. Dla terenów rolniczych, oznaczonych na rysunku
planu symbolami �R�, ustala siê:

1. Rolnicze przeznaczenie terenów.

2. Dopuszcza siê budowê podziemnej infrastruktury
technicznej wzd³u¿ ci¹gów komunikacyjnych z zastrze¿e-
niem czasowego wy³¹czenia gruntu z u¿ytku rolnego na
okres budowy.

3. Dopuszcza siê budowê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
zwi¹zanej z produkcj¹ roln¹.

4. Dopuszcza siê sytuowanie budowli rolniczych.

5. Dopuszcza siê zalesienie gruntów o niskiej przydatno�ci
do produkcji rolnej (niska klasa bonitacji gruntów) oraz
nieu¿ytków.

6. Plan dopuszcza wprowadzenie pasów zieleni �ródpolnej.

7. Zakaz lokalizacji nowej zabudowy zagrodowej (siedliskowej).

§78. Dla terenów lasów, oznaczonych na rysunku planu
symbolami �ZL�, ustala siê utrzymanie dotychczasowego
przeznaczenia terenu.

§79. Dla terenów dróg publicznych, oznaczonych na
rysunku planu symbolem �KD�, ustala siê:

1. Dopuszcza siê przebudowê w liniach rozgraniczaj¹cych
drogi.

2. Zagospodarowanie pasa drogowego zgodnie z przepisami
szczególnymi.

ROZDZIA£ V

Ustalenia koñcowe

§80. Zgodnie z ustaw¹ o ochronie gruntów rolnych
i le�nych z dnia 3 lutego 1995 r. (tekst jednolity Dz.U. 121 poz.
1266 2004 r.) niniejszym planem zmienia siê przeznaczenie
gruntów rolnych i le�nych o powierzchni:

- kl. III pow. 3,8775 ha - Decyzja Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi pismo znak: GZ.tr. 057-602-764/05 z dnia
21.11.2005 r. Warszawa.

- kl IVa i IVb pow. 3,7832 ha - Decyzja Wojewody
Wielkopolskiego pismo znak NR RR.Le-15.77110-8-05

- kl III pow. 1,3712 ha - Decyzja Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi pismo znak: GZ.tr.057-602-410/06

oraz gruntów le�nych o powierzchni:

- Ls pow. 0,5 - Decyzja Dyrektora Generalnego Lasów
Pañstwowych pismo znak:

- ZS-B-2120/113/2006 z dnia 17.08.2006 r Warszawa,

co nie zwalnia od obowi¹zku wy³¹czenia ka¿dorazowo
z produkcji rolnej i le�nej.

§81. Zgodnie z art. 15 ust. 2 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym dla terenów o nowych funkcjach, wyznaczo-
nych w planie ustala siê 25% stawkê s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty
z tytu³u wzrostu warto�ci nieruchomo�ci.

§82. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Ko�cian.

§83. 1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od
daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

2. Uchwa³a, o której mowa w ust. 1, podlega równie¿
publikacji na stronie internetowej gminy.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Ko�cian
(�) Andrzej Przyby³a
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Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr XXXVII/288/06

Rady Gminy Ko�cian
z dnia 25 pa�dziernika 2006 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY GMINY KO�CIAN

W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WY£O¯ENIA DO PUBLICZNEGO WGL¥DU
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

DLA OBSZARU PO£O¯ONEGO W OBRÊBIE WSI NOWY LUBOSZ

Poz. 4861

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pó�niejszymi zmianami) Rada
Gminy Ko�cian po zapoznaniu siê z wykazem uwag wniesio-
nych do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru po³o¿onego w obrêbie wsi Nowy
Lubosz oraz Rozstrzygniêciem Wójta Gminy Ko�cian ustala co
nastêpuje:

§1. stwierdza siê konieczno�æ wprowadzenia zmian
zgodnie z Rozstrzygniêciem Wójta z dnia 17.10.2006 r. uwzglêd-
nionym w tabeli �Wykaz uwag wniesionych do wy³o¿enia do
publicznego wgl¹du projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego�.

§2. w wyniku uwzglêdnienia uwag do projektu planu
i wprowadzenia zmian, nie stwierdza siê konieczno�ci
ponawiania czynno�ci, o których mowa w art. 17 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Za³¹czniki:

1. Rozstrzygniecie Wójta Gminy Ko�cian z dnia 17.10.2006 r.

2. Tabela �Wykaz uwag wniesionych do wy³o¿enia do
publicznego wgl¹du projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego�

Ko�cian, dnia 17.10.2006 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE WÓJTA GMINY KO�CIAN

W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WY£O¯ONEGO DO PUBLICZNEGO WGL¥DU
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

DLA OBSZARU PO£O¯ONEGO W OBRÊBIE WSI NOWY LUBOSZ

Na podstawie art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pó�niejszymi zmianami) Wójt
Gminy Ko�cian po zapoznaniu siê z uwagami wniesionymi na
dyskusji publicznej dnia 25.09.2006 r. oraz z uwagami na
pi�mie do Wójta Gminy Ko�cian, wniesionymi w terminie do
dnia 16.10.2006 r., do projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla obszaru po³o¿onego w obrêbie
wsi Nowy Lubosz, rozstrzyga o uwzglêdnieniu tych uwag
w nastêpuj¹cy sposób:

1. Zmienia siê ustalenia tre�ci projektu uchwa³y zgodnie
z uwagami i ich rozstrzygniêciem.

2. Wprowadza siê korektê projektu rysunku planu zgodnie
z uwagami i ich rozstrzygniêciem.

Wprowadzenie ww. zmian do projektu planu nie wymaga
ponawiania czynno�ci zgodnie z art. 17. ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wykaz uwag wniesionych do wy³o¿onego do publicznego
wgl¹du projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
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Za³¹cznik nr 4
do uchwa³y Nr XXXVII/288/06

Rady Gminy Ko�cian
z dnia 25 pa�dziernika 2006 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY GMINY KO�CIAN
W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI I ZASADACH FINANSOWANIA INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY

TECHNICZNEJ ZAPISANYCH W PROJEKCIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGODLA OBSZARU PO£O¯ONEGO W OBRÊBIE WSI NOWY LUBOSZ

Na podstawie art. 20 ust. 1 z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu (Dz.U. z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy Ko�cian okre�la nastêpu-
j¹cy sposób realizacji infrastruktury technicznej, nale¿¹cych
do zadañ w³asnych gminy oraz zasady ich finansowania:

§1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej,
s³u¿¹ce zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkañców,
stanowi¹ zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1998 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 591) zadania w³asne gminy.

§2. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy:

1. Uchwalenie w/w planu miejscowego jest na terenie
w wiêkszo�ci uzbrojonym w podstawowe sieci infrastruk-
tury technicznej.

2. Realizowane wiêc bêdzie dozbrojenie terenu zgodnie
z przepisami prawa materialnego i finansowego w tym
zakresie.

3. Wydatki na poszczególne zadania realizacji dozbrojenia
terenu bêd¹ wymaga³y zabezpieczenia �rodków finanso-
wych w bud¿ecie gminy pochodz¹cych z dochodów
w³asnych gminy i innych �róde³.

4. Poszczególne zadania bêd¹ realizowane si³ami w³asnymi
gminy z dopuszczeniem realizacji si³ zewnêtrznych.

5. W ka¿dym przypadku wy³onienie wykonawcy powinno
odbywaæ siê w trybie i na zasadach okre�lonych w ustawie
- Prawo zamówieñ publicznych.

§3. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy:

1. Powy¿sze zadania finansowane bêd¹ ze �rodków
krajowych i unijnych. �rodki krajowe pochodziæ bêd¹ ze
�rodków w³asnych gminy i bud¿etu pañstwa, funduszy
i dotacji celowych, po¿yczek i kredytów, �rodków instytu-
cji pozabud¿etowych. Finansowanie inwestycji bêdzie
odbywaæ siê poprzez:

a) udzia³ inwestorów w finansowaniu w ramach porozu-
mieñ o charakterze cywilno - prawnym lub w formie
partnerstwa publiczne - prywatnego - �PPP�, a tak¿e
w³a�cicieli nieruchomo�ci.

b) wydatki z bud¿etu gminy,

c) wspó³ finansowanie �rodkami zewnêtrznymi, poprzez
bud¿et gminy - w ramach m.in.:

- dotacji unijnych,

- dotacji samorz¹du województwa,

- dotacji i po¿yczek z funduszy celowych,

- kredytów i po¿yczek bankowych,

- innych �rodków zewnêtrznych.

2. Dopuszcza siê udzia³ innych ni¿ gmina inwestorów
w finansowaniu inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej.

3. Rozstrzygniêcie nie jest uchwa³¹ bud¿etow¹ w sprawie
planowanych wydatków na inwestycje z zakresu
infrastruktury technicznej tylko propozycj¹ d rozwa¿enia
przy uchwalaniu bud¿etu gminy w tej czê�ci.
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UCHWA£A Nr XXXVII/289/06 RADY GMINY KO�CIAN

z dnia 25 pa�dziernika 2006 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru po³o¿onego w obrêbie wsi Racot

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó�niejszymi zmianami) i art. 20
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 717
z pó�niejszymi zmianami), a tak¿e w zwi¹zku z uchwa³¹ Nr
XVI/125/04 Rady Gminy Ko�cian dnia 27 maja 2004 r.
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru po³o¿onego
w obrêbie wsi Racot, Rada Gminy Ko�cian uchwala miejsco-
wy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
po³o¿onego w obrêbie wsi Racot zwany dalej planem, po
stwierdzeniu jego zgodno�ci z ustaleniami studium uwarun-
kowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Ko�cian, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XXXI/301/02 Rady Gminy
Ko�cian z dnia 21 marca 2002 roku.

§1. 1. Niniejsza uchwa³a obowi¹zuje na obszarze, którego
granice okre�laj¹ nastêpuj¹ce za³¹czniki graficzne:

1) za³¹cznik nr 1 zatytu³owany �MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO dla obszaru
po³o¿onego w obrêbie wsi RACOT�, opracowany w skali
1:1.000, zwany dalej rysunkiem planu,

2) za³¹cznik nr 2 zatytu³owany �MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO dla obszaru
po³o¿onego w obrêbie wsi RACOT�, opracowany w skali
1:5.000, zwany dalej rysunkiem planu.

2. Integraln¹ czê�ci¹ uchwa³y jest:

1) rysunek planu, stanowi¹cy za³¹czniki nr 1 i 2,

2) rozstrzygniêcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu
planu, stanowi¹ce za³¹cznik nr 3,

3) rozstrzygniêcia o sposobie realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz o zasadach ich
finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicz-
nych, stanowi¹ce za³¹cznik nr 4.

ROZDZIA£ I

Ustalenia ogólne

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

1) Dla rysunku planu opracowanego w skali 1:1000,
stanowi¹cego za³¹cznik nr 1, ustala siê podzia³ na jednostki
bilansowe:

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
oznaczone symbolem �MN�,

b) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
oznaczone symbolem �MW�,

c) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych, oznaczone
symbolem �MN/U�,

d) tereny zabudowy us³ugowej, oznaczone symbolem
�U�,

e) tereny zabudowy us³ugowej z zieleni¹ urz¹dzon¹
- towarzysz¹c¹, oznaczone symbolem �U/ZP�,

f) tereny sportu i rekreacji, oznaczone symbolem �US�,

g) tereny rolnicze, oznaczone symbolem �R�,

h) tereny obs³ugi produkcji w gospodarstwach rolnych,
hodowlanych, ogrodniczych, oznaczone symbolem
�RU�,

i) tereny obs³ugi produkcji w gospodarstwach rolnych,
hodowlanych, ogrodniczych z us³ugami towarzysz¹cy-
mi, oznaczone symbolem �RU/U�,

j) tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach
rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, oznaczone sym-
bolem �RM�,

k) tereny obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazy-
nów, oznaczone symbolem �P�,

l) tereny obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazy-
nów, z mo¿liwo�ci¹ wprowadzenia zabudowy us³ugo-
wej, oznaczone symbolem �P/U�,

m) tereny zieleni urz¹dzonej, oznaczone symbolem �ZP�,

n) tereny ³ak i nieu¿ytków, oznaczone symbolem �ZZ�,

o) tereny wód powierzchniowych �ródl¹dowych, ozna-
czone symbolem �WS�,

p) tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka,
oznaczone symbolem �E�,

q) tereny infrastruktury technicznej - kanalizacja,
oznaczone symbolem �K�,

r) tereny infrastruktury technicznej � wodoci¹gi - hydro-
fornia, oznaczone symbolem �W�,

s) tereny dróg publicznych, oznaczone symbolem �KD�.

2) Dla rysunku planu, opracowanego w skali 1:5.000,
stanowi¹cego za³¹cznik nr 2, ustala siê podzia³ na jednostki
bilansowe:
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a) tereny rolnicze, oznaczone symbolem �R�,

b) tereny obs³ugi produkcji w gospodarstwach rolnych
i hodowlanych, oznaczone symbolem �RU�,

c) tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach
rolnych, oznaczone na rysunku planu symbolem �RM�,

d) lasy, oznaczone symbolem �ZL�,

e) cmentarze, oznaczone symbolem �ZC�,

f) tereny wód powierzchniowych �ródl¹dowych,
oznaczone symbolem �WS�,

g) tereny dróg publicznych, oznaczone symbolem �KD�,

h) tereny infrastruktury - ujêcie wody, oznaczone symbo-
lem �W�.

2. Dla rysunku planu opracowanego w skali 1:1.000,
stanowi¹cego za³¹cznik nr 1, obowi¹zuj¹cymi równie¿
ustaleniami s¹:

1) granice administracyjne wsi,

2) granice terenów w granicach obszaru objêtego planem,

3) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie przezna-
czenia,

4) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie przezna-
czenia - postulowane,

5) linie podzia³u wewnêtrznego - zasady podzia³u,

6) nieprzekraczalne linie zabudowy,

7) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy,

8) granice terenów zamkniêtych,

9) granice strefy ochronnej od gazoci¹gu wysokiego ci�nienia,

10) tereny zieleni izolacyjnej,

11) tereny chronione - stanowiska archeologiczne,

12) �cie¿ka rowerowa w liniach rozgraniczenia dróg.

3. Dla rysunku planu, opracowanego w skali 1:5.000,
stanowi¹cego za³¹cznik nr 2, obowi¹zuj¹cymi równie¿
ustaleniami s¹:

1) granice obszaru objêtego planem,

2) granice terenów w granicach obszaru objêtego planem
w skali 1:1.000,

3) granice administracyjne wsi,

4) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu,

5) granice terenów zamkniêtych,

6) �cie¿ki rowerowe,

7) tereny chronione - granice strefy ochronnej od gazoci¹gu
wysokiego ci�nienia,

8) tereny chronione - strefa ochrony widokowej,

9) tereny chronione - stanowiska archeologiczne,

10) tereny chronione - granice Parku Krajobrazowego
im. Gen. Dezyderego Ch³apowskiego,

11) tereny chronione - granice obszaru najwy¿szej ochrony
(ONO),

12) tereny chronione - granice terenów górniczych,

13) tereny chronione - granice terenów nara¿onych na niebez-
pieczeñstwo powodzi.

§3. Ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony �rodowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego:

1. Obszar objêty planem znajduje siê poza obszarem
NATURA 2000 Zbiornik Wonie�æ (kod obszaru PLB300005)
w odleg³o�ci oko³o 300 m.

2. Utrzymuje siê w mocy nakazy i zakazy dla Parku Krajobra-
zowego im. gen. Dezyderego Ch³apowskiego znajduj¹cego
siê na obszarze objêtym planem.

3. Utrzymuje siê w mocy nakazy i zakazy dla Krzywiñsko
- Osieckiego obszaru chronionego krajobrazu znajduj¹cego
siê w granicach planu.

4. Nie zezwala siê na prowadzenie dzia³alno�ci produkcyjnej
i us³ugowej powoduj¹cej powstawanie odpadów niebez-
piecznych wed³ug klasyfikacji odpadów ustalonej
w przepisach odrêbnych.

5. Dla projektowanej zabudowy dopuszcza siê zastosowanie
ekologicznych (niskoemisyjnych) sposobów ogrzewania
opartych na no�nikach energii cieplnej nieuci¹¿liwych dla
�rodowiska przy wykorzystaniu urz¹dzeñ o wysokiej
sprawno�ci grzewczej i niskim stopniu emitowanego
zanieczyszczenia.

6. Tereny obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów
oraz zabudowy us³ugowej powinny zostaæ zagospodaro-
wane zieleni¹ tak, by zminimalizowaæ uci¹¿liwo�ci
pochodz¹ce z tych obszarów oraz poprawiæ walory
krajobrazowe.

7. Nale¿y w maksymalnym stopniu zachowaæ istniej¹ce
zadrzewienia.

§4. Ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej:

1. Ca³y teren obj¹æ stref¹ �W� ochrony archeologicznej.

2. Dzia³alno�æ inwestycyjna na stanowisku archeologicznym
lub w jego otoczeniu jedynie w przypadku przeprowadze-
nia ratowniczych badañ wykopaliskowych. Na pozosta³ym
terenie wymaga uzyskania uzgodnienia Konserwatora
Zabytków, który okre�li warunki dopuszczaj¹ce do realiza-
cji inwestycji.

3. Na stanowiskach wpisanych do rejestru zabytków AZP
60-26/1, 60-26/6, 60-26/24, 60-26/25, 60-26/27, 60-26/31,
60-26/32, 60-26/123, 60-20/3, 60-20/15 nie dopuszcza siê
jakiejkolwiek dzia³alno�ci inwestycyjnej i gospodarczej.

4. Prace prowadzone przy drzewostanie zadrzewienia
lipowego zabytkowej Alei Jab³onowskich wymagaj¹
zgody konserwatora zabytków.

5. Na terenie wsi znajduje siê teren wpisany do rejestru
zabytków, obejmuj¹cy uk³ad przestrzenny i zespó³
budowlany za³o¿enia pa³acowo � parkowo - folwarcznego,
koloniê domów mieszkalnych dawnej s³u¿by folwarcznej
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oraz strefa ochrony widokowej na zespó³ pa³acowo-parko-
wo - folwarczny - decyzja nr 1528/A z dnia 9 marca 1995r.
(granice tych terenów okre�la rysunek planu).

6. Na terenie wsi znajduje siê wiatrak - ko�lak wpisany do
rejestru zabytków pod numerem 1084/A decyzj¹ z dnia 28
marca 1988r.

§5. Ustalenia dotycz¹ce wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb
kszta³towania przestrzeni publicznych:

1. Tereny jednostek bilansowych, oznaczonych na rysunku
planu symbolami �2RU/U�, �3WS�, �4WS�, �5WS�,
�6WS�, �7ZP�, �8ZP�, �9WS�, �11WS�, �13U�, �17WS�,
�16ZP�, �19ZP�, 20US�, �23U�, �30U�, �31 U�, �38US�,
�50ZP�, �55ZP�, �56WS� �60ZP�, �61WS�, 63ZP�, �66WS�,
�67WS�, �71ZP�, �73ZP�, �76U�, �77U�, �95U/ZP�
�100US� �109U�, �111ZP�, �115ZP�, �116U�, �121ZP�,
�126U�, �127U�, �129ZP�, �132ZP�, �133ZP�, �138ZP�,
�139ZP�, �141 U�, �142ZP�, �144US� oraz tereny dróg
publicznych stanowi¹ obszar przestrzeni publicznej.

2. Przestrzenie publiczne realizowaæ jako przestrzenie
reprezentacyjne, urz¹dzone i wyposa¿one obiektami ma³ej
architektury, rekreacji codziennej i utrzymania porz¹dku.

3. W przestrzeniach publicznych ulic mog¹ byæ lokalizowane
obiekty przystanków autobusowych, w których dopuszcza
siê niewielkie obiekty us³ugowe (handlowe).

4. Dopuszcza siê umieszczanie no�ników reklamowych na
fasadach budynków.

5. Na terenach zabudowy us³ugowej dopuszcza siê stawianie
wolnostoj¹cych, czasowych b¹d� trwale zwi¹zanych
z gruntem urz¹dzeñ reklamowych.

§6. Ustalenia dotycz¹ce szczegó³owych zasad i warunków
scalania i podzia³u nieruchomo�ci:

1. Dla jednostek bilansowych, dla których nie ustalono zasad
podzia³u dopuszcza siê wtórny podzia³ nieruchomo�ci po
spe³nieniu warunków:

a) zagwarantowaæ dostêp do drogi publicznej dla ka¿dej
z wydzielonych dzia³ek,

b) linie podzia³owe prostopad³e lub zbli¿one do prostopa-
d³ych w stosunku do pasa drogowego,

c) na obszarze wpisanym do rejestru zabytków podzia³y
podlegaj¹ uzgodnieniu z Wojewódzkim Urzêdem
Ochrony Zabytków.

2. Zaleca siê aby podzia³ na dzia³ki budowlane dokonywaæ
w obrêbie granic ca³ej jednostki bilansowej.

3. Wydzielenie dzia³ek nale¿y dostosowaæ do charakteru
zabudowy - wolnostoj¹cej, bli�niaczej i szeregowej.

4. Charakter zabudowy nale¿y utrzymaæ jako jednolity dla
danej jednostki bilansowej.

5. Plan zawiera propozycje podzia³owe na dzia³ki budowlane
co nie stanowi nakazu.

6. Podzia³y poza funkcj¹ budownictwa mieszkaniowego s¹
podane na rysunku planu jako propozycje. Wydzielenia
dzia³ek mo¿na wykonywaæ wg potrzeb inwestycyjnych.

§7. Ustalenia dotycz¹ce zasad modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1. Us³ala siê docelowo realizacjê pe³nego zakresu uzbrojenia
terenu: sieci kanalizacyjnej, wodoci¹gowej, gazowej,
energetycznej i telekomunikacyjnej - poprzez rozbudowê
istniej¹cych i budowê nowych sieci infrastruktury
technicznej. Ideogram sieci infrastruktury technicznej
przedstawiono na planszy �Zasady rozwi¹zañ w zakresie
infrastruktury technicznej (wodoci¹gi, kanalizacja sanitarna
i deszczowa, elektroenergetyka)�.

2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji:

a) podstawowy system komunikacji sk³ada siê z terenów
oznaczonych na rysunku planu symbolami:

- KDg - droga g³ówna,

- KDz - droga zbiorcza,

- KDI - droga lokalna,

- KDd - droga dojazdowa,

- KD - droga publiczna,

b) dopuszcza siê sytuowanie dróg wewnêtrznych
w granicach dzia³ek,

c) powi¹zanie systemu komunikacji w granicach planu
z uk³adem zewnêtrznym okre�la rysunek planu,

d) dopuszcza siê wytyczanie �cie¿ek rowerowych
w liniach rozgraniczaj¹cych dróg,

e) miejsca parkingowe i gara¿e wyznaczyæ w miarê
potrzeb w granicach dzia³ek budowlanych i dróg zgod-
nie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.

f) lokalizacja infrastruktury technicznej wzd³u¿ pasa
drogowego drogi wojewódzkiej poza terenem zabudo-
wanym oraz w pasie drogowym na terenie zabudowy
zgodnie z ustaw¹ o drogach publicznych oraz przepi-
sami wykonawczymi.

3. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury
technicznej w zakresie instalacji wodoci¹gowej i kanaliza-
cyjnej:

a) zasady ogólne uzbrojenia:

- zaleca siê realizacjê inwestycji pod warunkiem
uzbrojenia terenów w instalacje infrastruktury
technicznej,

- dopuszcza siê inne prowadzenie projektowanej
sieci ni¿ to zosta³o przedstawione na planszy
�zasady rozwi¹zañ w zakresie...� (wed³ug projek-
tów technicznych) pod warunkiem, ¿e nie ogranicz¹
one mo¿liwo�ci wykorzystania terenów w sposób
okre�lony niniejszym planem,

b) sieci infrastruktury technicznej w zakresie instalacji
wodoci¹gowej i kanalizacji prowadziæ w liniach rozgra-
niczaj¹cych dróg,

c) ustala siê pod³¹czenie wewnêtrznej instalacji wodoci¹-
gowej zasilaj¹cej nowoprojektowane tereny do wodo-
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ci¹gu grupowego dzia³aj¹cego na bazie ujêcia i stacji
uzdatniania wody,

d) dzia³ki pod zabudowê uzbroiæ indywidualnymi przy³¹-
czami wodoci¹gowymi,

e) odprowadzenie �cieków sanitarnych przewiduje siê za
pomoc¹ kanalizacji grawitacyjnej i t³ocznej przy³¹czo-
nej kolektorami do istniej¹cej oczyszczalni �cieków,

f) na etapie sporz¹dzania projektów technicznych sieci
kanalizacji sanitarnych nale¿y ponownie zbilansowaæ
ilo�ci �cieków zasilaj¹cych istniej¹c¹ przepompowniê
i kolektory odprowadzaj¹ce �cieki do oczyszczalni,

g) dzia³ki pod zabudowê uzbroiæ w indywidualne przyka-
naliki do sieci kanalizacyjnej i deszczowej. Na terenach
nieuzbrojonych, do czasu wybudowania sieci kanaliza-
cyjnej, dopuszcza siê alternatywne rozwi¹zania nie
maj¹ce negatywnego oddzia³ywania na �rodowisko,

h) przed realizacj¹ inwestycji nale¿y uzyskaæ warunki
techniczne pod³¹czenia indywidualnego i systemowe-
go z Urzêdu Gminy w Ko�cianie,

i) odprowadzenie �cieków deszczowych przewiduje siê
za pomoc¹ kanalizacji grawitacyjnej, a zrzut dokona siê
do istniej¹cych kana³ów i rowów,

j) dopuszcza siê odprowadzenie wód opadowych
z terenów utwardzonych, w szczególno�ci z terenów
komunikacji ko³owej, po uprzednim podczyszczeniu do
grawitacyjnej kanalizacji deszczowej,

k) dopuszcza siê wykorzystanie wód opadowych z po³aci
dachowych obiektów budowlanych we w³asnym
zakresie. Zaleca siê gromadzenie wód opadowych do
celów przeciw po¿arowych,

l) sieæ wodoci¹gow¹ nale¿y prowadziæ w ulicach
jednocze�nie zapewniaj¹c zaopatrzenie w wodê dla
celów ga�niczych,

m) dopuszcza siê sytuowanie dodatkowych urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej w zakresie kanalizacji
w granicach dzia³ek budowlanych i dróg.

4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury
technicznej w zakresie elektroenergetyki:

a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ zapewniæ przez
istniej¹c¹ i rozbudowan¹ na potrzeby planu infrastruk-
turê energetyczn¹ na warunkach okre�lonych przez
dysponenta sieci,

b) projekt rozbudowanej infrastruktury energetycznej dla
terenów zabudowywanych opracowaæ przyjmuj¹c
zasadê prowadzenia linii kablowych �SN� i �NN�
w linach rozgraniczaj¹cych dróg,

c) w wypadku uzasadnionych warunków terenowych lub
warunków spowodowanych istniej¹cym zagospodaro-
waniem dopuszcza siê prowadzenie podziemnej sieci
infrastruktury technicznej w zakresie elektroenergetyki
przez inne jednostki bilansowe wzd³u¿ pasa drogowego,

d) przy³¹czanie nowych odbiorców do sieci elektrycznej
na zasadach okre�lonych przepisami prawa energe-
tycznego,

e) na terenach zabudowanych zakazuje siê budowania
napowietrznych przy³¹czy i linii energetycznych,

f) poza terenem zabudowanym zaleca siê budowê
nowych oraz przebudowê istniej¹cych linii energetycz-
nych �SN�, �NN� i przy³¹czy energetycznych pod
powierzchni¹ ziemi,

g) dopuszcza siê sytuowanie dodatkowych urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej w zakresie elektroenergetyki
w granicach dzia³ek budowlanych i dróg.

5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury
technicznej w zakresie telekomunikacji:

a) w zakresie pod³¹czenia sieci telefonicznej nale¿y
rozbudowaæ infrastrukturê telekomunikacyjn¹
i po³¹czyæ z istniej¹cym systemem wsi i gminy na
warunkach okre�lonych przez dysponenta sieci,

b) projekt rozbudowanej infrastruktury telekomunikacyj-
nej dla terenów zabudowywanych opracowaæ
przyjmuj¹c zasadê prowadzenia sieci infrastruktury
technicznej w zakresie telekomunikacji w linach
rozgraniczaj¹cych dróg,

c) w wypadku uzasadnionych warunków terenowych lub
warunków spowodowanych istniej¹cym zagospodaro-
waniem dopuszcza siê prowadzenie podziemnej sieci
infrastruktury technicznej w zakresie telekomunikacji
przez inne jednostki bilansowe,

d) dopuszcza siê sytuowanie dodatkowych urz¹dzeñ oraz
prowadzenie podziemnej sieci infrastruktury technicz-
nej w zakresie telekomunikacji w granicach dzia³ek
budowlanych i dróg.

6. Zasady gospodarki odpadami sta³ymi:

a) gromadzenie i usuwanie odpadów oprzeæ na istniej¹-
cym systemie oczyszczania gminy,

b) ustala siê gromadzenie odpadów sta³ych w indywidu-
alnych zamykanych pojemnikach, zlokalizowanych
w granicach w³asnych nieruchomo�ci,

c) zaleca siê wprowadzenie wstêpnej segregacji
odpadów,

d) uci¹¿liwo�æ zwi¹zana z procesem gromadzenia
odpadów nie mo¿e przekraczaæ granic terenu, na
którym prowadzona jest dzia³alno�æ powoduj¹ca ich
powstawanie.

ROZDZIA£ II

Ustalenia szczegó³owe dla obszaru objêtego rysunkiem
planu opracowanym w skali 1:1.000

§8. Dla terenów rolniczych, jednostki bilansowej oznaczo-
nej symbolem �1R�, ustala siê rolnicze przeznaczenie
terenów - tereny upraw polowych.

§9. Dla terenów obs³ugi produkcji w gospodarstwach
rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, jednostki bilansowej
oznaczonej symbolem �2RU/U�, ustala siê obowi¹zuj¹ce
parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu:
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1. Lokalizacja nowych obiektów, remonty i przebudowa
obiektów istniej¹cych wymagaj¹ ka¿dorazowego
pozwolenia Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków.

2. Architektura nowo projektowanych obiektów wymaga
dwuetapowego uzgodnienia z Wojewódzkim Urzêdem
Ochrony Zabytków, tzn. na etapie koncepcji i projektu
ostatecznego.

3. Dopuszcza siê zabudowê dzia³ki najwy¿ej w 40%.

4. Minimalna powierzchnia zieleni, czyli tzw. powierzchnia
biologicznie czynna, nie mniej ni¿ 40% ca³kowitej
powierzchni dzia³ki.

5. Dopuszcza siê sytuowanie budynków gospodarczych
i inwentarskich zwi¹zanych z produkcj¹ roln¹ (ro�linn¹
i zwierzêc¹) oraz budowli rolniczych. Dopuszcza siê
równie¿ lokalizacjê innych budynków zwi¹zanych z funkcj¹
tego terenu.

6. Wysoko�æ obiektów do 10,00 m w kalenicy.

7. Dostêpno�æ komunikacyjna z dróg publicznych oznaczo-
nych symbolami 153KDg oraz 152KDz.

§10. Dla terenów wód powierzchniowych �ródl¹dowych,
jednostek bilansowych oznaczonych symbolami �3WS�,
�4WS� i �5WS� dopuszcza siê przebudowê za zgod¹ zarz¹d-
cy.

§11. Dla terenów wód powierzchniowych �ródl¹dowych,
jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �6WS� ustala siê
obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki zagospodarowania terenu:

1. Utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu.

2. Dopuszcza siê przebudowê w zgodzie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami szczególnymi.

3. Ustala siê pasy ochronne po obu stronach cieku o szero-
ko�ci nie mniej ni¿ 6,00 m licz¹c od górnej krawêdzi skarp.

§12. Dla terenów zieleni urz¹dzonej, jednostek bilanso-
wych oznaczonych symbolami �7ZP� i �8ZP�, ustala siê
obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki zagospodarowania
terenu:

1. Dopuszcza siê wydzielenie �cie¿ek spacerowych.

2. Powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone nale¿y nasa-
dziæ zieleni¹ w formie drzew, krzewów, ro�lin okrywowych
i trawy. Stanowiæ powinny powierzchnie biologicznie czynne.

§13. Dla terenów wód powierzchniowych �ródl¹dowych,
jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �9WS� dopuszcza
siê przebudowê za zgod¹ zarz¹dcy.

§14. Dla terenów infrastruktury technicznej � wodoci¹gi
- hydrofornia, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem
�10W�, ustala siê wska�niki w zakresie sieci infrastruktury
technicznej:

1. Utrzymuje siê istniej¹ce urz¹dzenia i budowle zwi¹zane
infrastruktur¹ techniczn¹ � wodoci¹gi - hydrofornia oraz
dopuszcza siê sytuowanie dodatkowych obiektów.

2. Lokalizacja nowych obiektów zwi¹zanych z infrastruktur¹
techniczn¹, remonty i przebudowa obiektów istniej¹cych

wymagaj¹ ka¿dorazowego pozwolenia Wojewódzkiego
Urzêdu Ochrony Zabytków.

3. Architektura nowo projektowanych obiektów wymaga
dwuetapowego uzgodnienia z Wojewódzkim Urzêdem
Ochrony Zabytków, tzn. na etapie koncepcji i projektu
ostatecznego.

4. Dostêpno�æ komunikacyjna z drogi publicznej oznaczonej
symbolem 153KDz drog¹ wewnêtrzn¹ przez teren 7ZP.

§15. Dla terenów wód powierzchniowych �ródl¹dowych,
jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �11WS� dopuszcza
siê przebudowê za zgod¹ zarz¹dcy.

§16. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �12MN� ustala
siê obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem
planu.

2. Dopuszcza siê zabudowê dzia³ki najwy¿ej w 60%.

3. Minimalna powierzchnia zieleni, czyli tzw. powierzchnia
biologicznie czynna, nie mniej ni¿ 20% ca³kowitej po-
wierzchni dzia³ki.

4. Lokalizacja nowych obiektów, remonty i przebudowa
obiektów istniej¹cych wymagaj¹ ka¿dorazowego pozwo-
lenia Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków.

5. Architektura nowo projektowanych obiektów wymaga
dwuetapowego uzgodnienia z Wojewódzkim Urzêdem
Ochrony Zabytków, tzn. na etapie koncepcji i projektu
ostatecznego.

6. Dostêpno�æ komunikacyjna z drogi publicznej oznaczonej
symbolem 153KDg.

§17. Dla terenów zabudowy us³ugowej (ko�ció³), jednostki
bilansowej oznaczonej symbolem �13U� ustala siê
obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustala siê utrzymanie istniej¹cego sposobu zagospodaro-
wania terenu.

2. Nieprzekraczalna i obowi¹zuj¹ca linia zabudowy zgodnie
z rysunkiem planu.

3. Prowadzenie robót budowlanych w przy obiektach zakwa-
lifikowanych do kategorii budynków kultu religijnego
dopuszcza siê w przypadku utrzymania gabarytów
budynku, kszta³tu i spadku dachu oraz funkcji.

4. Minimalna powierzchnia zieleni, czyli tzw. powierzchnia
biologicznie czynna, nie mniej ni¿ 30% ca³kowitej
powierzchni dzia³ki.

5. Dopuszcza siê sytuowanie budynków opieki spo³ecznej
i socjalnej.

6. Parametry nowej zabudowy:

a) wysoko�æ: dwie kondygnacje w tym poddasze u¿ytkowe,

b) dopuszcza siê stosowanie dachów wielospadowych
o k¹cie nachylenia od 35° do 45° krytych dachówk¹ lub
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materia³em dachówkopodobnym w kolorze czerwo-
nym, ceglastoczerwonym,

c) plan ustala mo¿liwo�æ podpiwniczenia budynków.

7. Lokalizacja nowych obiektów, remonty i przebudowa
obiektów istniej¹cych wymagaj¹ ka¿dorazowego
uzgodnienia z Wojewódzkim Urzêdem Ochrony Zabytków.

8. Dostêpno�æ komunikacyjna z dróg publicznych oznaczo-
nych symbolami 153 KDg, 202KDI i 210KDd.

§18. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �14MN�,
ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Przebudowa, rozbudowa, i nadbudowa istniej¹cych
budynków pod warunkiem spe³nienia wymogów okre�lo-
nych w pkt 5 i 6.

2. Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem
planu.

3. Dopuszcza siê zabudowê dzia³ki najwy¿ej w 50%.

4. Minimalna powierzchnia zieleni, czyli tzw. powierzchnia
biologicznie czynna, nie mniej ni¿ 30% ca³kowitej
powierzchni dzia³ki.

5. Budynek mieszkalny:

a) wysoko�æ: do dwóch kondygnacji w tym poddasze
u¿ytkowe,

b) poziom zerowy nie wiêcej ni¿ 0,50 m od poziomu
terenu,

c) dachy dwu lub wielospadowe, o k¹cie nachylenia
po³aci od 35° do 45° kryte dachówk¹ lub materia³em
dachówkopodobnym w kolorze czerwonym lub cegla-
stoczerwonym,

d) dopuszcza siê sytuowanie budynków w granicy dzia³ki,

e) plan ustala mo¿liwo�æ podpiwniczenia budynków.

6. Budynek gospodarczy:

a) usytuowanie: na zapleczu dzia³ki,

b) plan ustala mo¿liwo�æ lokalizacji budynków w granicy
dzia³ki w sposób taki, ¿e budynki gospodarcze dzia³ek
s¹siaduj¹cych stanowiæ bêd¹ przestrzennie jeden obiekt,

c) wysoko�æ: do dwóch kondygnacji w tym poddasze
u¿ytkowe bez pomieszczeñ przeznaczonych na sta³y
pobyt ludzi,

d) zakazuje siê zmiany u¿ytkowania budynków gospodar-
czych na funkcje mieszkaniowe,

e) dach dwuspadowy lub dach jednospadowy,

f) nachylenie po³aci dachu od 10° do 45°,

g) zaleca siê, aby obiekty gospodarcze w obrêbie ka¿dej
dzia³ki harmonizowa³y architektonicznie z budynkami
mieszkalnymi (zastosowanie jednakowego materia³u
budowlanego, rodzaju tynku, pokrycia dachowego czy
koloru elewacji),

h) gara¿ usytuowaæ w budynku mieszkalnym lub
w obrêbie dzia³ki jako obiekt wolnostoj¹cy.

7. Lokalizacja nowych obiektów, remonty i przebudowa
obiektów istniej¹cych wymagaj¹ ka¿dorazowego
uzgodnienia z Wojewódzkim Urzêdem Ochrony Zabytków.

8. Dostêpno�æ komunikacyjna z dróg publicznych oznaczo-
nych symbolami 153KDg oraz 202KDd.

§19.Dla terenów zabudowy zagrodowej w gospodarstwach
rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, jednostki bilansowej
oznaczonej symbolem �15RM�, ustala siê obowi¹zuj¹ce
parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu:

1. Przebudowa, rozbudowa, i nadbudowa istniej¹cych
budynków pod warunkiem spe³nienia wymogów okre�lo-
nych w pkt 5 i 6.

2. Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem
planu.

3. Dopuszcza siê zabudowê dzia³ki najwy¿ej w 60%.

4. Minimalna powierzchnia zieleni, czyli tzw. powierzchnia
biologicznie czynna, nie mniej ni¿ 20% ca³kowitej
powierzchni dzia³ki.

5. Budynek mieszkalny:

a) wysoko�æ: dwie kondygnacje w tym poddasze u¿ytkowe,

b) poziom zerowy nie wiêcej ni¿ 0,50 m od poziomu
terenu,

c) dachy dwu lub wielospadowe, o k¹cie nachylenia
po³aci od 35° do 45° kryte dachówk¹ lub materia³em
dachówkopodobnym w kolorze czerwonym lub cegla-
stoczerwonym,

d) plan ustala mo¿liwo�æ podpiwniczenia budynków.

6. Budynki gospodarcze i inwentarskie:

a) usytuowanie: na zapleczu dzia³ki,

b) plan ustala mo¿liwo�æ lokalizacji budynków w granicy
dzia³ki w sposób taki, ¿e budynki gospodarcze dzia³ek
s¹siaduj¹cych stanowiæ bêd¹ przestrzennie jeden obiekt,

c) wysoko�æ: do dwóch kondygnacji w tym poddasze
u¿ytkowe,

d) zakazuje siê zmiany u¿ytkowania obiektów gospodar-
czych i inwentarskich na funkcje mieszkaniow¹,

e) dach dwuspadowy lub dach jednospadowy,

f) nachylenie po³aci dachu od 10° do 45°,

g) gara¿ w budynku mieszkalnym lub w obrêbie dzia³ki
jako obiekt wolnostoj¹cy.

7. Lokalizacja nowych obiektów, remonty i przebudowa
obiektów istniej¹cych wymagaj¹ ka¿dorazowego
pozwolenia Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków.

8. Architektura nowo projektowanych obiektów wymaga
dwuetapowego uzgodnienia z Wojewódzkim Urzêdem
Ochrony Zabytków, tzn. na etapie koncepcji i projektu
ostatecznego.
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9. Dostêpno�æ komunikacyjna z drogi publicznej oznaczonej
symbolem 202KDI.

§20. Dla terenów zieleni urz¹dzonej, jednostki bilansowej
oznaczonej symbolem �16ZP�, ustala siê, ¿e teren nale¿y
obsadziæ zieleni¹ w formie ro�lin okrywowych i trawy.
Stanowiæ powinien powierzchniê biologicznie czynn¹.

§21. Dla terenów wód powierzchniowych �ródl¹dowych,
jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �17WS� dopusz-
cza siê przebudowê za zgod¹ zarz¹dcy.

§22. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �18MN�,
ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbo-
lem �14MN� z §18 za wyj¹tkiem pkt 8.

2. Dostêpno�æ komunikacyjna z drogi publicznej oznaczonej
symbolem 201 KDd.

§23. Dla terenów zieleni urz¹dzonej, jednostki bilansowej
oznaczonej symbolem �19ZP�, ustala siê, ¿e teren nale¿y
obsadziæ zieleni¹ w formie ro�lin okrywowych i trawy.
Stanowiæ powinien powierzchniê biologicznie czynn¹.

§24. Dla terenów sportu i rekreacji, jednostki bilansowej
oznaczonej symbolem �20US�, ustala siê obowi¹zuj¹ce
parametry i wska�niki zagospodarowania terenu:

1. Dopuszcza siê lokalizowanie budynków, budowli
i urz¹dzeñ sportowych.

2. Dopuszcza siê umieszczanie obiektów ma³ej architektury
i rekreacji.

3. Dostêpno�æ komunikacyjna z drogi publicznej oznaczonej
symbolem 201 KDd.

§25. Dla terenów wód powierzchniowych �ródl¹dowych,
jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �21WS� ustala
siê obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki zagospodarowania
terenu:

1. Utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu.

2. Dopuszcza siê przebudowê w zgodzie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami szczególnymi.

3. Ustala siê pasy ochronne po obu stronach cieku
o szeroko�ci nie mniej ni¿ 6,00 m licz¹c od górnej krawêdzi
skarp.

§26. Dla terenów rolniczych, jednostki bilansowej
oznaczonej symbolem �22R�, ustala siê rolnicze przeznacze-
nie terenów - tereny upraw polowych.

§27. Dla terenów zabudowy us³ugowej, jednostki bilanso-
wej oznaczonej symbolem �23U� ustala siê obowi¹zuj¹ce
parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenów zabudowy us³ugowej,
jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �13U� z §17
za wyj¹tkiem pkt 8.

2. Dostêpno�æ komunikacyjna z drogi publicznej oznaczonej
symbolem 202KDI.

§28. Dla terenów zabudowy zagrodowej w gospodar-
stwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, jednostki
bilansowej oznaczonej symbolem �24RM�, ustala siê obowi¹-
zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenów zabudowy zagrodowej
w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych,
jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �15RM� z §19
za wyj¹tkiem pkt 8 i 9.

2. Lokalizacja nowych obiektów, remonty i przebudowa
obiektów istniej¹cych wymagaj¹ ka¿dorazowego uzgod-
nienia z Wojewódzkim Urzêdem Ochrony Zabytków dla
czê�ci terenu usytuowanego w strefie konserwatorskiej
zgodnie z rysunkiem planu.

§29. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �25MW�
ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Prowadzenie robót budowlanych w ramach istniej¹cej
zabudowy wymaga ka¿dorazowego uzgodnienia
Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków.

2. Zakazuje siê sytuowania nowej zabudowy oraz rozbudowy
i nadbudowy istniej¹cej zabudowy.

3. Dostêpno�æ komunikacyjna z drogi publicznej oznaczonej
symbolem 202KDI.

§30. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �26MN�,
ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbo-
lem �14MN� z §18 za wyj¹tkiem pkt 1 i 8.

2. Dopuszcza siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹
szeregow¹ lub bli�niacz¹.

3. Dostêpno�æ komunikacyjna z dróg publicznych oznaczo-
nych symbolami 202KDI, 209KDd i 210KDd.

§31. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �27MN�,
ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbo-
lem �14MN� z §18 za wyj¹tkiem pkt 1, 2 i 8.

2. Obowi¹zuj¹ca i nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie
z rysunkiem planu.

3. Dostêpno�æ komunikacyjna z dróg publicznych oznaczo-
nych symbolami 153KDz i 210KDd.

§32. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �28MW�
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ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Prowadzenie robót budowlanych w ramach istniej¹cej
zabudowy dopuszcza siê w przypadku utrzymania gabary-
tów budynku oraz funkcji.

2. Dopuszcza siê zmianê geometrii dachów na dwu lub
wielospadowe, o k¹cie nachylenia po³aci od 25° do 45°
kryte dachówk¹ lub materia³em dachówkopodobnym
w kolorze czerwonym lub ceglastoczerwonym.

3. Dostêpno�æ komunikacyjna z drogi publicznej oznaczonej
symbolem 152KDz.

§33. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �29MN�,
ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbo-
lem �14MN� z §18 za wyj¹tkiem pkt 8.

2. Dostêpno�æ komunikacyjna z dróg publicznych oznaczo-
nych symbolami 202KDI i 209KDd.

§34. Dla terenów zabudowy us³ugowej w zakresie
o�wiaty (szko³a, gimnazjum, przedszkole, parking), jednostki
bilansowej oznaczonej symbolem �30U�, ustala siê obowi¹-
zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:

1. Dzia³ka w czê�ci zabudowana obiektami o�wiaty - adapta-
cja istniej¹cej zabudowy.

2. Nakazuje siê, aby najmniej 15% dzia³ki stanowi³o
powierzchniê biologicznie czynn¹.

3. Parametry zabudowy:

a) wysoko�æ: nie wiêcej ni¿ 12,00 m,

b) dachy dla wprowadzanej nowej zabudowy o spadku
oraz pokryciu nawi¹zuj¹cym do zabudowy istniej¹cej,

c) plan ustala mo¿liwo�æ podpiwniczenia budynków.

4. Dostêpno�æ komunikacyjna z dróg publicznych oznaczo-
nych symbolami 152KDz, 202KDI i 209KDd.

§35. Dla terenów zabudowy us³ugowej (handel i gastro-
nomia), jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �31U�,
ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniej¹cych
budynków pod warunkiem spe³nienia wymogów okre�lo-
nych w pkt 4.

2. Minimalna powierzchnia zieleni, czyli tzw. powierzchnia
biologicznie czynna, nie mniej ni¿ 20% ca³kowitej
powierzchni dzia³ki.

3. Plan ustala mo¿liwo�æ lokalizacji budynków us³ugowych.

4. Parametry zabudowy:

a) wysoko�æ: nie wiêcej ni¿ 10,00 m,

b) poziom zerowy nie wiêcej ni¿ 0,50 m nad poziom
terenu,

c) dach o k¹cie nachylenia od 15° do 45° kryty dachówk¹
lub materia³em dachówkopodobnym w kolorze
czerwonym, ceglastoczerwonym lub grafitowym,

d) plan ustala mo¿liwo�æ podpiwniczenia budynków,

e) handel do powierzchni 1.000,00 m2 powierzchni
sprzeda¿y.

5. Dostêpno�æ komunikacyjna z dróg publicznych oznaczo-
nych symbolami 152KDz i 207KDd.

§36. Dla terenów infrastruktury technicznej - elektroener-
getyka, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �32E�,
ustala siê utrzymanie istniej¹cych urz¹sdzeñ infrastruktury
technicznej, oraz dopuszcza siê ich modernizacjê i lokalizacjê
nowych obiektów budowlanych zwi¹zanych z infrastruktur¹
techniczn¹ - elektroenergetyk¹.

§37. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, jednostek bilansowych oznaczonych symbolami �33MN�,
ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbo-
lem �14MN� z §18 za wyj¹tkiem pkt 7 i 8.

2. Dostêpno�æ komunikacyjna z dróg publicznych oznaczo-
nych symbolami 207KDd i 208KDd.

§38. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, ostki bilansowej oznaczonej symbolem �34MN� oraz
�35MN�, ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki
kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbo-
lem �14MN� z §18 za wyj¹tkiem pkt 8.

2. Dostêpno�æ komunikacyjna z dróg publicznych oznaczo-
nych symbolami 202KDI, 207KDd i 208KDd.

§39. Dla terenów rolniczych, jednostki bilansowej
oznaczonej symbolem �36R�, ustala siê rolnicze przeznacze-
nie terenów - tereny upraw polowych.

§40. Dla terenów ³¹k i nieu¿ytków, jednostki bilansowej
oznaczonej symbolem �37ZZ� ustala siê utrzymanie dotych-
czasowego przeznaczenia terenu.

§41. Dla terenów sportu i rekreacji, jednostki bilansowej
oznaczonej symbolem �38US�, ustala siê obowi¹zuj¹ce
parametry i wska�niki zagospodarowania terenu:

1. Dopuszcza siê lokalizowanie budynków, budowli
i urz¹dzeñ sportowych oraz obiektów towarzysz¹cych
funkcji podstawowej.

2. Dopuszcza siê umieszczanie obiektów ma³ej architektury
i rekreacji.

3. Dostêpno�æ komunikacyjna z dróg publicznych oznaczo-
nych symbolami 199KDd i 201 KDd.

§42. Dla terenów zabudowy us³ugowej, jednostki bilanso-
wej oznaczonej symbolem �39U� ustala siê obowi¹zuj¹ce
parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu:
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1. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniej¹cych
budynków pod warunkiem spe³nienia wymogów okre�lo-
nych w pkt 5.

2. Nieprzekraczalna linia zabudowy us³ugowej zgodna
z rysunkiem planu.

3. Dopuszcza siê zabudowê dzia³ki najwy¿ej w 60%.

4. Minimalna powierzchnia zieleni, czyli tzw. powierzchnia
biologicznie czynna, nie mniej ni¿ 30% ca³kowitej
powierzchni dzia³ki.

5. Parametry nowej zabudowy:

a) dopuszcza siê sytuowanie budynków w granicy dzia³ki,

b) wysoko�æ: nie wiêcej ni¿ 10,00 m,

c) zakazuje siê wprowadzania obiektów handlowych
powy¿ej 1.000,00 m2 powierzchni handlowej.

6. Nakazuje siê maksymalnie ograniczyæ negatywne oddzia-
³ywanie na �rodowisko zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym
zakresie przepisami.

7. Dostêpno�æ komunikacyjna z dróg publicznych oznaczo-
nych symbolami 199KDz.

§43. Dla terenów obiektów produkcyjnych, sk³adów
i magazynów z mo¿liwo�ci¹ wprowadzenia zabudowy
us³ugowej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem
�41 P/U� ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki
kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Adaptacja istniej¹cej zabudowy i jej funkcji.

2. Nieprzekraczalna linia zabudowy us³ugowej/przemys³o-
wej/sk³adowej zgodna z rysunkiem planu.

3. Dopuszcza siê zabudowê dzia³ki najwy¿ej w 60%.

4. Minimalna powierzchnia zieleni, czyli tzw. powierzchnia
biologicznie czynna, nie mniej ni¿ 20% ca³kowitej
powierzchni dzia³ki.

5. Parametry nowej zabudowy:

a) dopuszcza siê sytuowanie budynków w granicy dzia³ki,

b) wysoko�æ: do 10,00 m,

c) poziom zerowy nie wiêcej ni¿ 0,50 m nad poziom
terenu,

d) dach o k¹cie nachylenia od 15° do 45° krytych dachówk¹
lub materia³em dachówkopodobnym w kolorze czerwo-
nym, ceglastoczerwonym lub grafitowym,

e) plan ustala mo¿liwo�æ podpiwniczenia budynków.

6. Nakazuje siê maksymalnie ograniczyæ negatywne oddzia-
³ywanie na �rodowisko zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym
zakresie przepisami.

7. Dostêpno�æ komunikacyjna z drogi publicznej oznaczonej
symbolem 202KDI poprzez jednostkê bilansow¹ 58U.

§44. Dla terenów wód powierzchniowych �ródl¹dowych,
jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �42WS�
dopuszcza siê przebudowê za zgod¹ zarz¹dcy.

§45. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych, jednostki bilanso-
wej oznaczonej symbolem �43MN/U�, ustala siê obowi¹zuj¹-
ce parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu:

1. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniej¹cych
budynków pod warunkiem spe³nienia wymogów okre�lo-
nych w pkt 5 i 6.

2. Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem
planu.

3. Dopuszcza siê zabudowê dzia³ki najwy¿ej w 50%.

4. Minimalna powierzchnia zieleni, czyli tzw. powierzchnia
biologicznie czynna, nie mniej ni¿ 30% ca³kowitej
powierzchni dzia³ki.

5. Budynek mieszkalny:

a) wysoko�æ: dwie kondygnacje w tym poddasze u¿ytkowe,

b) poziom zerowy nie wiêcej ni¿ 0,50 m od poziomu
terenu,

c) dachy dwu lub wielospadowe, o k¹cie nachylenia
po³aci od 35° do 45° kryte dachówk¹ lub materia³em
dachówkopodobnym w kolorze czerwonym lub cegla-
stoczerwonym,

d) dopuszcza siê sytuowanie budynków w granicy dzia³ki.

6. Budynek gospodarczy lub us³ugowy:

a) usytuowanie: na zapleczu dzia³ki,

b) plan ustala mo¿liwo�æ lokalizacji budynków w granicy
dzia³ki w sposób taki, ¿e budynki gospodarcze /us³ugo-
we/ dzia³ek s¹siaduj¹cych stanowiæ bêd¹ przestrzennie
jeden obiekt,

c) wysoko�æ: do dwóch kondygnacji w tym poddasze
u¿ytkowe,

d) dach dwuspadowy lub jednospadowy,

e) nachylenie po³aci dachu od 10° do 45°,

f) zaleca siê, aby obiekty gospodarcze i us³ugowe
w obrêbie ka¿dej dzia³ki harmonizowa³y architektonicz-
nie z budynkami mieszkalnymi (zastosowanie jednako-
wego materia³u budowlanego, rodzaju tynku, pokrycia
dachowego czy koloru elewacji),

g) gara¿ usytuowaæ w budynku mieszkalnym lub
w obrêbie dzia³ki.

7. Lokalizacja nowych obiektów, remonty i przebudowa
obiektów istniej¹cych wymagaj¹ ka¿dorazowego uzgod-
nienia z Wojewódzkim Urzêdem Ochrony Zabytków,
w strefie zgodnie z rysunkiem planu.

8. Dostêpno�æ komunikacyjna z dróg publicznych oznaczo-
nych symbolami 152KDz, 202KDd, 206KDd i 207KDd.

§46. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, jednostek bilansowych oznaczonych symbolami �44MN�,
�45MN�, �46MN� �47MN� oraz �48MN�, ustala siê obowi¹-
zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:
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1. Ustalenia takie jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbo-
lem �14MN� z §18 za wyj¹tkiem pkt 8.

2. Dostêpno�æ komunikacyjna z dróg publicznych oznaczo-
nych symbolami 152KDz, 202KDd, 203KDd, 204KDd,
205KDd i 206KDd.

§47. Dla terenów rolniczych, jednostki bilansowej
oznaczonej symbolem �49R�, ustala siê rolnicze przeznacze-
nie terenów - tereny upraw polowych.

§48. Teren zieleni urz¹dzonej w ramach pasa drogowego
oznaczony symbolem �50ZP�.

§49. Dla terenów zabudowy zagrodowej w gospodar-
stwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, jednostki
bilansowej oznaczonej symbolem �51 RM�, ustala siê
obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenów zabudowy zagrodowej
w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych,
jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �15RM� z §19
za wyj¹tkiem pkt 7, 8 i 9.

2. Dostêpno�æ komunikacyjna z drogi oznaczonej symbolem
202KDI.

§50. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �52MN�,
ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbo-
lem �14MN� z §18 za wyj¹tkiem pkt 7 i 8.

2. Dostêpno�æ komunikacyjna z dróg publicznych oznaczo-
nych symbolami 152KDz i 195KDd.

§51. Dla terenów rolniczych, jednostki bilansowej
oznaczonej symbolem �53R�, ustala siê rolnicze przeznacze-
nie terenów - tereny upraw polowych.

§52. Dla terenów zabudowy zagrodowej w gospodar-
stwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, jednostki
bilansowej oznaczonej symbolem �54RM�, ustala siê obowi¹-
zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenów zabudowy zagrodowej
w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych,
jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �15RM� z §19
za wyj¹tkiem pkt 1, 7, 8 i 9.

2. Dostêpno�æ komunikacyjna z dróg publicznych oznaczo-
nych symbolami 195KDd i 200KDd.

§53. Dla terenów zieleni urz¹dzonej, jednostki bilansowej
oznaczonej symbolem �55ZP�, ustala siê, ¿e teren nale¿y
obsadziæ zieleni¹ w formie drzew, krzewów, ro�lin okrywo-
wych i trawy. Stanowiæ powinien powierzchniê biologicznie
czynn¹.

§54. Dla terenów wód powierzchniowych �ródl¹dowych,
jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �56WS� dopusz-
cza siê przebudowê za zgod¹ zarz¹dcy.

§55. Dla terenów zabudowy zagrodowej w gospodar-
stwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, jednostki bilan-
sowej oznaczonej symbolem �57RM�, ustala siê obowi¹zuj¹-
ce parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenów zabudowy zagrodowej
w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych,
jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �15RM� z §19
za wyj¹tkiem pkt 7, 8 i 9.

2. Dostêpno�æ komunikacyjna z drogi publicznej oznaczonej
symbolem 200KDd.

§56. Dla terenów zabudowy us³ugowej, jednostki bilanso-
wej oznaczonej symbolem �58U�, ustala siê obowi¹zuj¹ce
parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu:

1. Adaptacja istniej¹cej zabudowy i jej funkcji (o�wiata,
kultura i gastronomia).

2. Dopuszcza siê prowadzenie robót budowlanych pod
warunkiem utrzymania funkcji.

3. Lokalizacja nowych obiektów, przebudowa, rozbudowa
i nadbudowa istniej¹cych budynków, wymagaj¹ ka¿dora-
zowo uzgodnienia z Wojewódzkim Urzêdem Ochrony
Zabytków.

4. Dostêpno�æ komunikacyjna z drogi publicznej oznaczonej
symbolem 202KDI.

5. Plan ustala w obrêbie tej jednostki zapewnienie dostêpno-
�ci komunikacyjnej dla jednostki oznaczonej symbolem
�41 P/U�.

§57. Dla terenów zabudowy zagrodowej w gospodar-
stwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, jednostki
bilansowej oznaczonej symbolem �59RM�, ustala siê obowi¹-
zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenów zabudowy zagrodowej
w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych,
jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �15RM� z §19
za wyj¹tkiem pkt 7, 8 i 9.

2. Dostêpno�æ komunikacyjna z drogi publicznej oznaczonej
symbolem 199KDd.

§58. Dla terenów zieleni urz¹dzonej, jednostki bilansowej
oznaczonej symbolem �60ZP�, ustala siê, ¿e teren nale¿y
obsadziæ zieleni¹ w formie drzew, krzewów, ro�lin okrywo-
wych i trawy. Stanowiæ powinien powierzchniê biologicznie
czynn¹.

§59. Dla terenów wód powierzchniowych �ródl¹dowych,
jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �61WS� dopusz-
cza siê przebudowê za zgod¹ zarz¹dcy.

§60. Dla terenów ³¹k i nieu¿ytków, jednostki bilansowej
oznaczonej symbolem �62ZZ� ustala siê utrzymanie dotych-
czasowego przeznaczenia terenu.

§61. Dla terenów zieleni urz¹dzonej, jednostki bilansowej
oznaczonej symbolem �63ZP�, ustala siê, ¿e teren nale¿y
obsadziæ zieleni¹ w formie drzew, krzewów, ro�lin okrywo-
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wych i trawy. Stanowiæ powinien powierzchniê biologicznie
czynn¹.

§62. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �64MN�,
ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniej¹cych
budynków pod warunkiem spe³nienia wymogów okre�lo-
nych w pkt 5 i 6.

2. Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem
planu.

3. Dopuszcza siê zabudowê dzia³ki najwy¿ej w 50%.

4. Minimalna powierzchnia zieleni, czyli tzw. powierzchnia
biologicznie czynna, nie mniej ni¿ 30% ca³kowitej
powierzchni dzia³ki.

5. Budynek mieszkalny:

a) wysoko�æ: do dwóch kondygnacji w tym poddasze
u¿ytkowe,

b) poziom zerowy nie wiêcej ni¿ 0,50 m od poziomu
terenu,

c) dachy dwu lub wielospadowe, o k¹cie nachylenia
po³aci od 25° do 45° kryte dachówk¹ lub materia³em
dachówkopodobnym w kolorze czerwonym, ceglasto-
czerwonym lub grafitowym,

d) plan ustala mo¿liwo�æ podpiwniczenia budynków.

6. Budynki gospodarcze:

a) usytuowanie: na zapleczu dzia³ki,

b) plan ustala mo¿liwo�æ lokalizacji budynków w granicy
dzia³ki w sposób taki, ¿e budynki gospodarcze dzia³ek
s¹siaduj¹cych stanowiæ bêd¹ przestrzennie jeden obiekt,

c) wysoko�æ: do dwóch kondygnacji w tym poddasze
u¿ytkowe,

d) zakazuje siê zmiany u¿ytkowania obiektów gospodar-
czych na funkcje mieszkaniowe,

e) dach dwuspadowy lub jednospadowy,

f) nachylenie po³aci dachu od 10° do 45°,

g) zaleca siê, aby obiekty gospodarcze w obrêbie ka¿dej
dzia³ki harmonizowa³y architektonicznie z budynkami
mieszkalnymi (zastosowanie jednakowego materia³u
budowlanego, rodzaju tynku, pokrycia dachowego czy
koloru elewacji),

h) gara¿ usytuowaæ w budynku mieszkalnym lub w obrê-
bie dzia³ki.

7. Dostêpno�æ komunikacyjna z drogi publicznej oznaczonej
symbolem 196KDd.

§63. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �65MN�,
ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbo-
lem �64MN� z §62 za wyj¹tkiem pkt 7.

2. Lokalizacja nowych budynków, przebudowa, rozbudowa
i nadbudowa istniej¹cych budynków wymaga uzgodnie-
nia z Wojewódzkim Urzêdem Ochrony Zabytków (zgodnie
z rysunkiem planu).

3. Dostêpno�æ komunikacyjna z dróg publicznych oznaczo-
nych symbolami 196KDd i 197KDd.

§64. Dla terenów wód powierzchniowych �ródl¹dowych,
jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �66WS� dopusz-
cza siê przebudowê za zgod¹ zarz¹dcy.

§65. Dla terenów wód powierzchniowych �ródl¹dowych,
jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �67WS� ustala
siê obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki zagospodarowania
terenu:

1. Utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu.

2. Dopuszcza siê przebudowê w zgodzie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami szczególnymi.

3. Ustala siê pasy ochronne po obu stronach cieku
o szeroko�ci nie mniej ni¿ 6,00 m licz¹c od górnej krawêdzi
skarp.

§66. Dla terenów ³¹k i nieu¿ytków, jednostki bilansowej
oznaczonej symbolem �68ZZ� ustala siê utrzymanie dotych-
czasowego przeznaczenia terenu.

§67. Dla terenów rolniczych, jednostki bilansowej
oznaczonej symbolem �69R�, ustala siê rolnicze przeznacze-
nie terenów - tereny upraw polowych.

§68. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �70MN�,
ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbo-
lem �64MN� z §62 za wyj¹tkiem pkt 7.

2. Wyznacza siê strefê kontrolowan¹ dla gazoci¹gu DN100
o szeroko�ci 4,00 m, której �rodek pokrywa siê z osi¹
gazoci¹gu.

3. Wyznacza siê odleg³o�æ podstawow¹ (strefê ochronn¹),
w której zabrania siê wznoszenia budynków:

a) mieszkalnych jednorodzinnych w odleg³o�ci mniejszej
ni¿ 20,00 od gazoci¹gu,

b) wolnostoj¹cych niemieszkalnych w odleg³o�ci mniej-
szej ni¿ 15,00 m.

4. Wyznaczone w pkt 2 i 3 strefy obowi¹zuj¹ do czasu
likwidacji gazoci¹gu.

5. Dostêpno�æ komunikacyjna z dróg publicznych
oznaczonych symbolami 152KDz i 195KDd.

§69. Teren zieleni urz¹dzonej w ramach pasa drogowego
oznaczony symbolem �71ZP�.
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§70. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych, jednostki bilanso-
wej oznaczonej symbolem �72MN/U�, ustala siê obowi¹zuj¹-
ce parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:

1. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniej¹cych
budynków pod warunkiem spe³nienia wymogów okre�lo-
nych w pkt 5 i 6.

2. Obowi¹zuj¹ca i nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie
z rysunkiem planu.

3. Dopuszcza siê zabudowê dzia³ki najwy¿ej w 60%.

4. Minimalna powierzchnia zieleni, czyli tzw. powierzchnia
biologicznie czynna, nie mniej ni¿ 20% ca³kowitej
powierzchni dzia³ki.

5. Budynek mieszkalny:

a) Sytuowaæ w obowi¹zuj¹cej linii zabudowy,

b) wysoko�æ: do dwóch kondygnacji w tym poddasze
u¿ytkowe,

c) poziom zerowy nie wiêcej ni¿ 0,50 m od poziomu
terenu,

d) dachy dwu lub wielospadowe, o k¹cie nachylenia
po³aci od 25° do 45° kryte dachówk¹ lub materia³em
dachówkopodobnym w kolorze czerwonym, ceglasto-
czerwonym lub grafitowym.

6. Budynek gospodarczy lub us³ugowy:

a) usytuowanie: us³ugi w parterze budynku mieszkalnego
b¹d� jako obiekt indywidualny na zapleczu dzia³ki,

b) plan ustala mo¿liwo�æ lokalizacji budynków w granicy
dzia³ki w sposób taki, ¿e budynki gospodarcze oraz
us³ugowe dzia³ek s¹siaduj¹cych stanowiæ bêd¹
przestrzennie jeden obiekt,

c) wysoko�æ: do dwóch kondygnacji w tym poddasze
u¿ytkowe,

d) dach wielospadowy lub jednospadowy,

e) nachylenie po³aci dachu od 10° do 45°,

f) zaleca siê aby obiekty us³ugowe i gospodarcze
w obrêbie ka¿dej dzia³ki harmonizowa³y architektonicz-
nie z budynkami mieszkalnymi zastosowanie jednako-
wego materia³u budowlanego, rodzaju tynku, pokrycia
dachowego czy koloru elewacji),

g) gara¿ usytuowaæ w budynku mieszkalnym lub
w obrêbie dzia³ki.

7. Dostêpno�æ komunikacyjna z dróg publicznych oznaczo-
nych symbolami 152KDz i 191KDd.

§71. Teren zieleni urz¹dzonej w ramach pasa drogowego
�73ZP�.

§72. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �74MN�,
ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbo-
lem �64MN� z §62 za wyj¹tkiem pkt 7.

2. Dostêpno�æ komunikacyjna z dróg publicznych oznaczo-
nych symbolami 189KDd, 190KDd i 191KDd.

§73. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych, jednostki
bilansowej oznaczonej symbolem �75MN/U�, ustala siê
obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z prawem prowadzenia us³ug (w obiektach
mieszkaniowych), jednostki bilansowej oznaczonej
symbolem �72MN/U� z §70 za wyj¹tkiem pkt 2 i 7.

2. Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem
planu.

3. Dostêpno�æ komunikacyjna z dróg publicznych oznaczo-
nych symbolami 152KDz, 189KDd, 190KDdi 191KDd.

§74. Dla terenów zabudowy us³ugowej, jednostek
bilansowych oznaczonych symbolami �76U� oraz �77U� ustala
siê obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Dopuszcza siê prowadzenie robót budowlanych pod
warunkiem utrzymania funkcji us³ugowej.

2. Dostêpno�æ komunikacyjna z dróg publicznych oznaczo-
nych symbolami 152KDz i 189KDd.

§75. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych, jednostki bilanso-
wej oznaczonej symbolem �78MN/U�, ustala siê obowi¹zuj¹-
ce parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z prawem prowadzenia us³ug (w obiektach
mieszkaniowych), jednostki bilansowej oznaczonej sym-
bolem �72MN/U� z §70 za wyj¹tkiem pkt 1, 2 i 7.

2. Dostêpno�æ komunikacyjna z drogi publicznej oznaczonej
symbolem 189KDd.

§76. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �79MN�,
ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbo-
lem �64MN� z §62 za wyj¹tkiem pkt 2 i 7.

2. Obowi¹zuj¹ca oraz nieprzekraczalna linia zabudowy
zgodnie z rysunkiem planu.

3. Dostêpno�æ komunikacyjna z dróg publicznych oznaczo-
nych symbolami 152KDz, 189KDd i 188KDd.

§77. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, jednostek bilansowych oznaczonych symbolami �80MN�
i �81MN�, ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki
kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
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1. Ustalenia takie jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej
symbolem �64MN� z §62 za wyj¹tkiem pkt 2 i 7.

2. Obowi¹zuj¹ca linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.

3. Dostêpno�æ komunikacyjna z drogi publicznej oznaczonej
symbolem 192KDd.

§78. Dla terenów zabudowy zagrodowej w gospodar-
stwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, jednostki
bilansowej oznaczonej symbolem �82RM�, ustala siê obowi¹-
zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenów zabudowy zagrodowej
w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych,
jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �15RM� z §19
za wyj¹tkiem pkt 7, 8 i 9.

2. Dostêpno�æ komunikacyjna z drogi publicznej oznaczonej
symbolem 192KDd.

§79. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �83MN�,
ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbo-
lem �64MN� z §62 za wyj¹tkiem pkt 2 i 7.

2. Obowi¹zuj¹ca linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.

3. Dostêpno�æ komunikacyjna z drogi publicznej oznaczonej
symbolem 192KDd.

§80. Dla terenów zabudowy zagrodowej w gospodar-
stwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, jednostki
bilansowej oznaczonej symbolem �84RM�, ustala siê obowi¹-
zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenów zabudowy zagrodowej
w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych,
jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �15RM� z §19
za wyj¹tkiem pkt 7, 8 i 9.

2. Dostêpno�æ komunikacyjna z dróg publicznych oznaczo-
nych symbolami 192KDd i 193KDd.

§81. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �85MN�,
ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbo-
lem �64MN� z §62 za wyj¹tkiem pkt 7.

2. Wyznacza siê strefê kontrolowan¹ dla gazoci¹gu DIM100
o szeroko�ci 4,00 m, której �rodek pokrywa siê z osi¹
gazoci¹gu.

3. Wyznacza siê odleg³o�æ podstawow¹ (strefê ochronn¹),
w której zabrania siê wznoszenia budynków:

a) mieszkalnych jednorodzinnych w odleg³o�ci mniejszej
ni¿ 20,00 od gazoci¹gu,

b) wolnostoj¹cych niemieszkalnych w odleg³o�ci
mniejszej ni¿ 15,00 m.

4. Wyznaczone w pkt 2 i 3 strefy obowi¹zuj¹ do czasu
likwidacji gazoci¹gu.

5. Dostêpno�æ komunikacyjna z drogi publicznej oznaczonej
symbolem 193KDd.

§82. Dla terenów zabudowy zagrodowej w gospodar-
stwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, jednostki
bilansowej oznaczonej symbolem �86RM�, ustala siê obowi¹-
zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenów zabudowy zagrodowej
w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych,
jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �15RM� z §19
za wyj¹tkiem pkt 7, 8 i 9.

2. Wyznacza siê strefê kontrolowan¹ dla gazoci¹gu DN100
o szeroko�ci 4,00 m, której �rodek pokrywa siê z osi¹
gazoci¹gu.

3. Wyznacza siê odleg³o�æ podstawow¹ (strefê ochronn¹),
w której zabrania siê wznoszenia budynków:

a) mieszkalnych jednorodzinnych w odleg³o�ci mniejszej
ni¿ 20,00 od gazoci¹gu,

b) wolnostoj¹cych niemieszkalnych w odleg³o�ci mniej-
szej ni¿ 15,00 m.

4. Wyznaczone w pkt 2 i 3 strefy obowi¹zuj¹ do czasu
likwidacji gazoci¹gu.

5. Dostêpno�æ komunikacyjna z dróg publicznych oznaczo-
nych symbolami 193KDd i 194KDd.

§83. Dla terenów zabudowy zagrodowej w gospodar-
stwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, jednostki
bilansowej oznaczonej symbolem �87RM�, ustala siê obowi¹-
zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenów zabudowy zagrodowej
w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych,
jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �15RM� z §19
za wyj¹tkiem pkt 7, 8 i 9.

2. Dostêpno�æ komunikacyjna z drogi publicznej oznaczonej
symbolem 194KDd.

§84. Dla terenów obiektów produkcyjnych, sk³adów
i magazynów, jednostek bilansowych oznaczonych symbola-
mi �88P� oraz �89P�, ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry
i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu:

1. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniej¹cych
budynków pod warunkiem spe³nienia wymogów okre�lo-
nych w pkt 6.

2. Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodna z rysunkiem
planu.

3. Dopuszcza siê zabudowê dzia³ki najwy¿ej w 50%.

4. Minimalna powierzchnia zieleni, czyli tzw. powierzchnia
biologicznie czynna, nie mniej ni¿ 20% ca³kowitej
powierzchni dzia³ki.
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5. Nakazuje siê wprowadziæ pas terenów zieleni izolacyjnej
zgodnie z rysunkiem planu.

6. Parametry nowej zabudowy:

a) wysoko�æ: do 10,00 m od poziomu terenu,

b) poziom zerowy nie wiêcej ni¿ 0,50 m nad poziom
terenu,

c) dach o k¹cie nachylenia od 10° do 45° krytych dachówk¹
lub materia³em dachówkopodobnym w kolorze czerwo-
nym, ceglastoczerwonym lub grafitowym.

7. Dopuszcza siê sytuowanie urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej w granicy dzia³ki.

8. Nakazuje siê maksymalnie ograniczyæ negatywne oddzia-
³ywanie na �rodowisko zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym
zakresie przepisami.

9. Dostêpno�æ komunikacyjna z dróg publicznych oznaczo-
nych symbolami 152KDd i 188KDd.

§85. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych, jednostki bilanso-
wej oznaczonej symbolem �90MN/U�, ustala siê obowi¹zuj¹-
ce parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych,
jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �72MN/U�
z §70 za wyj¹tkiem pkt 1, 2 i 7.

2. Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem
planu.

3. Dostêpno�æ komunikacyjna z dróg publicznych oznaczo-
nych symbolami 152KDz i 188KDd.

§86. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �91MN�,
ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbo-
lem �64MN� z §62 za wyj¹tkiem pkt 7.

2. Dostêpno�æ komunikacyjna z dróg publicznych oznaczo-
nych symbolami 152KDz i 187KDI.

§87. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych, jednostki bilanso-
wej oznaczonej symbolem �92MN/U� ustala siê obowi¹zuj¹ce
parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych,
jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �72MN/U�
z §70 za wyj¹tkiem pkt 1, 2 i 7.

2. Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem
planu.

3. Dostêpno�æ komunikacyjna z dróg publicznych oznaczo-
nych symbolami 187KDI i 188KDd.

§88. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �93MN�,
ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbo-
lem �64MN� z §62 za wyj¹tkiem pkt 2 i 7.

2. Obowi¹zuj¹ca i nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie
z rysunkiem planu.

3. Dostêpno�æ komunikacyjna z dróg publicznych oznaczo-
nych symbolami 185KDd i 188KDd.

§89. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych, jednostki bilanso-
wej oznaczonej symbolem �94MN/U�, ustala siê obowi¹zuj¹-
ce parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z prawem prowadzenia us³ug (w obiektach
mieszkaniowych), jednostki bilansowej oznaczonej
symbolem �72MN/U� z §70 za wyj¹tkiem pkt 1, 2 i 7.

2. Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem
planu.

3. Dostêpno�æ komunikacyjna z dróg publicznych oznaczo-
nych symbolami 184KDd, 185KDd, 186KDI i 187KDI.

§90. Dla terenów zabudowy us³ugowej z zieleni¹ urz¹dzo-
n¹ - towarzysz¹c¹, jednostki bilansowej oznaczonej symbo-
lem �95U/ZP� ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki
kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Dopuszcza siê zabudowê dzia³ki najwy¿ej w 20%.

2. Nakazuje siê, aby najmniej 50% dzia³ki stanowi³o
powierzchniê biologicznie czynn¹.

3. Nieprzekraczalna linia zabudowy us³ugowej zgodna
z rysunkiem planu.

4. Zakazuje siê lokalizowania obiektów kubaturowych oraz
sadzenia drzew w odleg³o�ci mniejszej ni¿ 30,00 m od
wiatraka - ko�laka.

5. Parametry nowej zabudowy:

a) dopuszcza siê wysoko�æ kalenicy budynków do 8,00 m
od poziomu terenu,

b) ustala siê stosowanie dachów dwu lub wielospado-
wych o k¹cie nachylenia od 35° do 45° krytych
dachówk¹ lub materia³em dachówkopodobnym
w kolorze czerwonym, ceglastoczerwonym.

6. Dostêpno�æ komunikacyjna z dróg publicznych oznaczo-
nych symbolami 152KDz, 183KDI, 186KDI i 187KDI.

§91. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych, jednostki bilanso-
wej oznaczonej symbolem �96MN/U�, ustala siê obowi¹zuj¹-
ce parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:
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1. Ustalenia takie jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z prawem prowadzenia us³ug (w obiektach
mieszkaniowych), jednostki bilansowej oznaczonej
symbolem �72MN/U� z §70 za wyj¹tkiem pkt 2 i 7.

2. Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem
planu.

3. Dostêpno�æ komunikacyjna z dróg publicznych oznaczo-
nych symbolami 152KDz, 183KDI i 187KDI.

§92. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, jednostek bilansowych oznaczonych symbolami �97MN�,
ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbo-
lem �64MN� z §62 za wyj¹tkiem pkt 7.

2. Dostêpno�æ komunikacyjna z dróg publicznych oznaczo-
nych symbolami 152KDz, 182KDd i 183KDI.

§93. Dla terenów zabudowy us³ugowej, jednostki bilanso-
wej oznaczonej symbolem �98U� ustala siê obowi¹zuj¹ce
parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu:

1. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniej¹cych
budynków pod warunkiem spe³nienia wymogów okre�lo-
nych w pkt 5.

2. Nieprzekraczalna linia zabudowy us³ugowej zgodna
z rysunkiem planu.

3. Dopuszcza siê zabudowê dzia³ki najwy¿ej w 60%.

4. Minimalna powierzchnia zieleni, czyli tzw. powierzchnia
biologicznie czynna, nie mniej ni¿ 20% ca³kowitej
powierzchni dzia³ki.

5. Parametry nowej zabudowy:

a) dopuszcza siê sytuowanie budynków w granicy dzia³ki,

b) wysoko�æ: nie wiêcej ni¿ 10,00 m,

c) ustala siê stosowanie dachów wielospadowych o k¹cie
nachylenia od 15° do 45° krytych dachówk¹ lub mate-
ria³em dachówkopodobnym w kolorze czerwonym,
ceglastoczerwonym lub grafitowym,

d) zakazuje siê lokalizowania budynków powy¿ej 1000,00 m2

powierzchni sprzeda¿y.

6. Nakazuje siê maksymalnie ograniczyæ negatywne oddzia-
³ywanie na �rodowisko zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym
zakresie przepisami.

7. Dostêpno�æ komunikacyjna z dróg publicznych oznaczo-
nych symbolami 152KDz, 181KDI i 182KDd.

§94. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �99MN�,
ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbo-
lem �64MN� z §62 za wyj¹tkiem pkt 7.

2. Dostêpno�æ komunikacyjna z dróg publicznych oznaczo-
nych symbolami 181KDd, 182KDd i 183KDI.

§95. Dla terenów sportu i rekreacji, jednostki bilansowej
oznaczonej symbolem �100US�, ustala siê obowi¹zuj¹ce
parametry i wska�niki zagospodarowania terenu:

1. Dopuszcza siê lokalizowanie budynków, budowli
i urz¹dzeñ sportowych oraz obiektów towarzysz¹cych
funkcji podstawowej.

2. Dopuszcza siê umieszczanie obiektów ma³ej architektury
i rekreacji.

3. Dostêpno�æ komunikacyjna z dróg publicznych oznaczo-
nych symbolami 181KDI i 184KDd.

§96. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �101MN�,
ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbo-
lem �64MN� z §62 za wyj¹tkiem pkt 1, 2 i 7.

2. Nieprzekraczalna i obowi¹zuj¹ca linia zabudowy zgodna
z rysunkiem planu.

3. Dostêpno�æ komunikacyjna z dróg publicznych oznaczo-
nych symbolami 177KDd, 179KDd, 180KDd i 181KDI.

§97. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �102MN�,
ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbo-
lem �64MN� z §62 za wyj¹tkiem pkt 1, 2 i 7.

2. Obowi¹zuj¹ca linia zabudowy zgodna z rysunkiem planu.

3. Dostêpno�æ komunikacyjna z dróg publicznych oznaczo-
nych symbolami 176KDd, 180KDd i 181KDI.

§98. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �103MN�,
ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbo-
lem �64MN� z §62 za wyj¹tkiem pkt 2 i 7.

2. Nieprzekraczalna i obowi¹zuj¹ca linia zabudowy zgodna
z rysunkiem planu.

3. Dostêpno�æ komunikacyjna z dróg publicznych oznaczo-
nych symbolami 176KDd, 180KDd i181KDI.

§99. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, jednostek bilansowych oznaczonych symbolami �104MN�
i �105MN�, ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki
kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbo-
lem �64MN� z §62 za wyj¹tkiem pkt 1, 2 i 7.
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2. Nieprzekraczalna i obowi¹zuj¹ca linia zabudowy zgodna
z rysunkiem planu.

3. Dostêpno�æ komunikacyjna z dróg publicznych oznaczo-
nych symbolami 176KDd, 177KDd, 178KDd i 179KDd.

§100. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �106MN�,
ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania teremy.

1. Ustalenia takie jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbo-
lem �64MN� z §62 za wyj¹tkiem pkt 2 i 7.

2. Obowi¹zuj¹ca linia zabudowy zgodna z rysunkiem planu.

3. Dostêpno�æ komunikacyjna z dróg publicznych oznaczo-
nych symbolami 176KDd i 181KDI.

§101. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �107MW�
ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Prowadzenie robót budowlanych w ramach istniej¹cej
zabudowy dopuszcza siê w przypadku utrzymania gabary-
tów budynku oraz funkcji.

2. Dopuszcza siê zmianê geometrii dachów na dwu lub
wielospadowe, o k¹cie nachylenia po³aci od 25° do 45°
kryte dachówk¹ lub materia³em dachówkopodobnym
w kolorze czerwonym lub ceglastoczerwonym.

3. Dla obszaru znajduj¹cego siê w granicach terenu
wpisanego do rejestru zabytków (rysunek planu) obowi¹-
zuj¹ ustalenia jak dla jednostki �25MN�.

4. Dostêpno�æ komunikacyjna z dróg publicznych oznaczo-
nych symbolami 152KDz i 176KDd.

§102. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych, jednostki bilanso-
wej oznaczonej symbolem �108MN/U�, ustala siê obowi¹zu-
j¹ce parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych,
jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �43MN/U�
z §45 za wyj¹tkiem pkt 9.

2. Dostêpno�æ komunikacyjna z drogi publicznej oznaczonej
symbolem 170KDd.

§103. Dla terenów zabudowy us³ugowej, jednostki bilan-
sowej oznaczonej symbolem �109U�, ustala siê obowi¹zuj¹ce
parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu:

1. Dopuszcza siê zabudowê dzia³ki najwy¿ej w 50%.

2. Minimalna powierzchnia zieleni, czyli tzw. powierzchnia
biologicznie czynna, nie mniej ni¿ 20% ca³kowitej
powierzchni dzia³ki.

3. Plan ustala mo¿liwo�æ lokalizacji budynków us³ugowych.

4. Parametry zabudowy:

a) wysoko�æ: do dwóch kondygnacji w tym poddasze
u¿ytkowe,

b) poziom zerowy nie wiêcej ni¿ 0,50 m nad poziom
terenu,

c) dach o k¹cie nachylenia od 15° do 45° krytych dachów-
k¹ lub materia³em dachówkopodobnym w kolorze
czerwonym lub ceglastoczerwonym,

d) plan ustala mo¿liwo�æ podpiwniczenia budynków.

5. Lokalizacja nowych obiektów, remonty i przebudowa
obiektów istniej¹cych wymagaj¹ ka¿dorazowego
uzgodnienia Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków.

6. Dostêpno�æ komunikacyjna z dróg publicznych oznaczo-
nych symbolami 170KDd i 171KDd.

§104. Dla terenów infrastruktury technicznej - elektro-
energetyka, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem
�110E�, ustala siê utrzymanie istniej¹cych urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej, oraz dopuszcza siê ich moderniza-
cjê i lokalizacjê nowych obiektów budowlanych zwi¹zanych
z infrastruktur¹ techniczn¹ - elektroenergetyk¹.

§105. Dla terenów zieleni urz¹dzonej, jednostki bilanso-
wej oznaczonej symbolem �111ZP�, ustala siê, obowi¹zuj¹ce
parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu:

1. Teren nale¿y obsadziæ zieleni¹ w formie krzewów, ro�lin
okrywowych i trawy.

2. Stanowiæ powinien powierzchniê biologicznie czynn¹.

3. Dopuszcza siê wprowadzenie elementów ma³ej architektury.

§106. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, jednostek bilansowych oznaczonych symbolami �112MN�
i �113MN�, ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki
kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbo-
lem �64MN� z §62 za wyj¹tkiem pkt 1, 2 i 7.

2. Obowi¹zuj¹ca linia zabudowy zgodna z rysunkiem planu.

3. Dostêpno�æ komunikacyjna z dróg publicznych oznaczo-
nych symbolami 171KDd, 172KDd, 174KDd i 175KDd.

§107. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �114MN�,
ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbo-
lem �64MN� z §62 za wyj¹tkiem pkt 1, 2 i 7.

2. Nieprzekraczalna i obowi¹zuj¹ca linia zabudowy zgodna
z rysunkiem planu.

3. Dostêpno�æ komunikacyjna z dróg publicznych oznaczo-
nych symbolami 172KDd, 173KDd, 174KDd i 175KDd.

§108. Dla terenów zieleni urz¹dzonej, jednostki bilanso-
wej oznaczonej symbolem �115ZP�, ustala siê, obowi¹zuj¹ce
parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu:
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1. Teren nale¿y obsadziæ zieleni¹ w formie krzewów, ro�lin
okrywowych i trawy.

2. Stanowiæ powinien powierzchniê biologicznie czynn¹.

3. Dopuszcza siê wprowadzenie elementów ma³ej architektury.

§109. Dla terenów zabudowy us³ugowej, jednostki bilan-
sowej oznaczonej symbolem �116U� ustala siê obowi¹zuj¹ce
parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu:

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy us³ugowej zgodna
z rysunkiem planu.

2. Dopuszcza siê zabudowê dzia³ki najwy¿ej w 60%.

3. Minimalna powierzchnia zieleni, czyli tzw. powierzchnia
biologicznie czynna, nie mniej ni¿ 10% ca³kowitej
powierzchni dzia³ki.

4. Parametry nowej zabudowy:

a) wysoko�æ: do 10,00 m,

b) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni
sprzeda¿y powy¿ej 1.000,00 m2.

5. Dopuszcza siê budowê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
w granicy dzia³ek.

6. Dostêpno�æ komunikacyjna z dróg publicznych oznaczo-
nych symbolami 151KDg, 155KDd i 160KDd.

7. Dla us³ug zwi¹zanych z obs³ug¹ uczestników ruchu drogo-
wego dopuszcza siê zjazd z drogi wojewódzkiej, oznaczo-
nej na rysunku planu symbolem 151KDg, jedynie za
pomoc¹ dodatkowego pasa ruchu. Szczegó³owe rozwi¹za-
nie uzgodniæ z Wielkopolskim Zarz¹dem Dróg Wojewódz-
kich na etapie projektowania.

§110. Dla terenów obiektów produkcyjnych, sk³adów
i magazynów z mo¿liwo�ci¹ wprowadzenia zabudowy
us³ugowej, jednostek bilansowych oznaczonych symbolami
�117P/U� i �118P/U� ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry
i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu:

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy us³ugowej/przemys³o-
wej/sk³adowej zgodna z rysunkiem planu.

2. Dopuszcza siê zabudowê dzia³ki najwy¿ej w 70%.

3. Minimalna powierzchnia zieleni, czyli tzw. powierzchnia
biologicznie czynna, nie mniej ni¿ 10% ca³kowitej
powierzchni dzia³ki.

4. Parametry nowej zabudowy:

a) wysoko�æ: do 12,00 m,

b) dachy p³askie o k¹cie nachylenia do 15°,

5. Dopuszcza siê budowê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
w granicy dzia³ek.

6. Zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni
sprzeda¿y powy¿ej 1000,00 m2.

7. Dostêpno�æ komunikacyjna z dróg publicznych oznaczo-
nych symbolami 157KDd, 158KDd, 159KDd i 160KDd.

§111. Dla terenów obs³ugi produkcji w gospodarstwach
hodowlanych, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem
�119RU� ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Prowadzenie robót budowlanych w ramach istniej¹cej
zabudowy dopuszcza siê w przypadku spe³nienia wymo-
gów okre�lonych w pkt 5.

2. Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodna z rysunkiem planu.

3. Dopuszcza siê zabudowê dzia³ki najwy¿ej w 60%.

4. Minimalna powierzchnia zieleni, czyli tzw. powierzchnia
biologicznie czynna, nie mniej ni¿ 20% ca³kowitej
powierzchni dzia³ki.

5. Parametry nowej zabudowy:

a) wysoko�æ: do 12,00 m,

b) dachy p³askie o k¹cie nachylenia do 15°,

6. Dopuszcza siê budowê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
w granicy dzia³ek.

7. Zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni
sprzeda¿y powy¿ej 1.000,00 m2.

8. Dostêpno�æ komunikacyjna z dróg publicznych oznaczo-
nych symbolami 155KDg, 157KDd, 158KDd, 159KDd i
160KDd.

§112. Dla terenów zabudowy us³ugowej (rejon dróg),
jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �120U� ustala siê
obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:

1. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniej¹cych
budynków pod warunkiem spe³nienia wymogów okre�lo-
nych w pkt 5.

2. Nieprzekraczalna linia zabudowy us³ugowej/przemys³o-
wej/sk³adowej zgodna z rysunkiem planu.

3. Dopuszcza siê zabudowê dzia³ki najwy¿ej w 70%.

4. Minimalna powierzchnia zieleni, czyli tzw. powierzchnia
biologicznie czynna, nie mniej ni¿ 10% ca³kowitej
powierzchni dzia³ki.

5. Parametry nowej zabudowy:

a) wysoko�æ: do 12,00 m,

b) ustala siê stosowanie dachów p³askich lub dwuspado-
wych o k¹cie nachylenia od 15° do 45° krytych
dachówk¹ lub materia³em dachówkopodobnym
w kolorze czerwonym, ceglastoczerwonym lub grafito-
wym.

6. Dopuszcza siê budowê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
w granicy dzia³ek.

7. Zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni
sprzeda¿y powy¿ej 1.000,00 m2.

8. Dostêpno�æ komunikacyjna z drogi publicznej oznaczonej
symbolem 156KDd i 2KD oznaczonej na rysunku stano-
wi¹cym za³¹cznik nr 2 i wykonanym w skali 1:5.000.
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§113. Teren zieleni urz¹dzonej w ramach pasa drogowe-
go oznaczony symbolem �121ZP�, ustala siê, ¿e teren nale¿y
obsadziæ zieleni¹ w formie krzewów, ro�lin okrywowych
i trawy. Stanowiæ powinien powierzchniê biologicznie czynn¹
- Realizacja w przypadku budowy ronda.

§114. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, jednostek bilansowych oznaczonych symbolami �122MN�
i �123MN�, ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki
kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbo-
lem �64MN� z §62 za wyj¹tkiem pkt 1, 2 i 7.

2. Nieprzekraczalna i obowi¹zuj¹ca linia zabudowy zgodna
z rysunkiem planu.

3. Dostêpno�æ komunikacyjna z dróg publicznych oznaczo-
nych symbolami 164KDd, 165KDd, 166KDd, 167KDd,
169KDd, 170KDd i 171KDI.

§115. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, jednostek bilansowych oznaczonych symbolami �124MN�
i �125MN�, ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki
kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbo-
lem �64MN� z §62 za wyj¹tkiem pkt 1, 2 i 7.

2. Obowi¹zuj¹ca linia zabudowy zgodna z rysunkiem planu.

3. Dostêpno�æ komunikacyjna z dróg publicznych oznaczo-
nych symbolami 164KDd, 165KDd, 166KDd, 167KDd,
169KDd, 170KDd i 171KDI.

§116. Dla terenów zabudowy us³ugowej, jednostki
bilansowej oznaczonej symbolem �126U�, ustala siê obowi¹-
zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:

1. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniej¹cych
budynków pod warunkiem spe³nienia wymogów okre�lo-
nych w pkt 5.

2. Dopuszcza siê zabudowê dzia³ki najwy¿ej w 50%.

3. Minimalna powierzchnia zieleni, czyli tzw. powierzchnia
biologicznie czynna, nie mniej ni¿ 20% ca³kowitej
powierzchni dzia³ki.

4. Parametry zabudowy:

a) wysoko�æ: do dwóch kondygnacji w tym poddasze
u¿ytkowe,

b) poziom zerowy nie wiêcej ni¿ 0,50 m nad poziom
terenu,

c) dach o k¹cie nachylenia od 15° do 45° krytych dachów-
k¹ lub materia³em dachówkopodobnym w kolorze
czerwonym, ceglastoczerwonym,

d) dopuszcza siê sytuowanie budynków w granicy dzia³ki,

e) plan ustala mo¿liwo�æ podpiwniczenia budynków.

5. Dostêpno�æ komunikacyjna z dróg publicznych oznaczo-
nych symbolami 152KDz, 169KDd i 170KDd.

§117. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z prawem prowadzenia us³ug (w obiektach mieszkanio-
wych), jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �128MN/
U�, ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towa-
nia zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z prawem prowadzenia us³ug (w obiektach
mieszkaniowych), jednostki bilansowej oznaczonej
symbolem �72MN/U� z §70 za wyj¹tkiem pkt 2 i 7.

2. Dostêpno�æ komunikacyjna z dróg publicznych oznaczo-
nych symbolami 152KDz, 163KDI, 167KDd i 169KDd.

§118. Dla terenów obiektów produkcyjnych, sk³adów
i magazynów z mo¿liwo�ci¹ wprowadzenia zabudowy us³u-
gowej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �130P/U�
ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Teren przemys³u magazynów i sk³adów oraz us³ug
z wy³¹czeniem handlu o powierzchni sprzeda¿y przekra-
czaj¹cej 1.000 m2.

2. Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodna z rysunkiem planu.

3. Dopuszcza siê zabudowê dzia³ki najwy¿ej w 60%.

4. Minimalna powierzchnia zieleni, czyli tzw. powierzchnia
biologicznie czynna, nie mniej ni¿ 10% ca³kowitej
powierzchni dzia³ki.

5. Nakazuje siê wprowadziæ pas zieleni izolacyjnej zgodnie
z rysunkiem planu.

6. Parametry nowej zabudowy:

a) wysoko�æ: do 12,00 m,

b) dachy p³askie o k¹cie nachylenia do 15°.

7. Dopuszcza siê budowê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
w granicy dzia³ek.

8. Dostêpno�æ komunikacyjna z dróg publicznych oznaczo-
nych symbolami 152KDz i 163KDI.

§119. Dla terenów obiektów produkcyjnych, sk³adów
i magazynów, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem
�131P� ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Adaptacja istniej¹cych obiektów produkcyjnych, magazy-
nów i sk³adów.

2. Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów us³ugowych.

3. Dopuszcza siê sytuowanie urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej w granicy dzia³ki.

4. Teren przemys³u magazynów i sk³adów oraz us³ug
z wy³¹czeniem handlu o powierzchni sprzeda¿y przekra-
czaj¹cej 1.000 m2.

5. Dostêpno�æ komunikacyjna z drogi publicznej oznaczonej
symbolem 152KDz.

§120. Dla terenów zieleni urz¹dzonej, jednostek bilanso-
wych oznaczonych symbolami �132ZP� i �133ZP�, ustala siê,
obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:

Poz. 4862



— 21276 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 203

1. Teren nale¿y obsadziæ zieleni¹ w formie drzew, krzewów,
ro�lin okrywowych i trawy.

2. Stanowiæ powinien powierzchniê biologicznie czynn¹.

3. Dopuszcza siê usytuowanie elementów ma³ej architektury
i dominant architektonicznych.

§121. Dla terenów infrastruktury technicznej - kanalizacja,
jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �134K� ustala siê
obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustala siê adaptacjê istniej¹cej zabudowy,

2. Dopuszcza siê remont i modernizacjê istniej¹cych obiek-
tów.

3. Dostêpno�æ komunikacyjna z drogi publicznej oznaczonej
symbolem 152KDz.

§122. Dla terenów obs³ugi produkcji w gospodarstwach
ogrodniczych z us³ugami towarzysz¹cymi, jednostki bilanso-
wej oznaczonej symbolem �135RU/U� ustala siê obowi¹zuj¹-
ce parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodna z rysunkiem planu.

2. Dopuszcza siê zabudowê dzia³ki najwy¿ej w 75%.

3. Minimalna powierzchnia zieleni, czyli tzw. powierzchnia
biologicznie czynna, nie mniej ni¿ 15% ca³kowitej
powierzchni dzia³ki.

4. Dopuszcza siê zabudowê obiektami produkcji ogrodniczej,
produkcji zwierzêcej lub us³ug, zwi¹zanych z funkcj¹
podstawow¹.

5. Parametry nowej zabudowy:

a) wysoko�æ: do 9,00 m,

b) dach o k¹cie nachylenia do 45°.

6. Dopuszcza siê budowê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
w granicy dzia³ek.

7. Zakaz lokalizacji obiektów mieszkalnych.

8. Dostêpno�æ komunikacyjna z drogi publicznej oznaczonej
symbolem 161 KDd.

§123. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �136MN�,
ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenów mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem
�64MN� z §62 za wyj¹tkiem pkt 7.

2. Dostêpno�æ komunikacyjna z dróg publicznych oznaczo-
nych symbolami 161 KDd i 162KDd.

§124. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �137MW�
ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
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1. Ustalenia takie jak dla terenów mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem
�28MW� z §32 za wyj¹tkiem pkt 3.

2. Dostêpno�æ komunikacyjna z drogi publicznej oznaczonej
symbolem 162KDd.

§125. Dla terenów zieleni urz¹dzonej, jednostek bilanso-
wych oznaczonych symbolami �139ZP�, ustala siê, ¿e teren
nale¿y obsadziæ zieleni¹ w formie drzew, krzewów, ro�lin
okrywowych i trawy. Stanowiæ powinien powierzchniê
biologicznie czynn¹.

§126. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �140MN�,
ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbo-
lem �64MN� z §62 za wyj¹tkiem pkt 7.

2. Dostêpno�æ komunikacyjna z dróg publicznych oznaczo-
nych symbolami 162KDd.

§127. Dla terenów zabudowy us³ugowej, jednostki
bilansowej oznaczonej symbolem �141 U�, ustala siê obowi¹-
zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy us³ugowej zgodna
z rysunkiem planu.

2. Dopuszcza siê zabudowê dzia³ki najwy¿ej w 60%.

3. Minimalna powierzchnia zieleni, czyli tzw. powierzchnia
biologicznie czynna, nie mniej ni¿ 10% ca³kowitej
powierzchni dzia³ki.

4. Plan ustala mo¿liwo�æ lokalizacji budynków us³ugowych
(za wyj¹tkiem us³ug handlu o powierzchni sprzeda¿y
przekraczaj¹cej 1.000,00 m2).

5. Parametry zabudowy:

a) wysoko�æ: do 10,00 m,

b) dachy p³askie o k¹cie nachylenia do 45°.

6. Dopuszcza siê budowê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
w granicy dzia³ek.

7. Dostêpno�æ komunikacyjna z dróg publicznych oznaczo-
nych symbolami 151KDg i 162KDd.

8. Dla us³ug zwi¹zanych z obs³ug¹ uczestników ruchu drogo-
wego dopuszcza siê zjazd z drogi wojewódzkiej, oznaczo-
nej na rysunku planu symbolem 151KDg, jedynie za
pomoc¹ dodatkowego pasa ruchu. Szczegó³owe rozwi¹za-
nie uzgodniæ z Wielkopolskim Zarz¹dem Dróg Wojewódz-
kich na etapie projektowania.

§128. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �143MN�,
ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbo-
lem �64MN� z §62 za wyj¹tkiem pkt 7.
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2. Dostêpno�æ komunikacyjna z drogi publicznej przylegaj¹-
cej relacji Racot Stary Lubosz (obrêb wsi Stary Lubosz).

§129. Dla terenów sportu i rekreacji, jednostki bilansowej
oznaczonej symbolem �144US�, ustala siê obowi¹zuj¹ce
parametry i wska�niki zagospodarowania terenu:

1. Dopuszcza siê lokalizowanie budynków, budowli i urz¹-
dzeñ sportowych.

2. Dopuszcza siê umieszczanie obiektów ma³ej architektury
i rekreacji.

3. Dostêpno�æ komunikacyjna z drogi publicznej przylegaj¹-
cej relacji Racot Stary Lubosz (obrêb wsi Stary Lubosz).

§130. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �145MN�,
ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbo-
lem �64MN� z §62 za wyj¹tkiem pkt 7.

2. Dostêpno�æ komunikacyjna z drogi publicznej przylegaj¹-
cej relacji Racot Stary Lubosz (obrêb wsi Stary Lubosz).

§131. Dla terenów dróg publicznych, jednostek bilanso-
wych oznaczonych symbolami �147KDd�, �148KDd�,
�149KDd�, �I5OKDd�, �151KDg�, �152KDz�, �153KDg�,
�154KDz�, �155KDg�, �156KDd�, �157KDd�, �158KDd�,
�159KDd�, �160KDd�, �161KDd�, �162KDd�, �163KD1�,
�164KDd�, �165KDd�, �166KDd�, �167KDd�, �169KDd�,
�170KDd�, �171KDI�, �172KDd�, �173KDd�, �174KDI�,
�175KDd�, �176KDd�, �177KD1�, �178KDd�, �179KDd�,
�180KDd�, �181KDI�, �182KDd�, �183KDI�, �184KDd�,
�184KDd�, �184KDd�, �185KDI�, �186KDI�, �187KDI�,
�188KDd�, �189KDd�, �190KDd�, �191KDd�, �195KDd�,
�196KDd�, �197KDd�, �198KDd�, �199KDd�, �200KDd�,
�201KDd�, �202KDd�, �203KDd�, �204KDd�, �205KDd�,
�207KDd�, �208KDd�, �209KDd� i �210KDd�, ustala siê
zasady budowy systemów komunikacji:

1. Ustala siê klasê poszczególnych dróg publicznych:

a) 147KDd, 148KDd, 149KDd, 150KDd - drogi publiczne
klasy dojazdowej,

b) 151 KDg - droga publiczna klasy g³ównej,

c) 152KDz - droga publiczna klasy zbiorczej,

d) 153KDg - droga publiczna klasy g³ównej,

e) 154KDz - droga publiczna klasy zbiorczej,

f) 155KDg - droga publiczna klasy g³ównej,

g) 156KDd, 157KDd, 158KDd, 159KDd, 160KDd, 161 KDd,
162KDd - drogi publiczne klasy dojazdowej,

h) 163KDI - droga publiczna klasy lokalnej,

i) 165KDd, 166KDd, 167KDd, 169KDd, 170KDd - drogi
publiczne klasy dojazdowej,

j) 171KDI - droga publiczna klasy lokalnej,

k) 172KDd, 173KDd - drogi publiczne klasy dojazdowej,

l) 174KDI - droga publiczna klasy lokalnej,

m) 175KDd, 176KDd - drogi publiczne klasy dojazdowej,

n) 177KDI - droga publiczna klasy lokalnej,

o) 178KDd, 179KDd, 180KDd-drogi publiczne klasy
dojazdowej,

p) 181 KDI - droga publiczna klasy lokalnej,

q) 182KDd - droga publiczna klasy dojazdowej,

r) 183KDI - droga publiczna klasy lokalnej,

s) 184KDd, 184KDd, 184KDd - drogi publiczne klasy
dojazdowej,

t) 185KDI, 186KDI, 187KDI - drogi publiczne klasy
lokalnej,

u) 161 KDd - droga publiczna klasy lokalnej,

v) 162KDId - droga publiczna klasy dojazdowej,

w) 188KDd, 189KDd, 190KDd, 191KDd, 195KDd, 196KDd,
197KDd, 198KDd, 199KDd, 200KDd, 201 KDd, 202KDd,
203KDd, 204KDd, 205KDd, 207KDd, 208KDd, 209KDd,
210KDd - drogi publiczne klasy dojazdowej.

2. Powi¹zanie z uk³adem zewnêtrznym komunikacji zgodnie
z rysunkiem planu.

3. Dla dróg istniej¹cych utrzymuje siê aktualny sposób
zagospodarowania pasa ruchu w dotychczasowych
liniach rozgraniczaj¹cych.

4. Dopuszcza siê zmianê szeroko�ci pasa ruchu dróg istnie-
j¹cych w liniach rozgraniczaj¹cych zgodnie z rysunkiem
planu.

5. Dopuszcza siê przebudowê i zagospodarowanie pasa
ruchu dróg istniej¹cych w zgodzie z przepisami szczegól-
nymi.

6. Dla dróg projektowanych wyznaczyæ teren w liniach
rozgraniczaj¹cych zgodnie z rysunkiem planu.

7. Zagospodarowanie pasa ruchu dróg projektowanych
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi.

8. Wyznaczyæ place manewrowe zgodnie z rysunkiem planu.

9. Skrzy¿owania dróg ko³owych z lini¹ kolejow¹ rozwi¹zaæ
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi.

10. Roboty ziemne w odleg³o�ci do 20,00 m od granicy
obszaru kolejowego nale¿y uzgodniæ z zarz¹dc¹ infrastruk-
tury kolejowej.

11. Nakazuje siê wybudowaæ �cie¿kê rowerow¹ o przebiegu
zgodnym z rysunkiem planu.

12. Szeroko�æ �cie¿ki ustaliæ na podstawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne
i ich usytuowanie.

13. Dla jednostki oznaczonej symbolem �152KDz�� ustala siê
zakaz budowy bezpo�rednich zjazdów z drogi na nowo
wydzielone dzia³ki w przypadkach mo¿liwo�ci dojazdu
z dróg ni¿szych kategorii lub projektowanych dróg
wewnêtrznych
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§132. Dla terenów infrastruktury technicznej - elektro-
energetyka, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �212E�
ustala siê:

1. Dopuszcza siê lokalizacjê nowych obiektów budowlanych
zwi¹zanych z infrastruktur¹ techniczn¹ - elektroenergetyk¹.

2. Proponowana lokalizacja terenów okre�lona na rysunku
planu.

3. Dopuszcza siê inn¹ lokalizacjê w liniach rozgraniczaj¹cych
jednostek �144US� lub �145MN� pod warunkiem zapew-
nienia dostêpno�ci komunikacyjnej z drogi publicznej.

§133. Dla terenów infrastruktury technicznej - elektro-
energetyka, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem
�213E�, ustala siê utrzymanie istniej¹cych urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej, oraz dopuszcza siê ich moderniza-
cjê i lokalizacjê nowych obiektów budowlanych zwi¹zanych
z infrastruktur¹ techniczn¹ - elektroenergetyk¹.

§134. Dla terenów infrastruktury technicznej - elektro-
energetyka, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �214E�
ustala siê:

1. Dopuszcza siê lokalizacjê nowych obiektów budowlanych
zwi¹zanych z infrastruktur¹ techniczn¹ - elektroenergetyk¹.

2. Proponowana lokalizacja terenów okre�lona na rysunku
planu.

3. Dopuszcza siê inn¹ lokalizacjê w liniach rozgraniczaj¹cych
jednostek �92MN/U�, �94MN/U� lub �95U/ZP� pod
warunkiem zapewnienia dostêpno�ci komunikacyjnej
z drogi publicznej.

§135. Dla terenów infrastruktury technicznej - elektro-
energetyka, jednostek bilansowych oznaczonych symbolami
�215E�, �216E� i �217E�, ustala siê utrzymanie istniej¹cych
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, oraz dopuszcza siê ich
modernizacjê i lokalizacjê nowych obiektów budowlanych
zwi¹zanych z infrastruktur¹ techniczn¹ - elektroenergetyk¹.

§136. Dla terenów infrastruktury technicznej - kanalizacja,
jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �218K�, ustala siê:

1. Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów budowlanych zwi¹za-
nych z infrastruktur¹ techniczn¹ - kanalizacj¹.

2. Proponowana lokalizacja terenów okre�lona na rysunku
planu.

3. Dopuszcza siê inn¹ lokalizacjê w liniach rozgraniczaj¹cych
jednostek �15RM� pod warunkiem zapewnienia dostêp-
no�ci komunikacyjnej z drogi publicznej.

§137. Dla terenów infrastruktury technicznej - kanalizacja,
jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �219K�, ustala
siê utrzymanie istniej¹cych urz¹dzeñ infrastruktury technicz-
nej, oraz dopuszcza siê ich modernizacjê i lokalizacjê nowych
obiektów budowlanych zwi¹zanych z infrastruktur¹ technicz-
n¹ - kanalizacji.

§138. Dla terenów infrastruktury technicznej - kanalizacja,
jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �220K�, ustala siê:

1. Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów budowlanych zwi¹za-
nych z infrastruktur¹ techniczn¹ - kanalizacj¹.

2. Proponowana lokalizacja terenów okre�lona na rysunku
planu.

3. Dopuszcza siê inn¹ lokalizacjê w liniach rozgraniczaj¹cych
jednostek �116U�, �117P/U� lub �119RU� pod warunkiem
zapewnienia dostêpno�ci komunikacyjnej z drogi publicznej.

§139. Dla terenów infrastruktury technicznej - kanalizacja,
jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �221 K�, ustala siê:

1. Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów budowlanych zwi¹za-
nych z infrastruktur¹ techniczn¹ - kanalizacj¹.

2. Proponowana lokalizacja terenów okre�lona na rysunku
planu.

3. Dopuszcza siê inn¹ lokalizacjê w liniach rozgraniczaj¹cych
jednostek �81MN�, �84RM� lub �85MN� pod warunkiem
zapewnienia dostêpno�ci komunikacyjnej z drogi publicznej.

§140. Dla terenów infrastruktury technicznej - kanalizacja,
jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �222K�, ustala siê:

1. Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów budowlanych
zwi¹zanych z infrastruktur¹ techniczn¹ - kanalizacj¹.

2. Proponowana lokalizacja terenów okre�lona na rysunku
planu.

3. Dopuszcza siê inn¹ lokalizacjê w liniach rozgraniczaj¹cych
jednostek �143MN� lub �144US� pod warunkiem zapew-
nienia dostêpno�ci komunikacyjnej z drogi publicznej.

ROZDZIA£ III

ustalenia szczegó³owe dla rysunku planu
opracowanego w skali 1:5.000

§141. Dla terenów rolniczych, jednostek bilansowych
oznaczonych symbolami �R�, ustala siê:

1. Rolnicze przeznaczenie terenów.

2. Dopuszcza siê budowê podziemnej infrastruktury
technicznej wzd³u¿ ci¹gów komunikacyjnych z zastrze¿e-
niem czasowego wy³¹czenia gruntu z u¿ytku rolnego na
okres budowy.

3. Dopuszcza siê budowê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
zwi¹zanej z produkcj¹ roln¹.

4. Dopuszcza siê sytuowanie budowli rolniczych.

5. Dopuszcza siê zalesienie gruntów o niskiej przydatno�ci
do produkcji rolnej (niska klasa bonitacji gruntów) oraz
nieu¿ytków.

6. Plan dopuszcza wprowadzenie pasów zieleni �ródpolnej.

7. Zakaz lokalizacji nowej zabudowy zagrodowej (siedliskowej).

8. Roboty ziemne oraz lokalizacje nowych budowli rolni-
czych w odleg³o�ci do 20,00 m od granicy obszaru
kolejowego nale¿y uzgodniæ z zarz¹dc¹ kolei.

9. Wyznacza siê strefê kontrolowan¹ dla gazoci¹gu DN100
o szeroko�ci 4,00 m, której �rodek pokrywa siê z osi¹
gazoci¹gu.

Poz. 4862
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10. Wyznacza siê odleg³o�æ podstawow¹ (strefê ochronn¹) od
gazoci¹gu DN100 w odleg³o�ci 15,00 m.

11. Wyznaczone w pkt 8 i 9 strefy obowi¹zuj¹ do czasu
likwidacji gazoci¹gu.

§142. Dla terenów obs³ugi produkcji w gospodarstwach
rolnych, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem �RU�,
ustala siê utrzymanie istniej¹cej zabudowy oraz dotychczaso-
wego przeznaczenia terenów z mo¿liwo�ci¹ przebudowy
i rozbudowy.

§143. Dla lasów, jednostek bilansowych oznaczonych
symbolami �1ZL�, ustala siê utrzymanie dotychczasowego
przeznaczenia terenów oraz utrzymanie statusu lasów ochron-
nych zgodnie z przepisami ustawy o lasach (tekst jednolity
Dz.U. z 2005 r. Nr 45 poz. 435).

§144. Dla lasów, jednostek bilansowych oznaczonych
symbolami �2ZL�, ustala siê utrzymanie dotychczasowego
przeznaczenia terenów.

§145. Dla cmentarza, jednostki bilansowej oznaczonej
symbolem �ZC�, ustala siê utrzymanie dotychczasowego
przeznaczenia terenów.

§146. Dla terenów wód powierzchniowych �ródl¹dowych,
jednostek bilansowych oznaczonych symbolami �WS�,
ustala siê:

1. Utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu.

2. Dopuszcza siê przebudowê w zgodzie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami szczególnymi.

3. Wzd³u¿ rowu �Wyskoæ� ustala siê pasy ochronne po obu
stronach cieku o szeroko�ci nie mniej ni¿ 6,00 m licz¹c od
górnej krawêdzi skarp.

§147. Dla terenów dróg publicznych, jednostek bilanso-
wych oznaczonych symbolem �2KD�, ustala siê:

1. Dopuszcza siê przebudowê w liniach rozgraniczaj¹cych drogi.

2. Zagospodarowanie pasa drogowego zgodnie z przepisami
szczególnymi.

3. Nakazuje siê wybudowaæ �cie¿kê rowerow¹.

§148. Dla terenów dróg publicznych, jednostek bilanso-
wych oznaczonych symbolem �2KD�, ustala siê:

1. Dopuszcza siê przebudowê w liniach rozgraniczaj¹cych drogi.

2. Zagospodarowanie pasa drogowego zgodnie z przepisami
szczególnymi.

3. Nakazuje siê wybudowaæ �cie¿kê rowerow¹.

§149. Dla terenów infrastruktury technicznej - wodoci¹gi
- ujêcie wody, jednostek bilansowych oznaczonych symbo-
lem �W�, ustala siê utrzymanie dotychczasowego przezna-
czenia terenu.

§150. Dla terenów infrastruktury technicznej - gazownic-
two - istniej¹cy odwiert, jednostki bilansowej oznaczonej
symbolem �G�, ustala siê adaptacjê dotychczasowego
przeznaczenia terenu.

ROZDZIA£ IV

Ustalenia koñcowe

§151. Zgodnie z ustaw¹ o ochronie gruntów rolnych
i le�nych z dnia 3 lutego 1995 r. (tekst jednolity Dz.U.
z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 z pó�niejszymi zmianami)
niniejszym planem zmienia siê przeznaczenie gruntów
rolnych o powierzchni:

- klasa III o pow. 5,5540 ha - Decyzja Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi nr GZ.tr.057-602-381/06 z dnia 26 czerwca
2006 r.

- klasa IVa i IVb o pow. 14,678 ha - Decyzja Marsza³ka
Województwa Wielkopolskiego nr DR.II.6060-38/06 z dnia
10 lipca 2006 r.

- oraz gruntów le�nych o powierzchni:

- Ls pow. 0,1854 ha - Decyzja Ministra �rodowiska DLOPiK-
L-on-4791-81/2006/r.1 z dnia 5 lipca 2006 r.

co nie zwalnia od obowi¹zku wy³¹czenia ka¿dorazowo
z produkcji rolnej lub le�nej.

§152. Zgodnie z art. 15 ust. 2 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym dla terenów o nowych funkcjach, wyznaczo-
nych w planie ustala siê 25% stawkê s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty
z tytu³u wzrostu warto�ci nieruchomo�ci.

§153. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê
Wójtowi Gminy Ko�cian.

§154. 1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od
daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

2. Uchwa³a, o której mowa w pkt 1, podlega równie¿
publikacji na stronie internetowej gminy.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Ko�cian
(�) Andrzej Przyby³a
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Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr XXXVII/289/06

Rady Gminy Ko�cian
z dnia 25 pa�dziernika 2006 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY GMINY KO�CIAN
W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WY£O¯ENIA DO PUBLICZNEGO WGL¥DU PROJEKTU

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU
PO£O¯ONEGO W OBRÊBIE WSI RACOT

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pó�niejszymi zmianami) Rada Gminy
Ko�cian po zapoznaniu siê z wykazem uwag wniesionych do
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru po³o¿onego w obrêbie wsi Racot oraz
Rozstrzygniêciem Wójta Gminy Ko�cian ustala co nastêpuje:

§1. stwierdza siê konieczno�æ wprowadzenia zmian
zgodnie z Rozstrzygniêciem Wójta z dnia 17.10.2006 r. uwzglêd-
nionych w tabeli �Wykaz uwag wniesionych do wy³o¿enia do
publicznego wgl¹du projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego�.

§2. w wyniku uwzglêdnienia uwag do projektu planu
i wprowadzenia zmian, nie stwierdza siê konieczno�ci
ponawiania czynno�ci, o których mowa w art. 17 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Za³¹czniki:

1. Rozstrzygniecie Wójta Gminy Ko�cian z dnia 17.10.2006 r.

2. Tabela �Wykaz uwag wniesionych do wy³o¿enia do
publicznego wgl¹du projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego�.

Ko�cian, dnia 17.10.2006 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE WÓJTA GMINY KO�CIAN
W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WY£O¯ONEGO DO PUBLICZNEGO WGL¥DU

PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA OBSZARU PO£O¯ONEGO W OBRÊBIE WSI RACOT

Na podstawie art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pó�niejszymi zmianami) Wójt
Gminy Ko�cian po zapoznaniu siê z uwagami wniesionymi na
dyskusji publicznej dnia 25.09.2006 r. oraz z uwagami na
pi�mie do Wójta Gminy Ko�cian, wniesionymi w terminie do
dnia 16.10.2006 r., do projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla obszaru po³o¿onego w obrêbie
wsi Racot, rozstrzyga o uwzglêdnieniu tych uwag w nastêpu-
j¹cy sposób:

1. Zmienia siê ustalenia tre�ci projektu uchwa³y zgodnie
z uwagami i ich rozstrzygniêciem.

2. Wprowadza siê korektê projektu rysunku planu zgodnie
z uwagami i ich rozstrzygniêciem.

Wprowadzenie ww. zmian do projektu planu nie wymaga
ponawiania czynno�ci zgodnie z art. 17. ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
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Wykaz dotyczy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru po³o¿onego we wsi Racot
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Za³¹cznik nr 4
do uchwa³y Nr XXXVII/289/06

Rady Gminy Ko�cian
Z dnia 25 pa�dziernika 2006 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY GMINY KO�CIAN
W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI L ZASADACH FINANSOWANIA INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY

TECHNICZNEJ ZAPISANYCHW PROJEKCIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGODLA OBSZARU PO£O¯ONEGO W OBRÊBIE WSI RACOT

Poz. 4862

Na podstawie art. 20 ust. 1 z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.
717 ze zmianami) Rada Gminy Ko�cian okre�la nastêpuj¹cy
sposób realizacji infrastruktury technicznej, nale¿¹cych do
zadañ w³asnych gminy oraz zasady ich finansowania:

§1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, s³u¿¹-
ce zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkañców, stanowi¹
zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1998 r.
o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr
142, poz. 591) zadania w³asne gminy.

§2. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy:

1. Uchwalenie w/w planu miejscowego jest na terenie
w wiêkszo�ci uzbrojonym w podstawowe sieci infrastruk-
tury technicznej.

2. Realizowane wiêc bêdzie dozbrojenie terenu zgodnie
z przepisami prawa materialnego i finansowego w tym
zakresie.

3. Wydatki na poszczególne zadania realizacji dozbrojenia
terenu bêd¹ wymaga³y zabezpieczenia �rodków finanso-
wych w bud¿ecie gminy pochodz¹cych z dochodów
w³asnych gminy i innych �róde³.

4. Poszczególne zadania bêd¹ realizowane si³ami w³asnymi
gminy z dopuszczeniem realizacji si³ zewnêtrznych.

5. W ka¿dym przypadku wy³onienie wykonawcy powinno
odbywaæ siê w trybie i na zasadach okre�lonych w ustawie
- Prawo zamówieñ publicznych.

§3. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy:

1. Powy¿sze zadania finansowane bêd¹ ze �rodków
krajowych i unijnych. �rodki krajowe pochodziæ bêd¹ ze
�rodków w³asnych gminy i bud¿etu pañstwa, funduszy
i dotacji celowych, po¿yczek i kredytów, �rodków instytu-
cji pozabud¿etowych. Finansowanie inwestycji bêdzie
odbywaæ siê poprzez:

a) udzia³ inwestorów w finansowaniu w ramach porozu-
mieñ o charakterze cywilno - prawnym lub w formie
partnerstwa publiczne - prywatnego - �PPP�, a tak¿e
w³a�cicieli nieruchomo�ci.

b) wydatki z bud¿etu gminy,

c) wspó³ finansowanie �rodkami zewnêtrznymi, poprzez
bud¿et gminy - w ramach m.in.:

- dotacji unijnych,

- dotacji samorz¹du województwa,

- dotacji i po¿yczek z funduszy celowych,

- kredytów i po¿yczek bankowych,

- innych �rodków zewnêtrznych.

2. Dopuszcza siê udzia³ innych ni¿ gmina inwestorów
w finansowaniu inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej.

3. Rozstrzygniêcie nie jest uchwa³¹ bud¿etow¹ w sprawie
planowanych wydatków na inwestycje z zakresu
infrastruktury technicznej tylko propozycj¹ do rozwa¿enia
przy uchwalaniu bud¿etu gminy w tej czê�ci.
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UCHWA£A Nr XLIX/368/2006 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WLKP.

z dnia 26 pa�dziernika 2006 r.

w sprawie upowa¿nienia Dyrektora Zespo³u Ekonomiczno - Administracyjnego Szkó³ w Grodzisku Wlkp.
do wydawania decyzji w sprawie dofinansowania dla pracodawców kosztów kszta³cenia m³odocianych

pracowników zamieszka³ych na terenie Gminy Grodzisk Wlkp. z którymi pracodawca
zawar³ umowê o pracê w celu przygotowania zawodowego

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 39 ust. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.), w zwi¹zku z art. 70b
ust. 6 ustawy z dnia 7 wrze�nia 1991 r. o systemie o�wiaty
(tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z pó�n. zm.) - Rada Miejska
w Grodzisku Wlkp. uchwala co nastêpuje:

§1. Upowa¿nia siê Dyrektora Zespo³u Ekonomiczno
- Administracyjnego Szkó³ w Grodzisku Wlkp. do wydawania
decyzji w sprawie dofinansowania dla pracodawców kosztów

kszta³cenia m³odocianych pracowników zamieszka³ych na
terenie Gminy Grodzisk Wlkp., z którymi pracodawca zawar³
umowê o pracê w celu przygotowania zawodowego.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Grodziska Wielkopolskiego.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

(�) Marek Kinecki

4864

UCHWA£A Nr XLIX/369/2006 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

z dnia 26 pa�dziernika 2006 r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy Grodzisk Wielkopolski w latach 2007 - 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 21 ust. 1 pkt 1
i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
Cywilnego (tekst jednolity Dz.U. Z 2005 r. Nr 31, poz. 266) Rada
Miejska w Grodzisku Wielkopolski uchwala, co nastêpuje:

§1. Uchwa³a reguluje zasady gospodarowania mieszka-
niowym zasobem gminy Grodzisk Wielkopolski przez okres
piêciu kolejnych lat tj. 2007 - 2011.

§2. 1. Zasób mieszkaniowy gminy Grodzisk Wielkopolski
tworz¹:

1) 43 budynki mieszkalne, w których mie�ci siê 281 lokali
mieszkalnych, z czego 123 lokale s¹ w³asno�ci¹ Gminy
Grodzisk Wielkopolski,

2) 9 lokali mieszkalnych w budynkach o�wiatowych.

2. Szczegó³owy wykaz lokali mieszkalnych zawiera
za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.

3. Stan techniczny budynków, bior¹c pod uwagê ich wiek
i naturalne zu¿ycie, jest dostateczny.

§3. W latach 2007 - 2011 planuje siê wydzieliæ w miesz-
kaniowym zasobie Gminy Grodzisk Wielkopolski 20 lokali
socjalnych.
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§4. Analizê potrzeb oraz plan remontów mieszkaniowego
zasobu gminy Grodzisk Wielkopolski opracowan¹ na podsta-
wie dokumentacji z przegl¹du budynków zawiera za³¹cznik
Nr 2 do uchwa³y.

§5. 1. W perspektywie planuje siê wyzbycie wszystkich
lokali mieszkalnych z wyj¹tkiem:

1) przeznaczonych na lokale socjalne,

2) lokali w budynkach o�wiatowych i u¿yteczno�ci publicznej.

Dochodzenie do tego stanu odbywaæ siê bêdzie sukcesyw-
nie poprzez sprzeda¿ lokali. Bêdzie to proces d³ugofalowy
obejmuj¹cy kilkana�cie lat.

2. W kolejnych latach planuje siê zbycie:

1) 5 lokali w 2007 r.,

2) 5 lokali w 2008 r.,

3) 5 lokali w 2009 r.,

4) 5 lokali w 2010 r.

5) 5 lokali w 2011 r.

§6. Ustala siê nastêpuj¹ce rodzaje czynszów obowi¹zuj¹-
cych w mieszkaniowym zasobie gminy Grodzisk Wielkopolski:

1) za lokale mieszkalne,

2) za lokale zamienne,

3) za lokale socjalne.

§7. 1. Czynsz obejmuje: koszty administrowania, koszty
konserwacji i utrzymania technicznego budynku, koszty
utrzymania zieleni oraz koszty utrzymania wszystkich
pomieszczeñ wspólnego u¿ytkowania, w tym op³aty za
utrzymania czysto�ci, energiê elektryczn¹.

2. Najemca oprócz czynszu zobowi¹zany jest do uiszcza-
nia op³at niezale¿nych od w³a�ciciela zwi¹zanych z eksploata-
cj¹ lokalu, tj. dostaw¹ energii, gazu, wody oraz odbioru
nieczysto�ci p³ynnych i sta³ych.

§8. 1. Ustala siê nastêpuj¹ce procentowe wysoko�ci
w stosunku do stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne:

1) lokal wyposa¿ony we wszystkie urz¹dzenia - 100%

2) mieszkanie bez jednego urz¹dzenia - 86%

3) mieszkanie bez dwóch urz¹dzeñ - 73%

4) mieszkanie bez trzech urz¹dzeñ - 59%

5) mieszkanie tylko z wod¹ i kanalizacj¹  - 45%

6) mieszkanie bez wody i kanalizacji - 31%

2. Urz¹dzenia maj¹ce wp³yw na wysoko�æ czynszu to:
c.o., ³azienka, wc, gaz przewodowy.

§9. 1. W czasie trwania stosunku najmu wynajmuj¹cy
mo¿e podwy¿szyæ dotychczasow¹ stawkê czynszu, je�li doko-
na³ w lokalu ulepszeñ maj¹cych wp³yw na wysoko�æ czynszu.

2. W przypadku wykonania ulepszenia przez najemcê
czynsz pozostaje na dotychczasowym poziomie.

3. W przypadku uszczuplenia wyposa¿enia technicznego
z przyczyn le¿¹cych po stronie wynajmuj¹cego czynsz obni¿a
siê zgodnie z zasadami okre�lonymi w §8 ust. 1.

4. Przed zmian¹ umowy zmieniaj¹c¹ wysoko�æ czynszu
nale¿y sporz¹dziæ protokó³ stwierdzaj¹cy fakt powstania
czynników, o których mowa w ust. 1 i 3.

§10. 1. Zarz¹d budynkami mieszkalnymi wchodz¹cymi
w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy Grodzisk Wielkopolski
wymienionymi w za³¹czniku nr 1 do uchwa³y, prowadzony jest
przez Miejski Zak³ad Komunalny w Grodzisku Wielkopolski

2. Zarz¹d lokalami mieszkalnymi znajduj¹cymi siê
w budynkach szkó³ sprawowany jest bezpo�rednio przez
Gminê.

3. Zgodnie z ustaw¹ z dnia 24 czerwca 1994 r. o w³asno�ci
lokali, w³a�ciciele mieszkañ posiadaj¹cy wiêkszo�æ udzia³ów
we w³asno�ci nieruchomo�ci sami okre�laj¹ sposób i zarz¹d
nieruchomo�ci¹ wspóln¹.

§11. Podstawowym �ród³em finansowania gospodarki
mieszkaniowej s¹:

1) czynsze za lokale mieszkalne,

2) czynsze za lokale u¿ytkowe znajduj¹ce siê w budynkach
mieszkalnych,

3) dotacje z bud¿etu gminy,

4) wszelkie fundusze celowe (premia termomodernizacyjna,
fundusze uzyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
�rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu).

§12. Podstawowym za³o¿eniem dalekosiê¿nej polityki
mieszkaniowej w Gminie jest ustalanie czynszów na poziomie
pokrywaj¹cym koszty eksploatacji i koszty technicznego
utrzymania budynków wstanie nie pogorszonym. Z przepro-
wadzonej analizy wp³ywów i wydatków ponoszonych na
gospodarkê mieszkaniow¹ w ostatnich trzech latach wynika,
i¿ udzia³ dofinansowania w ogólnych kosztach utrzymania
zasobu mieszkaniowego zmniejsza siê. Wysoko�æ dofinanso-
wania z bud¿etu gminy, do czasu zbilansowania wp³ywów
i wydatków, uzale¿niona bêdzie od planu remontów i mo¿li-
wo�ci finansowych Gminy. Prognozê wydatków na zasób
mieszkaniowy gminy okre�la za³¹cznik nr 3.

§13. W zwi¹zku ze zmieniaj¹c¹ siê struktur¹ w³asno�ci
lokali w kolejnych latach zak³ada siê zmniejszenie udzia³u
Gminy w istniej¹cych wspólnotach poprzez sprzeda¿ lokali
mieszkalnych dotychczasowym najemcom. Jednocze�nie
zak³ada siê wzrost liczby wspólnot mieszkaniowych. Proces
ten zmniejszy stopniowo koszty utrzymania zasobu mieszka-
niowego gminy. Wskazana jest sprzeda¿ wszystkich lokali
komunalnych w budynkach ma³ych wspólnot mieszkanio-
wych.

§14. W najbli¿szym piêcioleciu planuje siê powiêkszenie
mieszkaniowego zasobu gminy Grodzisk Wielkopolski
poprzez budowê lokali socjalnych.

§15. W celu racjonalnego gospodarowania mieszkanio-
wym zasobem gminy Grodzisk Wielkopolski mo¿na dokony-
waæ zamian lokali wchodz¹cych w sk³ad tego zasobu
w przypadku gdy:

Poz. 4864
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1) jest to ostatni lokal w budynku stanowi¹cym wspó³w³a-
sno�æ, a najemca lokalu pomimo z³o¿onej mu oferty kupna
nie skorzysta³ z przys³uguj¹cego mu prawa pierwszeñ-
stwa,

2) powierzchnia dotychczas zajmowanego lokalu jest
wiêksza, ni¿ wynika to z potrzeb najemcy lub z mo¿liwo�ci
op³acania ci¹¿¹cych na nim nale¿no�ci (czynszu i op³at),

3) konieczno�æ zamiany wynika z przed³o¿onego za�wiadcze-
nia lekarskiego np. likwidacja barier architektonicznych,

4) w ka¿dym innym przypadku, gdy nie spowoduje to zagêsz-
czenia powierzchni mieszkalnej poni¿ej 5 metrów kwadra-
towych na uprawnion¹ osobê.

§16. Zamiany lokali mog¹ byæ dokonywane pomiêdzy
najemcami lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego

Poz. 4864

zasobu gminy a najemcami zajmuj¹cymi lokale w innych
zasobach. Wymaga to uzyskania zgody Burmistrza Grodziska
Wielkopolskiego.

§17. 1. Na okres nie d³u¿szy ni¿ rok Gmina zobowi¹zana
jest dostarczyæ lokal zamienny w przypadku, gdy rodzaj
koniecznego remontu wymaga opró¿nienia lokalu lub budyn-
ku.

2. Po zakoñczeniu remontu Gmina jest zobowi¹zana
udostêpniæ najemcy wyremontowany lokal.

§18. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Grodziska Wielkopolskiego.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

(�) Marek Kinecki

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr XLIX/369/2006

Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim
z dnia 26 pa�dziernika 2006 r.

I. Wykaz lokali w budynkach przekazanych w administracjê MZK w Grodzisku Wielkopolski
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II. Wykaz lokali w budynkach szkó³
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XLIX/369/2006

Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim
z dnia 26 pa�dziernika 2006 r.

ANALIZA POTRZEB REMONTOWYCH:
PLAN POTRZEB REMONTOWYCH-MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY NA LATA 2007 � 2011

1. Roboty dekarskie
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2. Roboty murarskie- elewacyjne
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3. Pozosta³e remonty
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4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach stanowi¹cych w³asno�æ Gminy Grodzisk Wielkopolski
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Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y nr XLIX/369/2006

Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim
z dnia 26 pa�dziernika 2006r.

PROGNOZA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA UTRZYMANIE ZASOBU MIESZKANIOWEGO GMINY
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4865

UCHWA£A Nr II/5/2006 RADY MIEJSKIEJ GMINY KOSTRZYN

z dnia 27 listopada 2006 r.

w sprawie wysoko�ci stawek podatku od nieruchomo�ci na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 1, art. 7, ust. 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami) i Obwieszczenia

Ministra Finansów z dnia 25 pa�dziernika 2006 roku w sprawie
wysoko�ci górnych granic stawek kwotowych w podatkach
i op³atach lokalnych (M.P. Nr 75, poz. 758) Rada Miejska
Gminy Kostrzyn uchwala, co nastêpuje:

§1. Uchwala siê nastêpuj¹ce stawki podatku od nierucho-
mo�ci:
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§2. Wp³at podatku od nieruchomo�ci dokonuje siê

w bankach, na poczcie.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Gminy Kostrzyn.

§4. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ
Urzêdu oraz w sposób zwyczajowo przyjêty na terenie Gminy
Kostrzyn.

§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego i ma zastosowanie do podatku w roku 2007.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn

(�) prof. Grzegorz Schroeder
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4866

UCHWA£A Nr II/6/2006 RADY MIEJSKIEJ GMINY KOSTRZYN

z dnia 27 listopada 2006 roku

w sprawie zwolnieñ od podatku od nieruchomo�ci w roku 2007

4867

UCHWA£A Nr II/7/2006 RADY MIEJSKIEJ GMINY KOSTRZYN

z dnia 27 listopada 2006 r.

w sprawie wysoko�ci stawek podatku od �rodków transportowych na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 54 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 5 ust.
1, art. 7, ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844 ze zmianami) i Obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia  25 pa�dziernika 2006 roku w sprawie wysoko�ci
górnych granic stawek kwotowych  w podatkach i op³atach
lokalnych (M.P. Nr 75, poz. 758) Rada Miejska Gminy Kostrzyn
uchwala, co nastêpuje:

§1. 1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomo�ci:

1) grunty, budynki lub ich czê�ci zajête na �wiadczenie us³ug
w zakresie opieki spo³ecznej,

2) grunty, budynki lub ich czê�ci zajmowane przez instytucje
kultury i �wietlice wiejskie,

3) grunty, budynki lub ich czê�ci zajête na zadania z zakresu
ochrony przeciwpo¿arowej,

4) grunty, budynki lub ich czê�ci, w których wykonywane s¹
zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu,

5) grunty, budowle stanowi¹ce ca³o�æ techniczno-u¿ytkow¹
wraz z instalacjami i urz¹dzeniami s³u¿¹ce do uzdatniania

i dostarczania wody oraz oczyszczania i odprowadzania
�cieków  w zakresie gospodarki komunalnej,

6) grunty, budynki lub ich czê�ci oraz grunty stanowi¹ce
w³asno�æ (wspó³w³asno�æ) gminy,  o ile nie s¹ we w³ada-
niu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek
organizacyjnych nie maj¹cych osobowo�ci prawnej,
o których mowa w art. 3, ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy
o podatkach i op³atach lokalnych,

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie obejmuje
gruntów i budynków lub ich czê�ci wykorzystywanych do
prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Gminy Kostrzyn.

§3. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ
Urzêdu oraz w sposób zwyczajowo przyjêty na terenie Gminy
Kostrzyn.

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatku w roku 2007.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn

(�) prof. Grzegorz Schroeder

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U.
z 2006 r. Nr 121 poz. 844 ze zmianami) i Obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 25 pa�dziernika 2006 roku

w sprawie wysoko�ci górnych granic stawek kwotowych
w podatkach i op³atach lokalnych (M.P. Nr 75,poz 758) Rada
Miejska Gminy Kostrzyn uchwala, co nastêpuje:

§1. Okre�la siê wysoko�æ stawek podatku od �rodków
transportowych na rok 2007:
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1. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³ko-
witej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton wyprodukowanego do
31 grudnia 1995 roku

a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie - 580,00 z³

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie - 875,00 z³.

c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton - 1.095,00 z³

2. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton wyprodukowanego
po 31 grudnia 1995 roku

a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie - 580,00 z³

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie - 875,00 z³

c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton - 1.095,00 z³

3. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton wyprodukowanego
do 31 grudnia 1995 roku posiadaj¹cego katalizator

a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie - 580,00 z³

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie - 875,00 z³

c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton - 1.095,00 z³

4. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton wyprodukowanego
po 31 grudnia 1995 roku posiadaj¹cego katalizator

a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie - 514,00 z³.

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie - 795,00 z³

c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton - 1.007,00 z³

5. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³ko-
witej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton w zale¿no�ci od liczby
osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu i rodzaju
zawieszenia - stawki podatkowe okre�la za³¹cznik Nr 1 do
niniejszej uchwa³y

6. od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczal-
nej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony
i poni¿ej 12 ton wyprodukowanego do 31 grudnia 1995
roku

a) od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton - 1.247,00 z³

7. od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczal-
nej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony
i poni¿ej 12 ton wyprodukowanego po 31 grudnia 1995
roku

a) od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton - 1.176,00 z³

8. od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczal-
nej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i
poni¿ej 12 ton wyprodukowanego do 31 grudnia 1995
roku posiadaj¹cego katalizator

a) od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton - 1.171,00 z³

9. od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczepa lub przyczep¹ o dopuszczal-
nej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony
i poni¿ej 12 ton wyprodukowanego po 31 grudnia 1995
roku posiadaj¹cego katalizator

a) od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton - 1.129,00 z³

10. od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczal-
nej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej
ni¿ 12 ton - stawki podatkowe okre�la za³¹cznik Nr 2 do
niniejszej uchwa³y

11. od przyczepy lub naczepy, które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od
7 ton i poni¿ej 12 ton wyprodukowanej do 31 grudnia
1995 roku

a) od 7 ton i poni¿ej 12 ton - 503,00 z³

12. od przyczepy lub naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silni-
kowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton
i poni¿ej 12 ton wyprodukowanej po 31 grudnia 1995 roku

a) od 7 ton i poni¿ej 12 ton - 467,00 z³

13. od przyczepy lub naczepy, które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹
równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton � stawki podatkowe okre�la
za³¹cznik Nr 3 do niniejszej uchwa³y

14. od autobusu wyprodukowanego do 31 grudnia 1995 roku
w zale¿no�ci od liczby miejsc do siedzenia

a) mniej ni¿ 30 miejsc - 1.026,00 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc - 1.553,00 z³

15. od autobusu wyprodukowanego po 31 grudnia 1995 roku
w zale¿no�ci od liczby miejsc do siedzenia

a) mniej ni¿ 30 miejsc - 1.026,00 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc - 1.553,00 z³

16. od autobusu wyprodukowanego do 31 grudnia 1995 roku
w zale¿no�ci od liczby miejsc do siedzenia, posiadaj¹cego
katalizator

a) mniej ni¿ 30 miejsc - 975,00 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc - 1.507,00 z³

17. od autobusu wyprodukowanego po 31 grudnia
1995 roku w zale¿no�ci od liczby miejsc do siedzenia
posiadaj¹cego katalizator

a) mniej ni¿ 30 miejsc - 975,00 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc - 1.507,00 z³

§2. Podatek od �rodków transportowych p³atny jest bez
wezwania na rachunek gminy w bankach, na poczcie.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Gminy Kostrzyn.

Poz. 4867
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§4. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ
Urzêdu oraz w sposób zwyczajowo przyjêty na terenie Gminy
Kostrzyn.

Poz. 4867

§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatku nale¿nego w
2007 roku.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn

(�) prof. Grzegorz Schroeder

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr II/7/2006

Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 27 listopada 2006 r.

STAWKI PODATKU OD �RODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA SAMOCHODÓW CIÊ¯AROWYCH
O DOPUSZCZALNEJ MASIE CA£KOWITEJ RÓWNEJ LUB WY¯SZEJ NI¯ 12 TON.
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za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr II/7/2006

Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 27 listopada 2006 r.

STAWKI PODATKU OD �RODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA CI¥GNIKÓW SIOD£OWYCH I BALASTOWYCH
PRZYSTOSOWANYCH DO U¯YWANIA £¥CZNIE Z NACZEP¥ LUB PRZYCZEP¥ O DOPUSZCZALNEJ

MASIE CA£KOWITEJ ZESPO£U POJAZDÓW RÓWNEJ LUB WY¯SZEJ NI¯ 12 TON

Poz. 4867
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za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr II/7/2006

Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 27 listopada 2006 r.

STAWKI PODATKU OD �RODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA PRZYCZEP I NACZEP KTÓRE £¥CZNIE Z POJAZDEM
SILNIKOWYM POSIADAJ¥ DOPUSZCZALN¥ MASÊ CA£KOWIT¥ RÓWN¥ LUB WY¯SZ¥ NI¯ 12 TON.
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4868

UCHWA£A Nr II/ 8/2006 RADY MIEJSKIEJ GMINY KOSTRZYN

z dnia 27 listopada 2006 r.

w sprawie wysoko�ci stawki podatku od posiadania psów na rok 2007

Poz. 4868, 4869

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r.  Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 pkt. 1, 2, 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami)  i Obwieszczenie
Ministra Finansów z dnia 25 pa�dziernika 2006 roku w sprawie
wysoko�ci górnych granic stawek kwotowych w podatkach
i op³atach lokalnych (M.P. Nr 75, poz. 758) Rada Miejska
Gminy Kostrzyn  uchwala, co nastêpuje:

§1. Stawkê roczn¹ podatku od posiadania psów ustala siê
w wysoko�ci 20,00 z³ od jednego psa.

§2. Okre�la siê nastêpuj¹ce zasady ustalania podatku:

1. W przypadku nabycia psa w pierwszym pó³roczu roku
podatkowego wysoko�æ podatku wynosi 100% stawki
podatkowej ustalonej w §1.

2. W przypadku nabycia psa w drugim pó³roczu  roku
podatkowego wysoko�æ podatku wynosi 50% stawki ustalo-
nej §1.

§3. 1. Podatek od posiadania psów z zastrze¿eniem
§2 ust. 2 p³atny jest bez wezwania jednorazowo w terminie
do 15 marca 2007 roku na rachunek gminy, w bankach lub
na poczcie.

2. Je¿eli obowi¹zek powsta³ po dniu 15 marca podatek
p³atny jest w ci¹gu 14 dni od dnia powstania obowi¹zku
podatkowego.

§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Gminy Kostrzyn.

§5. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ
Urzêdu  Miejskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjêty na
terenie Gminy Kostrzyn.

§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatku w roku 2007.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn

(�) prof. Grzegorz Schroeder

4869

UCHWA£A Nr II/9/2006 RADY MIEJSKIEJ GMINY KOSTRZYN

z dnia 27 listopada 2006 r.

w sprawie ustalenia stawek op³aty administracyjnej na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 18, art. 19 pkt 1 lit. e ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami) i Obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 27 pa�dziernika 2006 r. w sprawie
wysoko�ci górnych granic stawek kwotowych w podatkach
i op³atach lokalnych (M. P. Nr 75, poz. 758) Rada Miejska
Gminy Kostrzyn uchwala, co nastêpuje:

§1. Na obszarze gminy Kostrzyn wprowadza siê op³atê
administracyjn¹ za czynno�ci urzêdowe organów administra-
cji samorz¹dowej, nie objête przepisami o op³acie skarbowej
za wydanie wypisu lub wyrysu z miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego gminy  w wysoko�ci 50 z³.

§2. 1. Op³atê uiszcza siê na rachunek gminy najpó�niej
w dniu dokonania czynno�ci urzêdowej, której op³ata dotyczy.
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2. Dowód uiszczenia op³aty administracyjnej, strona
ubiegaj¹ca siê o wydanie wypisu lub wyrysu, przedk³ada do
wgl¹du organowi dokonuj¹cemu czynno�ci urzêdowej.

3. Fakt oraz datê uiszczenia op³aty administracyjnej
odnotowuje siê na sporz¹dzonym dokumencie lub podaniu
o dokonanie czynno�ci urzêdowej.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Gminy Kostrzyn.

Poz. 4869, 4870

§4. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ
Urzêdu oraz w sposób zwyczajowo przyjêty na terenie Gminy
Kostrzyn.

§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego i ma zastosowanie do op³at w roku 2007.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn

(�) prof. Grzegorz Schroeder

4870

UCHWA£A Nr II/10/2006 RADY MIEJSKIEJ GMINY KOSTRZYN

z dnia 27 listopada 2006 r.

w sprawie op³aty targowej na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40, ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 15 i art. 19
pkt 1 lit. a oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach  i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844 ze zmianami) i Obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 27 pa�dziernika 2006 r. w sprawie wysoko�ci górnych
granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych
(M. P. Nr 75, poz. 758) Rada Miejska Gminy Kostrzyn uchwala,
co nastêpuje:

§1. 1. Ustala dzienn¹ stawkê op³aty targowej:

1) za sprzeda¿ na stanowisku - 13,00 z³

2) za sprzeda¿ p³odów rolnych �z rêki�, koszyka, wiadra,
wózka rêcznego, stolika, itp. - 3,00 z³

2. Ustala dzienn¹ stawkê op³aty targowej podczas imprez
regionalnych i �wi¹t:

1) za sprzeda¿ ze stanowiska - 50,00 z³

2) za sprzeda¿ w punkcie ma³ej gastronomii

a) ze stoiska do 4 m2 w³¹cznie - 110,00 z³

b) ze stoiska powy¿ej 4 m2 - 160,00 z³

3) za sprzeda¿ na stanowisku przy cmentarzach w dniach od
29 pa�dziernika do 1 listopada 2007 r. - 16 z³

§2. 1. Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze inkasa.

2. Na inkasenta op³aty targowej wymienionej w §1 ust.
1 oraz ust. 2 pkt 3 wyznacza siê zarz¹dzaj¹cego targowiskiem
miejskim.

3. Na inkasenta op³aty targowej wymienionej w §1 ust.
2 pkt 1 i 2 wyznacza siê Miejsko-Gminny O�rodek Kultury
w Kostrzynie.

4. Z tytu³u poboru op³aty targowej inkasentom ustala siê
wynagrodzenie w wysoko�ci 90% pobranych op³at.

5. Wp³aty z tytu³u zainkasowanych op³at targowych
nale¿y uiszczaæ na konto Urzêdu Miejskiego w Kostrzynie jeden
raz w miesi¹cu do 10 dnia miesi¹ca za miesi¹c poprzedni.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Gminy Kostrzyn.

§4. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjêty na
terenie Gminy Kostrzyn.

§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego i ma zastosowanie do op³at w roku 2007.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn

(�) prof. Grzegorz Schroeder
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4871

UCHWA£A Nr II/9/2006 RADY GMINY GRANOWO

z dnia 30 listopada 2006 r.

w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako podstawa
obliczania podatku rolnego na obszarze gminy na 2007 r.

4872

UCHWA£A Nr II/11/2006 RADY GMINY GRANOWO

z dnia 30 listopada 2006 r.

w sprawie: wysoko�ci stawek podatku od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zmiana Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz.
220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153
poz. 1271, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004
r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172
poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337) oraz art.
6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969) Rada Gminy
uchwala co nastêpuje:

§1. Obni¿a siê �redni¹ cenê skupu ¿yta za okres
pierwszych trzech kwarta³ów 2006 r. ustalon¹ na podstawie
Komunikatu Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia
17 pa�dziernika 2006 r. (M.P. Nr 74 poz. 745) przyjêt¹ jako

podstawê obliczania podatku rolnego na 2007 r. o 2,52 z³ tj.
z kwoty 35,52 z³ do kwoty 33,00 z³ za 1 dt.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Granowo.

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

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2007 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(�) Jan Jó�wiak

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001
r. Nr 142 poz. 1591, zmiana Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220,
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz.
1271, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441,
z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337) oraz art. 14 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(tekst jednolity Dz.U. Nr 121 poz. 844 z 2006 r. zm. Dz.U.
Nr 143 poz. 1199 z 2006 r.) Rada Gminy uchwala co nastêpuje:

§1. Ustala siê roczn¹ stawkê podatku od posiadania psów
w wysoko�ci 27,00 z³.

§2. 1. Podatek od posiadania psów p³atny jest bez
wezwania do dnia 15 marca roku podatkowego, a w przypad-
ku powstania obowi¹zku podatkowego w ci¹gu roku

w terminie 14 dni od dnia powstania obowi¹zku podatkowe-
go. W przypadku powstania lub wyga�niêcia obowi¹zku
podatkowego w ci¹gu roku ustala siê proporcjonalnie do
liczby miesiêcy, w których istnia³ obowi¹zek podatkowy.

2. Obowi¹zek podatkowy powstaje od pierwszego dnia
miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu w którym powsta³y
okoliczno�ci uzasadniaj¹ce powstanie tego obowi¹zku
i wygasa z up³ywem miesi¹ca, w którym usta³y okoliczno�ci
uzasadniaj¹ce ten obowi¹zek.

§3. Wprowadza siê nastêpuj¹ce zwolnienia przedmiotowe
z podatku okre�lonego w§1:

- 1 pies w jednej nieruchomo�ci

§4. 1.Zarz¹dza siê pobór podatku o którym mowa w §1
w drodze inkasa.
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2. Inkasa podatku od posiadania psów dokonuj¹ so³tysi.
Wynagrodzenie za inkaso ustala siê w wysoko�ci 5%
pobranego podatku.

§5. Traci moc Uchwa³a Nr XVII/114/2004 z 23 listopada
2004 r. w sprawie wysoko�ci stawek podatku od posiadania
psów.

Poz. 4872, 4873

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

§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia l stycznia 2007 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(�) Jan Jó�wiak

4873

UCHWALA Nr II/13/2006 RADY GMINY GRANOWO

z dnia 30 listopada 2006 r.

w sprawie zmiany Uchwa³y Nr XVIII/155/2000 z 19 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia stawek op³aty targowej

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153poz. 1271,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz.U.
Nr 102 poz. 1055, Dz.U. Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Dz.U.
Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Dz.U. Nr 17 poz. 128, Dz.U. Nr 181
poz. 1337) i art. 19 w zwi¹zku z art. 15 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (tekst
jednolity: z 2006 r. Dz.U. Nr 121 poz. 844, zmiana Dz.U. Nr 143
poz. 1199) Rada Gminy Granowo uchwala co nastêpuje:

§1. W Uchwale Nr XVIII/155/2000 Rady Gminy Granowo
z dnia 19 grudnia 2000 r. zmienionej Uchwa³ami Nr XXIV/208/
2001 z dnia 22 listopada 2001 r. (Dziennik Urzêdowy Woje-
wództwa Wielkopolskiego Nr 153 poz. 3273 z 10 grudnia
2001 r.) i Nr VII/46/2003 z dnia 4 wrze�nia 2003 r. (Dziennik
Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 13 poz. 386
z 6 lutego 2004 r.) Nr XVII/116/2004 z dnia 23 listopada
2004 r. (Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego

Nr 181 poz. 4011 z 16 grudnia 2004 r.) wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:

1. §1 pkt 1 uchwa³y otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie:

�Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty targowej na targowisku
w Granowie wg kategorii sprzeda¿y:

A - stawka wynosi 11 z³.

B - stawka wynosi 14 z³.�

2. Pozosta³a czê�æ uchwa³y pozostaje bez zmian.

§2. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Granowo.

§3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia
2007 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(�) Jan Jó�wiak



— 21304 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 203 Poz. 4874, 4875

4874

UCHWA£A Nr II/9/06 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA

z dnia 6 grudnia 2006 r.

w sprawie ustalenia górnych stawek op³at za odbiór odpadów komunalnych

4875

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU

z dnia 13 grudnia 2006 r.

o zmianie w sk³adzie Rady Miasta Poznania

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 wrze�nia
1996 roku o utrzymaniu czysto�ci i porz¹dku w gminach
(Dz.U. z 1996 r. Nr 132 poz. 622 ze zmianami) Rada Miejska
Wielichowa uchwala, co nastêpuje:

§1. Ustala siê górne stawki op³at ponoszonych przez
w³a�cicieli nieruchomo�ci za us³ugi odbierania odpadów
komunalnych oraz opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych
i transportu nieczysto�ci ciek³ych w nastêpuj¹cych wysoko-
�ciach.

1. odbiór odpadów komunalnych 30,00 z³. za 1 m3.

2. wywóz nieczysto�ci p³ynnych ze zbiorników bezodp³ywo-
wych i ich transport do punktu zlewnego.

�cieki socjalno bytowe 9,50 z³.

�cieki przemys³owe 10,50 z³.

§2. Op³ata, o której mowa w par 1 nie zawiera podatku
VAT.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy Wielichowo.

§4. Traci moc uchwa³a Nr XI/62/03 z dnia 03.12.2003 roku
w sprawie ustalenia górnych stawek op³at za odbiór odpadów
komunalnych na sk³adowisku odpadów.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

(�) Stanis³aw Marciniak

Na podstawie art. 183 w zwi¹zku z art. 194 ust. 1 ustawy
z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 159,
poz. 1547 z pó�n. zm.) oraz uchwa³y Pañstwowej Komisji
Wyborczej z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie okre�lenia
w³a�ciwo�ci terytorialnej komisarzy wyborczych, w³a�ciwo�ci
rzeczowej w zakresie wykonywania czynno�ci o charakterze
ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych
(M.P. Nr 13, poz. 225z pó�n. zm.), podaje siê do publicznej
wiadomo�ci co nastêpuje:

1. W okrêgu wyborczym Nr III stwierdzono wyga�niêcie
mandatu radnego

Tomasza Jerzego Kaysera

z listy Nr 17 KWW R. Grobelny �Poznañ ma przysz³o�æ�
(Uchwa³a Rady Miasta Poznania Nr II/3/V/2006
z dnia 5 grudnia 2006 r.)

1.1. Na miejsce powy¿szego radnego wstêpuje

Jan Jakub Chudobiecki

z listy Nr 17 KWW R. Grobelny �Poznañ ma przysz³o�æ�

kandydat, który uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów
i nie utraci³ prawa wybieralno�ci (Uchwa³a Rady Miasta
Poznania Nr III/11/V/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r.)

2. W okrêgu wyborczym Nr IV stwierdzono wyga�niêcie
mandatu radnego
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Ryszarda Grobelnego

z listy Nr 17 KWW R. Grobelny �Poznañ ma przysz³o�æ�
(Uchwa³a Rady Miasta Poznania Nr II/2/V/2006
z dnia 5 grudnia 2006 r.)

2.1. Na miejsce powy¿szego radnego wstêpuje

Andrzej Marian Bielerzewski

z listy Nr 17 KWW R. Grobelny �Poznañ ma przysz³o�æ�

Poz. 4875, 4876

kandydat, który uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów
i nie utraci³ prawa wybieralno�ci (Uchwa³a Rady Miasta
Poznania Nr III/12/V/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r.)

Obwieszczenie podaje siê do publicznej wiadomo�ci
w sposób zwyczajowo przyjêty na obszarze Miasta Poznania
oraz publikuje siê w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

Komisarz Wyborczy w Poznaniu
(�) Gabriela Gorzan

4876

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU

z dnia 13 grudnia 2006 r.

o zmianie w sk³adzie Rady Miasta Luboñ

Na podstawie art. 183 w zwi¹zku z art. 194 ust. 1 ustawy
z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 159,
poz. 1547 z pó�n. zm.) oraz uchwa³y Pañstwowej Komisji
Wyborczej z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie okre�lenia
w³a�ciwo�ci terytorialnej komisarzy wyborczych, w³a�ciwo�ci
rzeczowej w zakresie wykonywania czynno�ci o charakterze
ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych
(M.P. Nr 13, poz. 225z pó�n. zm.), podaje siê do publicznej
wiadomo�ci co nastêpuje:

1. W okrêgu wyborczym Nr 4 stwierdzono wyga�niêcie
mandatu radnego

Dariusza Szmyta

z listy Nr 18 KWW Forum Obywatelskie Luboñ (Uchwa³a
Rady Miasta Luboñ Nr 1/3/2006 z dnia 27 listopada 2006 r.)

1.1. Na miejsce powy¿szego radnego wstêpuje

Andrzej Michalczyk

z listy Nr 18 KWW Forum Obywatelskie Luboñ

kandydat, który uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów
i nie utraci³ prawa wybieralno�ci (Uchwa³a Rady Miasta
Luboñ Nr II/4/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r.)

Obwieszczenie podaje siê do publicznej wiadomo�ci
w sposób zwyczajowo przyjêty na obszarze Miasta Lubonia
oraz publikuje siê w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

Komisarz Wyborczy w Poznaniu
(�) Gabriela Gorzan
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