
Dziennik Urzędowy
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Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jed-
nolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. Dz.U. 

z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; 
zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 

1735

UCHWADA Nr XXIX/1/2010 RADY GMINY GIZADKI

z dnia 18 lutego 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy GizaEki dla czę[ci 
terenu poEoronego w Nowej Wsi, CzoEnochowie, Rudzie WieczyGskiej, Szymanowicach oraz Tomicach

 14 

§3. Traci moc uchwała Nr XV/128/04 Rady Gminy Mieścisko z dnia 14 października 2004 r. w sprawie: szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak 
również tryb ich pobierania. 
§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko i Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku. 
§5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2010 r. 
 
Przewodnicząca Rady 
(-) inż. Elżbieta Kopczyńska 
 

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XXVIII/208/10 

Rady Gminy Mieścisko 
z dnia 17 lutego 2010 r. 

 
I. Szczegółowe zasady odpłatności ponoszonej przez świadczeniobiorcę za świadczone usługi  
opiekuńcze przez OPIEKUNKĘ 

 
Wysokość odpłatności za usługi 

liczona w procentach (za 1 godzinę) 
Wysokość dochodu na osobę w stosunku do kryterium 
dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U z 
2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zmianami) 

Dla osoby 
samotnie 

gospodarującej 

dla osoby w 
rodzinie 

do 100% nieodpłatnie nieodpłatnie 
powyżej 100% do 150% 10 15 
powyżej 150% do 180% 20 25 
powyżej 180% do 230% 25 30 
powyżej 230% do 250% 35 40 
powyżej 250% do 280% 45 50 
powyżej 280% do 300% 55 60 
powyżej 300% do 350% 60 65 
powyżej 350% do 400% 65 70 
powyżej 400% do 450% 80 90 

powyżej 450% 100 100 
 

II. Szczegółowe zasady odpłatności ponoszonej przez świadczeniobiorcę za świadczone usługi  
opiekuńcze przez POMOC SĄSIEDZKĄ 

 
Wysokość odpłatności za usługi 

liczona w procentach (za 1 godzinę) 
Wysokość dochodu na osobę w stosunku do kryterium 
dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U z 
2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zmianami) 

Dla osoby 
samotnie 

gospodarującej 

dla osoby w 
rodzinie 

do 100% nieodpłatnie nieodpłatnie 
powyżej 100% do 150% 20 25 
powyżej 150% do 180% 23 28 
powyżej 180% do 230% 30 35 
powyżej 230% do 250% 40 45 
powyżej 250% do 280% 50 55 
powyżej 280% do 300% 60 65 
powyżej 300% do 350% 65 70 
powyżej 350% do 400% 70 80 
powyżej 400% do 450% 80 90 

powyżej 450% 100 100 
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1568; zm. Dz.U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, 
Nr 116, poz. 1203; zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; zm. Dz.U. z 2006 
r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; zm. Dz.U. z 
2007 r. Nr 48, poz. 327 Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218) oraz art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717; zm. Dz.U. 
z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; zm. 
Dz.U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 
1087; zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, 
poz. 1635; zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 127, poz. 880; 
zm. Dz.U. z 2008 r., Nr 123, poz. 803, Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1238, Nr 220, poz. 1413; 
zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 56, poz. 461), Rada Gminy 
GizaEki uchwala, co następuje:

DZIAD I
Przedmiot i zakres planu

ROZDZIAD I
Zakres obowiązywania planu

§1. 1. Stwierdza się zgodno[ć niniejszego planu 
ze Studium uwarunkowaG i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy GizaEki.

2. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy GizaEki dla czę[ci terenu 
poEoronego w Nowej Wsi, CzoEnochowie, Rudzie 
WieczyGskiej, Szymano wicach.oraz Tomicach w 
granicach j ego obowiązywania oznaczonych na ry-
sunku planu.

3. Integralną czę[cią uchwaEy są:
1) rysunek planu w skali 1:2000 - stanowjący za-

Eącznik Nr 1 do niniejszej uchwaEy,
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu planu - zaEącznik Nr 2 do niniejszej 
uchwaEy,

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy i o 
zasadach ich finansowania - zaEącznik Nr 3 do ni-
niejszej uchwaEy.

4. Przedmiot i zakres ustaleG planu:
1) przeznaczenie terenów pod lokalizacje elek-

trowni wiatrowych, zabudowę zagrodową w gospo-
darstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, 
usEugi turystyczno-rekreacyjne, komunikację, sieci i 
urządzenia infrastruktury technicznej, tereny rolni-
cze, lasy, wody, urytki zielone, waEy przeciwpowo-
dziowe, nieurytki,

2) ustalenia wynikające z ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym.

§2. 1. Na rysunku planu następujące oznaczenia 
są ustaleniami obowiązującymi:

1) granica obszaru objętego planem, na którym 
obowiązują ustalenia niniejszej uchwaEy, szczegóEo-
wy przebieg tej granicy okre[lają linie rozgraniczają-
ce, o których mowa w pkt 2),

2) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-
czeniu i rórnych zasadach zagospodarowania; we-
wnętrzna krawędp tej linii wyznacza granice jedno-
stek przestrzennych zwanych takre jednostkami 
terenowymi, funkcjonalnymi lub terenami; szczegó-
Eowe ustalenia dla tych terenów zawarto w Dziale 
III, Rozdziale 14, §§16 - 25,

3) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudo-
wy,

4) symbole terenów cyfrowe i literowe sEurące lo-
kalizacji ustaleG niniejszej uchwaEy na rysunku planu 
i zdefiniowane w Dziale I, Rozdziale 2, §4, ust. 1, 
pkt 1) - 16).

2. PozostaEe nie wymienione w ust. 1 elementy 
rysunku planu mają znaczenie informacyjne.

§3. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwaEy jest mowa o:

1) planie ｡ nalery przez to rozumieć miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego, o którym 
mowa w §1 niniejszej uchwaEy,

2) rysunku planu - nalery przez to rozumieć gra-
ficzny zapis planu przedstawiony na mapie sytu-
acyjno-wysoko[ciowej w skali 1:2000 stanowiący 
zaEącznik graficzny wymieniony w §1, ust. 3, pkt 1) 
niniejszej uchwaEy,

3) terenie - nalery przez to rozumieć obszar wy-
znaczony na rysunku planu liniami rozgraniczający-
mi､ oznaczony symbolem literowym funkcji i nume-
rem wyrórniającym go spo[ród innych terenów,

4) przepisach odrębnych ｡ nalery przez to rozu-
mieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi 
oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wyni-
kające z prawomocnych decyzji administracyjnych 
(art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjne-
go),

5) przeznaczeniu podstawowym - nalery przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które przewara na 
danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczają-
cymi,

6) przeznaczeniu uzupeEniającym - nalery przez to 
rozumieć inne nir podstawowe rodzaje przeznacze-
nia, które uzupeEniają przeznaczenie podstawowe,

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalery przez 
to rozumieć morliwo[ć usytuowania budynku w 
linii zabudowy okre[lonej na rysunku planu lub w 
odlegEo[ci większej od okre[lonej, którą mogą prze-
kroczyć tylko gzymsy, balkony, tarasy, schody, 
podjazdy, ganki, wykusze, rynny, pilastry, okapy, 
zadaszenia wej[ć do budynku itp., ale nie więcej nir 
o 2,00 m,

8) obowiązującej linii zabudowy - nalery przez to 
rozumieć linię wzdEur której nalery lokalizować min. 
50% [ciany frontowej budynku. Schody, podjazdy, 
ganki, balkony, wykusze, gzymsy, pilastry, okapy, 
zadaszenia wej[ć do budynku itp., mogą wykraczać 
poza te linie nie więcej nir 2,00 m,

9) linii rozgraniczającej ｡ nalery przez to rozu-
mieć linie oddzielające poszczególne tereny o rór-
nym przeznaczeniu, o którym mowa w Rozdziale 2, 
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§4, ust. 1, pkt 1) ｡ 16),
10) obiektach lub elementach malej architektury 

｡ nalery przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególno[ci:

a) kultu religijnego jak: kapliczki, krzyre przydror-
ne, figury,

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury 
ogrodowej,

c) urytkowe sEurące rekreacji codziennej i utrzy-
maniu porządku jak: piaskownice, hu[tawki, drabin-
ki, [mietniki,

11) usEugach nieuciąrliwych - nalery przez to ro-
zumieć usEugi, które nie nalerą do przedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco oddziaEywać na [ro-
dowisko lub przedsięwzięć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaEywać na [rodowisko zgodnie z 
przepisami odrębnymi,

12) dominancie przestrzennej - nalery przez to 
rozumieć budowlę lub czę[ć obiektu budowlanego 
wyrórniającą się wysoko[cią i formą architektonicz-
ną w stosunku do otoczenia,

13) powierzchni terenu biologicznie czynnej - na-
lery przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wodę po-
wierzchniową na terenie dziaEki budowlanej, a takre 
50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów o 
powierzchni nie mniejszej nir 10 m2 urządzonych 
jako trawniki lub kwietniki na podEoru zapewniają-
cym im naturalną wegetację,

14) istniejących elementach lub stanie zagospo-
darowania przestrzennego ｡ nalery przez to rozu-
mieć np. funkcje terenu, obiekty budowlane, cechy 
fizjograficzne wg ich stanu w dniu wej[cia w rycie 
planu,

2. Pojęcia uryte, a nie zdefiniowane w niniejszej 
uchwale nalery rozumieć zgodnie z ogólnie obowią-
zującymi przepisami.

ROZDZIAD II
Ustalenia dotyczące przeznaczenia i warunków 

zagospodarowania terenów

§4. 1. Ustala się przeznaczenia podstawowe te-
renów wydzielonych liniami rozgraniczającymi wg 
następujących kategorii:

1) EWR - tereny rolne z morliwo[cią lokalizacji 
elektrowni wiatrowych wraz z fundamentami oraz 
sieciami i urządzeniami infrastruktury technicznej i 
masztami pomiarowymi,

2) RM - tereny zabudowy zagrodowej w gospo-
darstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych,

3) UT - tereny usEug turystyczno-rekreacyjnych,
4) E - tereny urządzeG elektroenergetycznych,
5) ZL - tereny lasów,
6) RZ - tereny urytków zielonych,
7) R - tereny rolnicze,
8) WS - tereny wód powierzchniowych [ródlądo-

wych,
9) N - tereny nieurytków,
10) KDG - tereny dróg publicznych gEównych,
11) KDL - tereny dróg publicznych lokalnych,

12) KDD - tereny dróg publicznych dojazdowych,
13) KDDp - tereny dróg gminnych dojazdowych 

do pól,
14) KDW - tereny dróg wewnętrznych,
15) KR - tereny komunikacji rowerowej,
16) WP - tereny waEów przeciwpowodziowych.

DZIAD II
Ustalenia ogólne

ROZDZIAD III
Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-

nego

§5. 1. Forma obiektów mieszkalnych i gospodar-
czych powinna posiadać gabaryty i wymogi archi-
tektoniczne zawarte w przepisach szczegóEowych, 
a teren związany z ich obsEugą nalery zagospodaro-
wać zgodnie ze standardami i wskapnikami okre[lo-
nymi w przepisach szczegóEowych.

2. Lokalizacja i forma reklam nie more wprowa-
dzać dysharmonii wizualnej w krajobrazie i przesEa-
niać widoczno[ci w przypadku lokalizowania przy 
trasach komunikacyjnych.

3. Na terenie objętym planem zlokalizowane będą 
elektrownie wiatrowe o wysoko[ci do 190,0 m.

ROZDZIAD IV
Zasady ochrony i ksztaEtowania [rodowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego

§6. 1. Ustala się następujące zasady ochrony i 
ksztaEtowania [rodowiska przyrodniczego:

1) w zakresie ochrony krajobrazu:
a) zakazuje się realizacji zmian uksztaEtowania te-

renu wykraczających poza zakres prac ziemnych 
związanych z realizacją inwestycji będącej przed-
miotem i zakresem ustaleG planu,

b) w wydzielonej strefie technicznej wzdEur linii 
elektroenergetycznych obowiązuje zakaz lokalizo-
wania zabudowy z pomieszczeniami przeznaczony-
mi na staEy pobyt ludzi oraz nasadzenia drzew wy-
sokich,

c) na terenach objętych miejscowym planem zaka-
zuje się wprowadzania dolesieG,

2) w zakresie ochrony powietrza atmosferyczne-
go:

a) w zabudowie zagrodowej do celów grzewczych 
dopuszcza się stosowanie paliw pEynnych, gazo-
wych i staEych (np. biomasa, drewno) charakteryzu-
jących się najnirszymi wskapnikami emisyjnymi lub 
wykorzystanie alternatywnych pródeE energii (np. 
sEoneczna, geotermalna itp.),

b) wprowadzić pasy zieleni izolacyjnej o zrórnico-
wanym skEadzie gatunkowym i wysoko[ci od cią-
gów komunikacyjnych,

3) w zakresie ochrony przyrody:
a) zachowanie istniejącej zieleni [ródpolnej i przy-

drornej oraz jej uzupeEnienie o nowe nasadzenia,
b) uwzględnienie sąsiedztwa ｧPyzdrskiegoｦ Ob-
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szaru Chronionego Krajobrazu w zakresie wynikają-
cym z ustaleG dla tego obszaru,

c) nakazuje się lokalizację elektrowni wiatrowych 
poza gEównymi trasami przelotów i gEównymi osto-
jami gniazdowania ptaków,

d) ustala się obowiązek prowadzenia monitoringu 
skutków oddziaEywania na awifaunę - zakres, zasięg 
oraz okres prowadzenia monitoringu nalery okre[lić 
przed pozwoleniem na budowę w postępowaniu w 
sprawie oceny oddziaEywania na [rodowisko,

4) w zakresie ochrony wód powierzchniowych i 
podziemnych:

a) konieczno[ć zapewnienia ochrony wód grun-
towych i podziemnych przed zanieczyszczeniem w 
trakcie budowy,

b) teren objęty planem poEorony jest na obszarze 
udokumentowanego zbiornika wód podziemnych 
w piętrze czwartorzędowym ｡ GZWP 311, stąd 
konieczne jest rozwiązanie gospodarki [ciekowej 
zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi,

c) odprowadzanie [cieków w postaci wód opado-
wych i roztopowych z placów, parkingów i innych 
powierzchni utwardzonych itp., po odpowiednim 
podczyszczeniu w separatorach i osadnikach do 
najblirszych odbiorników pod warunkiem speEnienia 
obowiązujących w tym zakresie norm i przepisów 
odrębnych, a docelowo do kanalizacji deszczowej,

d) ochrona wód powierzchniowych przed zanie-
czyszczeniem poprzez odprowadzanie [cieków ko-
munalnych (po odpowiednim podczyszczeniu do 
wielko[ci normatywnych) oraz [cieków bytowych 
do kanalizacji sanitarnej, a w przypadku jej braku do 
szczelnych osadników bezodpEywowych z zapew-
nieniem systematycznego wyworenia przez konce-
sjonowanego przewopnika do miejsc wskazanych 
przez sEurby gminne lub przydomowych oczyszczal-
ni [cieków pod warunkiem speEnienia wszystkich 
wymagaG okre[lonych w przepisach wykonaw-
czych do prawa wodnego,

e) w przypadku uszkodzenia urządzeG melioracyj-
nych nalery je doprowadzić do stanu pierwotnego 
w uzgodnieniu z zarządcą tych urządzeG,

f) zabrania się- grodzenia nieruchomo[ci przyle-
gEych do powierzchniowych wód publicznych w od-
legEo[ci mniejszej nir 1,50 m od linii brzegowej, 

g) linię zabudowy od linii brzegowej powierzch-
niowych wód publicznych ustala się w odlegEo[ci 
nie mniejszej nir 5,0 m od linii brzegowej w celu 
zabezpieczenia terenu dla potrzeb robót związanych 
z ich utrzymaniem, z wyjątkiem rzeki Prosny i jej 
obwaEowaG, od których ustala się linię zabudowy 
w odlegEo[ci min. 50,0 m od stopy waEu po stronie 
odpowietrznej,

5) w zakresie ochrony przed haEasem:
a) przy lokalizacji elektrowni wiatrowych nakazuje 

się ochronę mieszkaGców przed haEasem i wibra-
cjami poprzez zachowanie okre[lonych przepisami 
odrębnymi poziomów haEasu na terenach objętych 
ochroną akustyczną (RM i UT),

b) emisja haEasu i wibracji pochodząca z elektrow-

ni wiatrowych nie more powodować przekroczeG 
standardów jako[ci [rodowiska na terenach chro-
nionych akustycznie.

6) w zakresie gospodarki odpadami:
a) zagospodarowanie odpadów komunalnych po-

przez ich segregowanie i przekazywanie do miejsc 
odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z ustawą o 
odpadach i gminnym Planem gospodarki odpadami 
oraz na zasadach okre[lonych w przepisach odręb-
nych,

b) sposób magazynowania odpadów winien za-
bezpieczać [rodowisko przed zanieczyszczeniem,

c) zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych 
na zasadach okre[lonych w przepisach odrębnych,

d) zagospodarowanie odpadów innych nir niebez-
pieczne na zasadach okre[lonych w przepisach od-
rębnych.

2. Zakazuje się prowadzenia produkcji i usEug oraz 
lokalizacji obiektów:

1) mogących pogorszyć stan czysto[ci wód pod-
ziemnych i powierzchniowych bez wcze[niejszej in-
stalacji odpowiednich urządzeG zabezpieczających,

2) mogących pogorszyć stan powietrza atmosfe-
rycznego bez wcze[niejszej instalacji odpowiednich 
urządzeG zabezpieczających,

3) mogących podnie[ć poziom haEasu powyrej 
dopuszczalnego okre[lonego przepisami odrębnymi 
bez wcze[niejszej instalacji odpowiednich urządzeG 
zabezpieczających.

ROZDZIAD V
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury wspóEczesnej

§7. 1. Na terenach objętych miejscowym planem 
występują strefy ochrony archeologicznej, w związ-
ku z tym prace związane z budową farmy wiatro-
wej w tych strefach muszą być poprzedzone ratow-
niczymi badaniami archeologicznymi, a ich zakres 
uzgodniony z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Za-
bytków w Poznaniu ｡ Delegatura w Kaliszu.

2. Jereli w trakcie prowadzenia robót budowla-
nych lub ziemnych odkryte zostaną przedmioty, co 
do których istnieje przypuszczenie, re są one zabyt-
kiem nalery:

1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić 
lub zniszczyć odkryty przedmiot,

2) zabezpieczyć przy pomocy dostępnych [rod-
ków te przedmioty i miejsca ich odkrycia,

3) powiadomić konserwatora zabytków lub miej-
scowe wEadze.

ROZDZIAD VI
Ustalenia dotyczące wymagaG wynikających z 
potrzeb ksztaEtowania przestrzeni publicznych

§8. 1. Na obszarze planu przewiduje się następu-
jące tereny przestrzeni publicznych:

1) drogi publiczne: gEówna KDG, lokalne KDL, do-
jazdowe KDD, dojazdowe do pól KDDp,
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2) [cierka rowerowa KR,
3) sieci i urządzenia sEurące zaopatrzeniu w wodę 

(wodociągi gminne, studzienki, hydrofornie) i odpro-
wadzaniu [cieków (gminna sieć kanalizacyjna, prze-
pompownie, studzienki itp.),

4) urządzenia melioracji wodnych,
5) inne tereny okre[lone w odrębnych ustawach.
2. Na terenach publicznych obowiązuj ą ustalenia 

zawarte w ustaleniach szczegóEowych (RozdziaE 11, 
§13 i rozdziaE 12, §14).

ROZDZIAD VII
Ustalenia dotyczące parametrów i wskapników 

ksztaEtowania zabudowy i zagospodarowania tere-
nów

§9. 1. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudo-
wy dla nowych obiektów nie będących czasowymi 
obiektami w odlegEo[ci od dróg zgodnie z rysunkiem 
planu:

1) gEównej wojewódzkiej KDG - min. 20,0 m od 
zewnętrznej krawędzi jezdni,

2) lokalnych KDL (powiatowych) - min. 8,0 m od 
zewnętrznej krawędzi jezdni,

3) lokalnych KDL (gminnych) - min. 6,0 m od ze-
wnętrznej krawędzi jezdni,

4) dojazdowychKDD - min. 6,0 m od zewnętrznej 
krawędzi jezdni,

5) dojazdowych do pól KDDp - min. 5,0 m od linii 
rozgraniczającej drogi,

6) wewnętrznych KDW - min. 5,0 m od linii roz-
graniczającej drogi.

2. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1 nie do-
tyczą urządzeG elektroenergetycznych, w tym m. 
in. Stacji transformatorowych, stacji redukcyjnych 
gazu, przepompowni itp., pod warunkiem re nie 
będą kolidowaEy z funkcjonowaniem i bezpieczeG-
stwem na tych drogach;

3. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1, pkt 6) 
nie dotyczą fundamentów turbin wiatrowych oraz 
masztów pomiarowych,

4. Poza liniami zabudowy mogą być lokalizowane 
drogi wewnętrzne, place manewrowe, sieci i urzą-
dzenia infrastruktury technicznej oraz maszty po-
miarowe,

5. Przy sytuowaniu budynków na dziaEce nalery 
zachować warunki okre[lone w przepisach odręb-
nych (w tym w rozporządzeniu o warunkach tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie).

6. Obowiązują gabaryty i wskapniki intensywno[ci 
zabudowy okre[lone w ustaleniach szczegóEowych.

7. Przy realizacji nowego zainwestowania nalery 
stosować rozwiązania projektowe dostosowane dla 
osób niepeEnosprawnych.

8. Ustala się zakaz grodzenia terenu lokalizacji po-
szczególnych wier elektrowni wiatrowych.

9. Maksymalna Eączna wysoko[ć wier elektrowni 
wiatrowych wraz z Eopatami wirnika ustala się do 
190,0 m.

10. Wiere wiatrowe nalery lokalizować w odle-
gEo[ci:

1) równej wysoko[ci wiery od drogi wojewódz-
kiej,

2) min. 50,0 m od stopy waEów przeciwpowodzio-
wych (po stronie odpowietrznej) przy rzece Pro[nie,

3) od terenów zabudowy mieszkaniowej w takiej 
odlegEo[ci, aby zostaEy zachowane standardy aku-
styczne wynikające z przepisów odrębnych.

11. Wszystkie obiekty o wysoko[ci równej i więk-
szej od 50,0 m npt przed wydaniem pozwolenia na 
budowę nalery uzgodnić z odpowiednimi sEurbami 
wojskowymi ruchu lotniczego.

ROZDZIAD VIII
Zasady zagospodarowania terenów podlegają-

cych ochronie oraz terenów zagroronych powodzią

§10. 1. Obszar objęty planem znajduje się poza 
terenami podlegającymi ochronie okre[lonymi w 
ustawie o ochronie przyrody.

2. Czę[ć terenu objętego planem znajduje się w 
obszarze bezpo[redniego zagrorenia powodzią (za-
sięg występowania wody 1% stuletniej) wg Stu-
dium Powodziowego Regionalnego Zarządu Gospo-
darki Wodnej w Poznaniu:

1) ustala się następujące zasady zagospodarowa-
nia terenów:

a) obowiązują zakazy, zwolnienia i ograniczenia 
wynikające z ustawy Prawo wodne,

b) transformatory na wierach wiatrowych, w wie-
rach lub obok nich nalery umieszczać powyrej rzęd-
nej 1% wody stuletniej okre[lonej w wymienionym 
w ust. 2 studium powodziowym.

3. Na obszarze objętym planem nie występują te-
reny zagrorone osuwaniem się mas ziemnych.

ROZDZIAD IX
SzczegóEowe zasady scalania i podziaEu nierucho-

mo[ci

§11. 1. Wydzielanie terenów pod lokalizacje wier 
elektrowni wiatrowych, placów manewrowych i 
dróg wewnętrznych more nastąpić zgodnie z wa-
runkami okre[lonymi w przepisach szczegóEowych.

ROZDZIAD X
Szczególne warunki zagospodarowania terenów

§12. 1. Ustala się następujące zasady szczegól-
nych warunków zagospodarowania terenów:

1) nalery zapewnić wodę dla celów przeciwpo-
rarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o 
ochronie przeciwporarowej,

2) na terenie objętym planem nie przewiduje się 
przypadku powarnej awarii przemysEowej; nato-
miast zachowano odpowiednie odlegEo[ci od zabu-
dowy i drogi wojewódzkiej na wypadek przewróce-
nia się wiery wiatrowej,

3) na terenie objętym planem nie ustala się zasad 
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zagospodarowania dla obszarów zamkniętych.

ROZDZIAD XI
Warunki i zasady obsEugi w zakresie komunikacji

§13. 1. Ustala się zasady zagospodarowania tras 
komunikacyjnych z podstawowym przeznaczeniem 
pod istniejące drogi oznaczone na rysunku planu 
symbolami: KDG, KDL, KDD, KDW; oraz [cierkę ro-
werową KR.

2. Poprzez drogę: klasy gEównej (1 KDG) realizuje 
się powiązania zewnętrzne krajowe i międzynarodo-
we, a takre międzywojewódzkie; poprzez drogi lo-
kalne KDL (1-3 KDL) powiązania międzyobszarowe 
(powiatowe i gminne).

3. Poprzez drogi dojazdowe KDD (1-12 KDD) oraz 
wewnętrzne KDW (1 - 20KDW) realizuje się obsEugę 
poszczególnych terenów i dziaEek.

4. Dla poszczególnych dróg oznaczonych na ry-
sunku planu ponirszymi symbolami obowiązują na-
stępujące warunki budowy:

1) droga publiczna wojewódzka nr 443 klasy G (1 
KDG) w przypadku jej modernizacji:

a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających - w ist-
niejących granicach pasa drogowego,

b) szeroko[ć jezdni: - 7,00 m,
c) dopuszcza się realizację w pasie drogowym 

sieci i urządzeG infrastruktury technicznej tylko w 
sytuacjach niezbędnych i koniecznych; przej[cia po-
przeczne nalery wykonywać przeciskiem pod jezd-
nią,

d) zjazdy i wjazdy z drogi mogą być realizowa-
ne na warunkach okre[lonych przez zarządcę drogi 
wyEącznie gdy brak jest dostępu z dróg nirszej ka-
tegorii,

e) dopuszcza się realizację [cierki rowerowej,
2) drogi publiczne klasy lokalnej L (1 - 3 KDL),
a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających - min. 

12,00 m,
b) szeroko[ć jezdni  - 6,00 m,
c) dopuszcza się realizację w pasie drogowym sie-

ci i urządzeG infrastruktury technicznej tylko w sy-
tuacjach niezbędnych i koniecznych,

d) zjazdy i wjazdy z drogi mogą być realizowane 
na warunkach okre[lonych przez zarządcę drogi,

e) dopuszcza się realizację [cierek rowerowych,
3) drogi publiczne klasy dojazdowej D (1 ｡ 12 

KDD),
a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających - min. 

10,00 m,
b) szeroko[ć jezdni  - 6,00 m,
c) zjazdy i wjazdy z drogi mogą być realizowane 

na warunkach okre[lonych przez zarządcę drogi,
4) drogi gminne stanowiące dojazdy do pól KDDp 

(1-8 KDDp),
a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających - min. 

5,00 m,
b) dopuszcza się realizację sieci i urządzeG infra-

struktury technicznej,
5) drogi wewnętrzne KDW (1 - 19 KDW):

a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających - min. 
5,00 m,

b) dopuszcza się realizację w pasie drogowym sie-
ci i urządzeG infrastruktury technicznej,

6) [cierka rowerowa KR (1 KR):
a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających - min. 

2,50 m,
b) dopuszcza się realizację sieci i urządzeG infra-

struktury technicznej w liniach rozgraniczających.
5. Dla dróg istniejących oraz w przypadku ich 

przebudowy lub remontu dopuszcza się zachowanie 
szeroko[ci w istniejących granicach pasów drogo-
wych.

6. W granicach poszczególnych nieruchomo[ci 
objętych planem nalery przewidzieć lokalizację nie-
zbędnej ilo[ci miejsc parkingowych:

1) ustala się następujące minimalne ilo[ci miejsc 
parkingowych:

a) dla terenów zabudowy zagrodowej RM - min. 2 
miejsca postojowe lub gararowe na l dziaEkę,

b) dla terenów usEug turystycznych UT - min. 3 
miejsca postojowe.

7. W zakresie sieci, obiektów i urządzeG infrastruk-
tury technicznej obowiązują następujące ustalenia:

1) nowe liniowe elementy infrastruktury technicz-
nej mogą być realizowane za zgodą zarządcy drogi 
｡ w pasie drogowym pod warunkiem, re nie będą 
kolidowaEy z jej funkcją komunikacyjną,

2) w pasie drogowym morna równier lokalizować 
towarzyszące sieciom infrastruktury technicznej 
urządzenia za zgodą zarządcy drogi oraz jereli istniej 
ą ku temu warunki,

3) nowe elementy infrastruktury technicznej na-
lery prowadzić jako podziemne, ale dopuszcza się 
równier ich prowadzenie jako nadziemne,

4) dopuszcza się:
a) prowadzenie i sytuowanie nowych elementów 

sieci i lokalizację urządzeG infrastruktury technicz-
nej na innych nir wymienione w pkt 1) terenach, o 
ile nie zostaną zmienione podstawowe funkcje tych 
terenów i nie zostanie zajęte więcej nir 10% po-
wierzchni jednostki terenowej,

b) urządzenia infrastruktury technicznej towarzy-
szące elementom liniowym mogą być lokalizowane 
zarówno jako podziemne i nadziemne, w tym w za-
lerno[ci od uwarunkowaG technicznych jako wolno-
stojące lub wbudowane w inne obiekty.

ROZDZIAD XII
Warunki i zasady obsEugi w zakresie infrastruktu-

ry technicznej

§14. 1. Planowane sieci i urządzenia systemu 
infrastruktury technicznej, a w szczególno[ci sieci 
wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
gazowe, elektroenergetyczne i o[wietleniowe, te-
letechniczne oraz inne sieci i urządzenia morna lo-
kalizować w liniach rozgraniczających tereny dróg 
publicznych (KDG, KDL, KDD, KDDp), dróg we-
wnętrznych (KDW), zieleni urządzonej ZP.
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2. W granicach caEego terenu objętego planem 
(z wyjątkiem stref okre[lonych w ust. 1) dopusz-
cza się lokalizowanie nie wyznaczonych na rysunku 
planu urządzeG i sieci infrastruktury technicznej nie-
zbędnych do obsEugi terenu pod warunkiem, re ich 
lokalizacja nie pozostaje w sprzeczno[ci z pozosta-
Eymi ustaleniami planu.

3. Na terenie objętym planem nalery zachować 
strefy techniczne od istniejących i projektowanych 
sieci infrastruktury technicznej: linii elektroenerge-
tycznych, wodociągów, kanalizacji, gazociągów 
wynikające z Polskich Norm i przepisów odrębnych.

4. Wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie 
sieci i urządzeG infrastruktury technicznej wymaga-
ją uzyskania warunków technicznych od^ch dyspo-
nentów.

5. Zaopatrzenie w energię elektryczną:
1) zasilanie w energię elektryczną obszaru objęte-

go planem przewiduje się z istniejących i projekto-
wanych sieci i urządzeG po ich rozbudowie na wa-
runkach i zasadach okre[lonych przez dysponenta 
sieci,

2) dla odbioru energii elektrycznej z farmy wia-
trowej nalery zrealizować GEówny Punkt Zasilania 
(GPZ) wEączony do istniejącej sieci WN 110 kV na 
warunkach okre[lonych przez zarządcę sieci,

3) od napowietrznych linii elektroenergetycznych 
nalery zachować strefę techniczną (wydzielony pas 
terenu) o szeroko[ciach liczonych od rzutu poziome-
go skrajnego przewodu linii odpowiednio:

- 15,0 m dla linii 110 kV po obu jej stronach,
- 5,0 m dla linii 15 kV po obu jej stronach,
- 3,0 m dla linii 0,4 kV,
w której obowiązuje zakaz lokalizowania wszel-

kich budynków, budowli (takich jak np. maszty) 
oraz zieleni wysokiej,

4) dopuszcza się realizację trafostacji, pod warun-
kiem re nie będą kolidowaEy z pozostaEymi ustale-
niami planu i pod warunkiem zapewnienia do nich 
dojazdu. Na terenie, gdzie wystąpi zwiększone za-
potrzebowanie w zakresie zasilania w energię elek-
tryczną, a zasilanie z istniejącej sieci nie będzie 
morliwe, dopuszcza się budowę stacji transforma-
torowych i sieci zasilających [redniego napięcia 
oraz niskiego napięcia odpowiednio do zbilanso-
wanych potrzeb i zgodnie z warunkami wydanymi 
przez przedsiębiorstwo energetyczne. Okre[lenie 
ostatecznej rozbudowy sieci i ilo[ć stacji transfor-
matorowych będzie morliwe po okre[leniu zapotrze-
bowania na moc,

5) dopuszcza się przebudowę napowietrznych li-
nii elektroenergetycznych zgodnie z przepisami i na 
warunkach okre[lonych przez operatora sieci,

6) dla usytuowania urządzeG elektroenergetycz-
nych (w tym stacji transformatorowych) w uzasad-
nionych przypadkach nie jest wymagane zachowa-
nie linii zabudowy,

7) w obrębie pasa drogowego dopuszcza się loka-
lizowanie wolnostojących szaf z urządzeniami, apa-
raturą i osprzętem infrastruktury energetycznej na 

warunkach okre[lonych przez zarządcę drogi,
8) wszystkie istniejące i projektowane urządzenia 

elektroenergetyczne nalery wkomponować w pro-
jektowane zagospodarowanie terenu zachowując 
bezpieczne odlegEo[ci zgodnie z obowiązującymi 
normami i przepisami.

6. Zaopatrzenie w wodę:
1) zaopatrzenie w wodę dla celów komunalnych, 

technologicznych i zabezpieczenia przeciwporaro-
wego ustala się z istniejących sieci wodociągowych 
oraz sieci planowanych podEączonych do istnieją-
cych obiektów i urządzeG zaopatrzenia w wodę,

2) nowe przewody wodociągowe mogą być pro-
wadzone w liniach rozgraniczających istniejących i 
projektowanych dróg, [cierki rowerowej oraz na te-
renach wymienionych w ustępie 2.

7. Odprowadzenie [cieków bytowych i komunal-
nych:

1) [cieki komunalne (po podczyszczeniu do pa-
rametrów wymaganych przez dysponenta sieci) i 
bytowe nalery odprowadzić bezpo[rednio do ist-
niejącego gminnego systemu kanalizacji sanitarnej 
poprzez istniejące i projektowane kanaEy sanitarne,

2) budowę nowych kanaEów nalery wyznaczać w 
liniach rozgraniczających istniejących i projektowa-
nych dróg, [cierki rowerowej oraz na terenach wy-
mienionych w ustępie 2,

3) na terenach, dla których nie będzie realizowa-
na kanalizacja sanitarna (rozproszona zabudowa 
zagrodowa) dopuszcza się realizacje bezodpEywo-
wych szczelnych zbiorników z zapewnieniem sys-
tematycznego wywozu przez koncesjonowanych 
przewopników do miejsc wskazanych przez sEurby 
gminne lub przydomowych oczyszczalni [cieków 
pod warunkiem speEnienia wszystkich

wymagaG okre[lonych w prawie wodnym,
4) zakazuje się odprowadzania nie oczyszczonych 

[cieków do gruntu oraz cieków powierzchniowych.
8. Odprowadzenie [cieków przemysEowych:
1) na terenie planowanej inwestycji nie przewiduje 

się powstawania [cieków przemysEowych,
2) pEynne odchody zwierzęce (w gospodarstwach 

rolnych) nalery gromadzić w oddzielnych zbiorni-
kach i wywozić do punktu zlewnego przy gminnej 
oczyszczalni [cieków,

9. Odprowadzenie wód opadowych i roztopo-
wych:

1) tereny zainwestowania, na których more doj[ć 
do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi 
lub innymi szkodliwymi nalery wyposaryć w system 
odprowadzania wód opadowych; powierzchnie, na 
których more doj[ć do zanieczyszczenia substan-
cjami nalery utwardzić, a podEore uszczelnić; przed 
odprowadzeniem wód opadowych w/w substancje 
nalery usunąć do warto[ci okre[lonych w przepi-
sach odrębnych poprzez ich podczyszczenie,

2) [cieki opadowe i roztopowe z dróg, placów, 
parkingów i dojazdów o utwardzonej nawierzchni 
z miejsc opisanych w punkcie 1) natery odprowa-
dzić po ich wstępnym podczyszczeniu do poziomów 
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okre[lonych w przepisach prawa do systemu odpro-
wadzania wód opadowych, docelowo do gminnej 
sieci kanalizacji deszczowej,

3) wody opadowe i roztopowe z dachów oraz po-
wierzchni innych nir powierzchnie, o których mowa 
w punkcie 1) nalery odprowadzić do systemu od-
prowadzania wód opadowych, a w przypadku jej 
braku do gruntu na terenie wEasnej dziaEki.

10. Zaopatrzenie w energię cieplną:
1) zaopatrzenie w ciepEo dla celów grzewczych 

ustala się dla zabudowy zagrodowej z wEasnych ko-
tEowni opalanych paliwami pEynnymi, gazowymi lub 
staEymi (np. biomasa, drewno) charakteryzujących 
się najnirszymi wskapnikami emisyjnymi lub wyko-
rzystanie alternatywnych pródeE energii,

11. ObsEuga w zakresie telekomunikacji:
1) poprzez podEączenie do istniejącej i projektowa-

nej sieci telekomunikacyjnej,
2) w przypadku kolizji planowanej zabudowy z ist-

niejącą siecią telekomunikacyjną nalery ją przebu-
dować w uzgodnieniu i na warunkach okre[lonych 
przez wEa[ciciela sieci,

3) urządzenia telekomunikacyjne nalery umiesz-
czać:

a) wewnątrz obiektów kubaturowych,
b) w obiektach wolnostojących z dostosowaniem 

wystroju architektonicznego do otaczającej zabudo-
wy,

4) dopuszcza się umieszczanie na budynkach ra-
diowych anten nadawczych, jereli:

a) nie zostaną przekroczone w miejscach dostęp-
nych dla ludno[ci okre[lone przepisami odrębnymi 
dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych,

b) wysoko[ć zawieszenia anten nie będzie wyrsza 
nir 6,0 m licząc od kalenicy dachu,

5) dopuszczalne lokalizacje urządzeG infrastruktu-
ry telekomunikacji nie mogą kolidować z istniejącym 
zainwestowaniem oraz ustaleniami planu,

6) ustala się następujące zasady budowy i moder-
nizacji przewodowych sieci telekomunikacyjnych:

a) linie sieci telekomunikacyjnych nalery prowa-
dzić wyEącznie jako kablowe,

b) w obrębie pasa drogowego istniejących i pro-
jektowanych dróg dopuszcza się ukEadanie sieci ka-
blowej,

7) wszelkie zadania inwestycyjne i remontowe 
powinny być w fazie projektowania kardorazowo 
uzgadniane z zarządcą sieci telekomunikacyjnej w 
zakresie występowania kolizji z siecią lub urządze-
niami telekomunikacyjnymi.

12. Zaopatrzenie w gaz:
1) gmina nie jest wyposarona w sieć gazową,
2) do celów bytowych wykorzystywany jest gaz 

pEynny.
3) W przypadku pojawienia się zapotrzebowania 

na gaz ziemny przyEączanie odbiorców do sieci ga-
zowej odbywać się będzie na zasadach zawartych 
w obowiązującym Prawie Energetycznym po kar-
dorazowym uzgodnieniu z dostawcą gazu i będzie 
zaleraEo od szczegóEowych warunków technicznych 

i ekonomicznych uzasadniających potrzebę rozbu-
dowy sieci gazowej wysokiego i [redniego ci[nie-
nia. Na przedmiotowym obszarze dopuszcza się re-
alizację sieci gazowych w pasach równolegEych do 
istniejących dróg z morliwo[cią realizacji przyEączy 
do projektowanych obiektów. Dopuszcza się rów-
nier morliwo[ć stawiania stacji redukcyjno-pomia-
rowych i wydzielenia terenu dla potrzeb ich budowy 
bez konieczno[ci dokonywania zmiany planu pod 
warunkiem zachowania wymaganych przepisami 
odrębnymi odlegEo[ci od istniejącej i projektowanej 
zabudowy,

4) dla projektowanych gazociągów ukEadanych w 
ziemi lub nad ziemią nalery zachować strefy tech-
niczne (kontrolowane) zgodnie z przepisami odręb-
nymi, w których zakazuje się wznoszenia budynków 
i budowli, urządzania staEych skEadów i magazynów 
oraz sadzenia drzew,

5) w przypadku budowy lub rozbudowy sieci gazo-
wej istnieje ograniczenie praw wEasno[ci wEa[cicieli 
gruntów nad gazociągami tj. w strefie technicznej 
(kontrolowanej) związane z zagwarantowaniem do-
stępno[ci do gazociągu dla sEurb eksploatacyjnych 
operatora sieci gazowych.

13. Gromadzenie i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych:

1) w zakresie gospodarki odpadami komunal-
nymi ustala się ich segregowanie i przekazywanie 
do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z 
ustawą o odpadach i gminnym Planem gospodarki 
odpadami,

2) sposób magazynowania odpadów winien za-
bezpieczać [rodowisko przed zanieczyszczeniem.

14. Gospodarka odpadami niebezpiecznymi:
1) nalery ją prowadzić zgodnie z przepisami w za-

kresie ochrony [rodowiska:
a) powinny być magazynowane w oddzielnym 

miejscu niedostępnym dla osób trzecich,
b) przekazywane do wykorzystania lub unieszko-

dliwienia odbiorcy posiadającemu stosowne zezwo-
lenie.

15. Gospodarka odpadami innymi nir niebezpiecz-
ne:

1) nalery magazynować w wydzielonych miej-
scach i przekazywać do odzysku lub unieszkodliwia-
nia odbiorcom posiadającym odpowiednie zezwole-
nie,

2) odchody staEe (w gospodarstwach rolnych) 
nalery magazynować w sposób uniemorliwiający 
wymywanie zanieczyszczeG do [rodowiska grunto-
wo-wodnego poprzez infiltrację wód opadowych i 
poddawane odzyskowi lub przekazywane do uniesz-
kodliwienia zgodnie z wymogami ochrony [rodowi-
ska,

3) ewentualne zwierzęta padEe nalery przekazy-
wać do unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom 
na warunkach i zasadach okre[lonych w przepisach 
odrębnych.

16. Gospodarowanie masami ziemnymi:
1) nadmiar mas ziemnych powstaEych w czasie 
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wykonywania robót budowlanych nalery wywozić 
na miejsce wskazane przez Urząd Gminy.

ROZDZIAD XIII
Ustalenia i sposoby tymczasowego zagospodaro-

wania

§15. 1. Na terenie objętym planem w okresie bu-
dowy elektrowni wiatrowych dopuszcza się tym-
czasowe zagospodarowanie terenu pod ukEad ko-
munikacyjny, w tym: zjazdów z dróg publicznych 
na drogi wewnętrzne o 50,0 m promieniach skrętu, 
2. Po zakoGczeniu realizacji inwestycji nalery tereny 
przywrócić do stanu pierwotnego.

DZIAD III
Przepisy szczegóEowe

ROZDZIAD XIV
Ustalenia szczegóEowe dotyczące warunków 

zabudowy i zagospodarowania terenów

§16. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem RM (1-3 RM) ustala się następujące 
przeznaczenie:

1) podstawowe: tereny zabudowy zagrodowej,
2) uzupeEniające:
a) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury tech-

nicznej.
b) obiekty maEej architektury,
c) zieleG urządzona (w tym zieleG izolacyjna),
d) budynki inwentarskie i gospodarcze, wiaty, ga-

rare, magazyny,
e) doj[cia, dojazdy, miejsca parkingowe,
f) usEugi nieuciąrliwe.
2. W granicach terenów RM obowiązuje zakaz 

wznoszenia:
1) tymczasowych obiektów budowlanych,
2) zabudowy usEug publicznych.
3. Ustala się następujące zasady zabudowy i za-

gospodarowania terenu:
1) min. 30% dziaEki nalery zachować jako po-

wierzchnię biologicznie czynną,
2) maksymalny procent zabudowy dziaEki nie 

more przekroczyć 40%,
3) adaptuje się istniejącą zabudowę zagrodową z 

morliwo[cią przeprowadzania remontów, przebudo-
wy, rozbudowy i nadbudowy,

4) adaptuje się istniejące sieci i urządzenia infra-
struktury technicznej z morliwo[cią ich remontów, 
przebudowy oraz budowy nowych,

5) na terenach zabudowy mieszkaniowej zagrodo-
wej nalery zachować okre[lone w przepisach odręb-
nych standardy akustyczne,

4. Forma architektoniczna istniejących i nowych 
budynków mieszkalnych musi speEniać następujące 
wymagania:

1) dachy strome dwuspadowe symetryczne i 
wielospadowe o kącie nachylenia 30° - 45° z do-
puszczeniem dachów naczóEkowych, okien polacio-

wych, lukarn, wykuszy, itp., dla których dopuszcza 
się mniejszy kąt nachylenia dachu (min. 25°),

2) wysoko[ć zabudowy max. 2 kondygnacje (w 
tym poddasze urytkowe),

3) obsEuga komunikacyjna z istniejących dróg pu-
blicznych i wewnętrznych mających dostęp do dróg 
publicznych,

4) dopuszcza się podpiwniczenie.
5. Forma architektoniczna budynków inwentar-

skich, skEadowych i gospodarczych:
1) dachy strome dwuspadowe symetryczne, wie-

lospadowe i jednospadowe,
2) wysoko[ć zabudowy max. 15,0 m z wyjątkiem 

kominów, masztów itp., których wysoko[ć nie po-
winna przekraczać 25,0 m.

§17. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem UT (1 UT) ustala się następujące prze-
znaczenie:

1) podstawowe: tereny usEug turystyczno-rekre-
acyjnych,

2) uzupeEniające:
a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
b) miejsca odpoczynku dla kajakarzy.
c) place manewrowe przy przystaniach kajako-

wych i maEej elektrowni wodnej,
d) pole biwakowe, pomosty,
e) ciągi piesze,
f) elementy maEej architektury,
g) zieleG urządzona.
2. W granicach terenów UT obowiązuje zakaz 

wznoszenia :
1) wszelkich budynków i budowli nie związanych 

z obsEugą przystani kajakowych i elektrowni wod-
nej,

3. Ustala się następujące zasady zagospodarowa-
nia terenu:

1) min. 60% terenu nalery zachować jako po-
wierzchnię biologicznie czynną,

2) dopuszcza się morliwo[ć zmiany trasy rowu 
melioracyjnego na zasadach okre[lonych przez jego 
zarządcę,

3) nalery zachować okre[lone przepisami odręb-
nymi poziomy haEasu.

§18. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem EWR (1 - 17 EWR) ustala się następujące 
przeznaczenie:

1) podstawowe: tereny rolne z morliwo[cią lokali-
zacji elektrowni wiatrowych,

2) uzupeEniające:
a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
b) drogi dojazdowe wewnętrzne do obsEugi wier 

elektrowni wiatrowych,
c) place manewrowe i miejsca postojowe dla sa-

mochodów oraz maszty pomiarowe.
2. W granicach terenów EWR oraz w strefie wy-

stępowania haEasu o równowarnym poziomie > 45 
dB obowiązuje zakaz wznoszenia:

1) budynków przeznaczonych na staEy pobyt lu-
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dzi,.
3. Ustala się następujące zasady zabudowy i za-

gospodarowania terenu:
1) maksymalna Eączna wysoko[ć wiery elektrow-

ni wiatrowej wraz z Eopatami nie more przekroczyć 
190,0 m,

2) dla farmy wiatrowej obowiązuje jeden typ elek-
trowni wiatrowych,

3) dla farmy wiatrowej obowiązuje jednakowa ko-
lorystyka elektrowni wiatrowych,

4) dla farmy wiatrowej obowiązuje jednakowa 
konstrukcja wier : stalowa rura peEno[cienna,

5) obowiązuje wyposarenie w znaki przeszkodo-
we (przeszkody lotnicze),

6) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu, przy czym ustala się:

a) od terenów le[nych w odlegEo[ci równej wyso-
ko[ci wiery wiatrowej,

b) od drogi publicznej wojewódzkiej nr 443 ｡ min. 
w odlegEo[ci równej wysoko[ci wiery wiatrowej,

c) od dróg publicznych gminnych - min. 6,0 m,
d) od cieków wodnych - min. 5,0 m, a od rzeki 

Prosny i obwaEowaG min. 50,0 m od stopy waEów 
po stronie odpowietrznej,

e) od zabudowy mieszkaniowej - w takiej odlegEo-
[ci, aby zostaEy zachowane standardy akustyczne 
wynikające z przepisów odrębnych,

7) przesunięcie lokalizacji elektrowni wiatrowej 
oraz dróg wewnętrznych i placów manewrowych 
na tej samej dziaEce more nastąpić bez konieczno-
[ci zmiany planu pod warunkiem zachowania prze-
pisów odrębnych oraz braku kolizji z pozostaEymi 
ustaleniami planu.

8) obsEuga komunikacyjna z projektowanych dróg 
wewnętrznych o szeroko[ci w liniach rozgraniczają-
cych min. 8,50 m poEączonych z drogami publiczny-
mi i zakoGczonych placami manewrowymi,

9) w celu zabezpieczenia zdrowia i, rycia ludzi 
oraz mienia nalery zachować minimalne odlegEo[ci 
usytuowania turbin wiatrowych od napowietrznych 
linii elektroenergetycznych zgodnie z ustaleniami 
§14, ust. 5, pkt 3).

§19. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem E (1E) ustala się następujące przeznacze-
nie:

1) podstawowe: obiekty i urządzenia elektroener-
getyczne (GEówny Punkt Zasilania),

2) uzupeEniające:
a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
b) obiekty związane z obsEugą i funkcjonowaniem 

GPZ,
c) place, dojazdy, doj[cia, miejsca parkingowe,
d) obiekty maEej architektury,
e) zieleG urządzona.
2. W granicach terenów E obowiązuje zakaz 

wznoszenia:
1) tymczasowych obiektów budowlanych,
2) budynków mieszkalnych i usEug publicznych.
3. Ustala się następujące zasady zabudowy i za-

gospodarowania terenów:
1) min. 10% dziaEki nalery zachować jako po-

wierzchnię biologicznie czynną,
2) maksymalny procent zabudowy dziaEki nie 

more przekroczyć 80%,
3) obsEuga komunikacyjna z projektowanej drogi 

wewnętrznej 11 KDW poEączonej z istniejącą z dro-
gą publiczną gminną dojazdową 4 KDD,

4) nalery zapewnić min. 2 miejsca parkingowe,
5) zieleG nie more kolidować z zabudową i zago-

spodarowaniem terenu GPZ.

§20. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem WP (1-3 WP) ustala się następujące 
przeznaczenie:

1) podstawowe: waEy przeciwpowodziowe,
2) uzupeEniające:
a) droga obsEugująca,
b) zieleG,
c) niezbędna infrastruktura techniczna.
2. W granicach terenów WP obowiązuje zakaz 

wznoszenia:
1) wszelkich budynków i budowli nie związanych 

z utrzymaniem waEów.
3. Ustala się następujące zasady zabudowy i za-

gospodarowania terenów:
1) adaptuje się istniejące waEy przeciwpowodzio-

we z morliwo[cią ich przebudowy, rozbudowy i 
podniesienia wysoko[ci,

2) od stopy waEów nalery zachować okre[loną w 
Prawie wodnym odlegEo[ć zabudowy ｡ min. 50,0 
m od stopy waha od strony odpowietrznej,

3) zachować istniejącą zieleG.

§21. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem R (1 - 59 R) ustala się następujące prze-
znaczenie:

1) podstawowe: tereny rolnicze,
2) uzupeEniające:
a) drogi wewnętrzne, place manewrowe, maszty 

pomiarowe,
b) drogi dojazdowe do pól,
c) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
d) zieleG,
e) obiekty maEej architektury.
2. W granicach terenów R obowiązuje zakaz 

wznoszenia:
1) zabudowy przeznaczonej na staEy pobyt ludzi.
3. Ustala się następujące zasady zabudowy i za-

gospodarowania terenu::
1) obsEuga komunikacyjna z dróg publicznych; do-

puszczalna równier poprzez drogi wewnętrzne po-
siadające dostęp do dróg publicznych,

§22. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem RZ (1 ｡ 52 RZ) ustala się następujące 
przeznaczenie:

1) podstawowe: tereny Eąk i pastwisk,
2) uzupeEniające:
a) drogi wewnętrzne, place manewrowe, miejsca 
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postojowe, maszty pomiarowe,
b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
c) zieleG urządzona,
2. W granicach terenów RZ obowiązuje zakaz 

wznoszenia:
1) zabudowy przeznaczonej na staEy pobyt ludzi.
3. Ustala się następujące zasady zabudowy i za-

gospodarowania terenu:
1) obsEuga komunikacyjna z dróg publicznych; do-

puszczania równier poprzez drogi wewnętrzne po-
siadające dostęp do dróg publicznych.

§23. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem ZL (1 ｡ 13 ZL) ustala się następujące 
przeznaczenie:

1) podstawowe: tereny lasów,
2) uzupeEniające:
a) [cierki rowerowe,
b) ciągi piesze,
c) sieci infrastruktury technicznej.
2. W granicach terenów ZL obowiązuje zakaz 

wznoszenia:
1) obiektów budowlanych i budowli, z wyjątkiem 

sEurących do obsEugi terenów le[nych.
3. Ustala się następujące zasady zabudowy i za-

gospodarowania terenu:
1) nalery zachować istniejący drzewostan,
2) morliwe nowe nasadzenia.

§24. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem WS (1 - 19 WS) ustala się następujące 
przeznaczenie:

1) podstawowe: wody powierzchniowe [ródlądo-
we (rowy melioracyjne podstawowe i szczegóEowe 
oraz rzeka Prosna),

2) uzupeEniające: nie ustala się.
2. W granicach terenu WS obowiązuje zakaz 

wznoszenia:
1) obiektów budowlanych i budowli z wyjątkiem 

sEurących regulacji, piętrzeniu i związanych z eks-
ploatacją wód.

3. Dopuszcza się morliwo[ć przekrycia, przebudo-
wy i skanalizowania rowów melioracyjnych szcze-
góEowych.

4. WzdEur rowów i rzeki Prosny nalery zapewnić 
dojazdy niezbędne dla ich utrzymania i konserwacji.

5. Dopuszcza się morliwo[ć przekroczenia rzeki 
Prosny liniami kablowymi elektroenergetyki i teleko-
munikacji.

§25. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem N (1 - 5 N) ustala się następujące prze-
znaczenie:

1) podstawowe: nieurytki,
2) uzupeEniające: nie ustala się,
3) dopuszczalne:

a) drogi wewnętrzne, place manewrowe, maszty 
pomiarowe,

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
2. Ustala się następujące zasady zabudowy i za-

gospodarowania terenu:
1) obsEuga komunikacyjna z dróg publicznych; do-

puszczalna równier poprzez drogi wewnętrzne po-
siadające dostęp do dróg publicznych.

§26. 1. Na obszarze planu obowiązuje stawka 
procentowa stanowiąca podstawę do okre[lenia 
opEaty, o której mowa w art. 36, ust. 4 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym w wymiarze:

1) dla terenów oznaczonych symbolem: RM, UT 
- 20%,

2) dla terenów oznaczonych symbolem: EWR - 
30%,

3) dla terenów oznaczonych symbolem: E - 20%,
4) dla terenów oznaczonych symbolem: KDG, 

KDL, KDD, KDW, KR - 10%

§27. 1. Tereny uzyskaEy zgodę Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi (pismo nr GZ.tr.057-602-525/09 z 
dnia 7 stycznia 2010 r.) na zmianę przeznaczenia 
gruntów rolnych na cele nierolnicze:

1) grunty orne klasy R III a - 2,389 ha,
2) grunty zabudowane B-R IIla - 0,051 ha,
3) grunty orne klasy R III b - 3,042 ha,
4) wody - 0,018 ha

DZIAD IV
Przepisy koGcowe

ROZDZIAD XV
Ustalenia koGcowe

§28. Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego jest aktem prawa miejscowego i stano-
wi podstawę do wydawania decyzji administracyj-
nych na budowę dla terenu objętego planem.

§29. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy GizaEki.

§30. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca
Rady Gminy

(-) Marianna Pietryga



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 89 ｠ 9572 ｠ Poz. 1735



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 89 ｠ 9573 ｠ Poz. 1735



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 89 ｠ 9574 ｠ Poz. 1735



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 89 ｠ 9575 ｠ Poz. 1735



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 89 ｠ 9576 ｠ Poz. 1735



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 89 ｠ 9577 ｠ Poz. 1735



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 89 ｠ 9578 ｠ Poz. 1735



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 89 ｠ 9579 ｠ Poz. 1735



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 89 ｠ 9580 ｠ Poz. 1735



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 89 ｠ 9581 ｠ Poz. 1735



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 89 ｠ 9582 ｠ Poz. 1735



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 89 ｠ 9583 ｠ Poz. 1735
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ZAŁ. NR 2 
do uchwały Nr XXIX/1/2010 

Rady Gminy Gizałki 
z dnia 18 lutego 2010 r.  

 
WYKAZ UWAG ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 17, PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU PRZESTRZENNYM DO 

WYŁOŻONEGO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GIZAŁKI – DLA CZĘŚCI TERENU 
POŁOŻONEGO W NOWEJ WSI, CZOŁNOCHOWIE, RUDZIE WIECZYŃSKIEJ, SZYMANOWICACH ORAZ TOMICACH 

 

Rozstrzygnięcie Wójta 
w sprawie rozpatrzenia 

uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Gminy zał. do 

uchwały Nr 
XXIX/1/2010 z dnia 

18.02. 2010 r. L.p. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i 
imię, nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
Zgłaszającego 

uwagę 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której uwaga 

dotyczy 

Ustalenia projektu 
planu dla 

nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga Uwaga 
uwzględ. 

Uwaga 
nieuwzględ. 

Uwaga 
uwzględ. 

Uwaga 
nie 

uwzględ. 

Uwagi 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 
           
           
           
           

 
 
W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu i w wyznaczonym ustawowo terminie 
14 dni po wy ło żeniu nie zosta ły wniesione uwagi do projektu planu� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

(podpis Wójta)  
 



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 89 ｠ 9585 ｠ Poz. 1735

na obszarze objętym Miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego gminy GizaEki dla czę-
[ci terenu poEoronego w Nowej Wsi, CzoEnochowie, 
Rudzie WieczyGskiej, Szymanowicach oraz Tomi-
cach

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmiana-
mi) Rada Gminy GizaEki okre[la następujący sposób 
realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy oraz 
zasady ich finansowania.

§1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury tech-
nicznej sEurące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 
mieszkaGców stanowią zgodnie z art. 7, ust. 1 usta-

wy z dnia 8 marca 1998 r., o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 
ze zmianami) zadania wEasne gminy.

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
zapisane w niniejszym planie obejmują: 

1) traktowane jako zadania wspólne inwestycje w 
liniach rozgraniczających poszczególnych dróg, w 
tym: o[wietlenie, chodniki, zieleG i odpowiednie za-
bezpieczenia techniczne zmniejszające uciąrliwo[ć 
w rozumieniu przepisów o ochronie [rodowiska,

2) inwestycje realizowane samodzielnie w lub 
poza liniami rozgraniczającymi dróg.

§2. 1. Wykaz terenów funkcjonalnych, w których 
zapisane zostaEy inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej nalerące do zadaG wEasnych gminy:

2. PozostaEe projektowane w planie drogi sEurące 
do obsEugi oraz związane z projektowaną farmą wia-
trową sieci i urządzenia infrastruktury technicznej 
realizowane będą przez i na koszt inwestora farmy 
wiatrowej.

§3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskaza-
nych w §2 ust. 1:

1) realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, w tym m. in. ustawą 
Prawo budowlane, ustawą o zamówieniach publicz-
nych, ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o 
gospodarce komunalnej i Prawem ochrony [rodowi-
ska,

2) sposób realizacji inwestycji okre[lonych w §2 
ust. 1 more ulegać modyfikacji wraz z dokonującym 
się postępem techniczno-technologicznym, zgodnie 
z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki, 
o ile nie nastąpi naruszenie ustaleG planu,

3) realizacja i finansowanie w zakresie infrastruk-
tury technicznej inwestycji nie wyszczególnionych 
w §2 ust. 1 jest przedmiotem umowy zaintereso-
wanych stron.

§4. Finansowanie inwestycji w zakresie infra-
struktury technicznej ujętych w niniejszym planie, 
które nalerą do zadaG wEasnych gminy, podlega 

przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r., o 
finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze 
zmianami), przy czym:

1) wydatki majątkowe gminy okre[la Rada Gminy 
w dokumencie pn. ｧWieloletni Plan Inwestycyjnyｦ,

2) wydatki inwestycyjne finansowane z budretu 
gminy ustala się w uchwale budretowej,

3) inwestycje, których okres realizacji przekracza 
jeden rok budretowy ujmowane są w wykazie sta-
nowiącym zaEącznik do uchwaEy budretowej, zwa-
nym ｧWieloletnie programy inwestycyjneｦ.

§5. Zasady finansowania inwestycji:
1) dochody wEasne,
2) dotacje,
3) kredyty,
4) poryczki preferencyjne,
5) w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

§6. Inwestycje w zakresie przesyEania i dystrybu-
cji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepEa 
okre[lone w §2 realizowane będą w sposób okre-
[lony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r., 
Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 
r., Nr 89, poz. 625 ze zmianami).

ZADĄCZNIK NR 3
do uchwaEy nr XXIX/1/2010

Rady Gminy GizaEki
z dnia 18 lutego 2010 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZ-
NEJ NALEqĄCYCH DO ZADAF WDASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA
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ZAŁĄCZNIK NR 3 
do uchwały nr XXIX/1/2010 
Rady Gminy Gizałki 
z dnia 18 lutego 2010 r.  
 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
NALEŻĄCYCH DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 
 
na obszarze objętym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Gizałki dla części terenu położonego w Nowej Wsi, 
Czołnochowie, Rudzie Wieczyńskiej, Szymanowicach oraz Tomicach 
 
Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze 
zmianami) Rada Gminy Gizałki określa następujący sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 
zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania. 
 
§1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców stanowią 
zgodnie z art. 7, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1998 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze 
zmianami) zadania własne gminy. 
2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszym planie obejmują:  
1) traktowane jako zadania wspólne inwestycje w liniach rozgraniczających poszczególnych dróg, w tym: oświetlenie, chodniki, 
zieleń i odpowiednie zabezpieczenia techniczne zmniejszające uciążliwość w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, 
2) inwestycje realizowane samodzielnie w lub poza liniami rozgraniczającymi dróg. 
§2. 1. Wykaz terenów funkcjonalnych, w których zapisane zostały inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej należące do 
zadań własnych gminy: 
 

L.p. Symbole terenów 
funkcjonalnych 

Zapisane w planie przeznaczenie terenu (opis inwestycji) 

1. 2. 3. 

1. 1 KR Ścieżka rowerowa – projektowana, której fragment znajduje się w 
granicach planu 

 
2. Pozostałe projektowane w planie drogi służące do obsługi oraz związane z projektowaną farmą wiatrową sieci i urządzenia 
infrastruktury technicznej realizowane będą przez i na koszt inwestora farmy wiatrowej. 
§3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w §2 ust. 1: 
1) realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m. in. ustawą Prawo budowlane, ustawą o 
zamówieniach publicznych, ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o gospodarce komunalnej i Prawem ochrony środowiska, 
2) sposób realizacji inwestycji określonych w §2 ust. 1 może ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się postępem techniczno-
technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki, o ile nie nastąpi naruszenie ustaleń planu, 
3) realizacja i finansowanie w zakresie infrastruktury technicznej inwestycji nie wyszczególnionych w §2 ust. 1 jest przedmiotem 
umowy zainteresowanych stron. 
§4. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej ujętych w niniejszym planie, które należą do zadań własnych 
gminy, podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r., o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), przy 
czym: 
1) wydatki majątkowe gminy określa Rada Gminy w dokumencie pn. „Wieloletni Plan Inwestycyjny”, 
2) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy ustala się w uchwale budżetowej, 
3) inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok budżetowy ujmowane są w wykazie stanowiącym załącznik do uchwały 
budżetowej, zwanym „Wieloletnie programy inwestycyjne”. 
§5. Zasady finansowania inwestycji: 
1) dochody własne, 
2) dotacje, 
3) kredyty, 
4) pożyczki preferencyjne, 
5) w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. 
§6. Inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła określone w §2 realizowane będą 
w sposób określony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r., Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625 ze 
zmianami). 
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Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 89 ｠ 9586 ｠ Poz. 1736, 1737

Na podstawi art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrze-
[nia 1991 r. o systemie o[wiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 
256, poz. 2572 ze zmianami) i art. 18 ust. 2 pkt 15 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmiana-
mi) Rada Gminy Kotlin uchwala, co następuje:

§1. 1. Ustala się wysoko[ć opEat za [wiadcze-
nia prowadzonego przez Gminę Kotlin przedszko-
la publicznego przekraczające realizację podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego obejmu-
jące koszty następujących zajęć opiekuGczo-wycho-
wawczych i dydaktycznych [wiadczone w godzi-
nach pobytu przekraczających realizację podstawy 
programowej:

1) zabawy aktywizujące oraz badawczo-rozwijają-
ce zainteresowania otaczającym [wiatem,

2) zajęcia mające na celu zapobieganie i korygo-
wanie wad postawy,

3) zabawy pobudzające ciekawo[ć poznawczą,
4) zajęcia muzyczne, plastyczne i teatralne roz-

wijające zdolno[ci dzieci oraz zaspakajające ich po-
trzebę aktywno[ci i zainteresowania,

5) dowolne zabawy dzieci ksztaEtujące umiejętno-
[ci spoEeczne oraz utrwalające czynno[ci samoob-
sEugowe, nawyki higieniczne i kulturalne,

6) zajęcia mające na celu zapobieganie i korygo-
wanie wad wymowy,

7) zajęcia terapeutyczne.
2. Koszt jednostkowy za kardą rozpoczętą godzi-

nę korzystania przez dziecko ze [wiadczeG, o któ-

rych mowa w ust 1 ustala się w wysoko[ci 1,50 zE 
(sEownie: jeden zEoty pięćdziesiąt groszy).

§2. Zakres [wiadczeG z których korzystać będzie 
dziecko, wysoko[ć związanych z tym opEat oraz ter-
min uiszczenia opEat okre[li umowa cywilno prawna 
zawierana pomiędzy dyrektorem przedszkola a ro-
dzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

§3. W przypadku nieobecno[ci dziecka w przed-
szkolu opEatę rozlicza się za faktyczne godziny ko-
rzystania z zajęć.

§4. Wysoko[ć opEat za posiEki ustala dyrektor 
przedszkola w porozumieniu z Wójtem Gminy.

§5. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Kotlin.

§6. Traci moc uchwaEa Nr XL/221/2002 Rady 
Gminy Kotlin z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie 
opEaty za [wiadczenia prowadzonego przez Gminę 
przedszkola publicznego.

§7. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 14 dni 
od dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 
dnia 1 wrze[nia 2010 roku.

Przewodniczący Rady
(-) CzesEaw Moch

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 
wrze[nia 1996 r. o utrzymaniu czysto[ci i porządku 
w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze 
zmianami) i rozporządzenia Ministra Zrodowiska z 
dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegóEowego 
sposobu okre[lenia wymagaG, jakie powinien speE-
niać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie ze-
zwolenia (Dz.U. z 2006 r. Nr 5, poz. 33) uchwala 
się, co następuje:

§1. Okre[la się wymagania, jakie powinien speE-
niać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie ze-
zwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od 
wEa[cicieli nieruchomo[ci lub oprórnianie zbiorni-
ków bezodpEywowych i transport nieczysto[ci cie-
kEych w brzmieniu okre[lonym zaEącznikiem od ni-
niejszej uchwaEy.

1736

UCHWADA Nr XXXVI/191/2010 RADY GMINY KOTLIN

z dnia 19 lutego 2010 r. 

w sprawie ustalenia opEaty za [wiadczenia prowadzonego przez Gminę Kotlin przedszkola publicznego

1737

UCHWADA Nr XXX/183/10 RADY GMINY WAPNO

z dnia 22 lutego 2010 r.

w sprawie okre[lenia wymagaG jakie powinien speEniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwo-
lenia na odbieranie odpadów komunalnych od wEa[cicieli nieruchomo[ci, oprórnianie zbiorników bezodpEy-

wowych i transportu nieczysto[ci ciekEych


