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Na podstawie art. 3 i art. 6 ust. 2 oraz ust. 4 usta-
wy z dnia 13 wrze[nia 1996r. o utrzymaniu czysto-
[ci i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 
236 poz. 2008 ze zmianami) oraz art. 40 ust. 1, art. 
7 ust. 1 pkt 5, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 
2001 r. Nr 142, 3Z. 1591 ze zmianami) oraz art. 9 
ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (t.j. Dz.U. z 
2001 r. Nr 97 poz. 1050: zamianami) Rada Miejska 
Wielichowa, uchwala, co następuje.

§1. Ustala się górne stawki opEat ponoszonych 
przez wEa[cicieli nieruchomo[ci za usEugi odbierania 
odpadów komunalnych oraz oprórniania zbiorników 
bezodpEywowych i transportu nieczysto[ci ciekEych 
w następujących wysoko[ciach:

1. za jednokrotny odbiór odpadów komunalnych:
1) z pojemnika o objęto[ci 120 l - 30,00 zE + 

VAT,
2) z pojemnika o objęto[ci 240 l - 60,00 zE + 

VAT,
2. wywóz nieczysto[ci pEynnych ze zbiorników 

bezodpEywowych i ich transport do punktu zlewne-
go - 16,00zE + VAT za 1 m3.

§2. 1. Górną opEatę za usEugi, o których mowa w 
§1 ust. 1 pkt 1 ustala się w wysoko[ci:

1) z pojemnika o objęto[ci 120 l - 15,00 zE + 
VAT,

2) z pojemnika o objęto[ci 240 l - 30,00 zE + 
VAT,

jereli odpady komunalne są zbierane i transporto-
wane w sposób selektywny.

§3. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmistrzo-
wi Miasta i Gminy Wielichowo.

§4. UchwaEa podlega ogEoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz na 
tablicy ogEoszeG w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 
Wielichowo.

§5. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 14 dni 
od dnia jej ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego.

§6. Traci moc uchwaEa nr XVI/102/08 z dnia 26 
marca 2008 r. 

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) StanisEaw Marciniak

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 2004 r., Nr 
6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r., Nr 113, 
poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r., Nr 45, poz. 
319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r., Nr 127, poz. 
880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 
1237 i Nr 220, poz. 1413) oraz art. 18 ust. 2 pkt 
5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
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 i Nr 162, poz. 1568; z 
2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 
2005 r., Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; 
z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 

2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 
173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 
223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420), Rada 
Miasta i Gminy Buk uchwala, co następuje:

RozdziaE I
Przepisy ogólne

§1. 1. W związku z UchwaEą Nr XX/140/08 z dnia 
29 stycznia 2008 roku Rady Miasta i Gminy Buk w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
poEoronych w Wielkiej Wsi przy ul. Zwiętego Rocha 
oraz po stwierdzeniu zgodno[ci ponirszych ustaleG 
ze zmianą studium uwarunkowaG i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta i gminy Buk, 
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UCHWADA Nr XXV/167/09 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA

z dnia 27 kwietnia 2009 r. 

w sprawie okre[lenia górnych stawek opEat za usEugi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
wEa[cicieli nieruchomo[ci i w zakresie oprórniania zbiorników bezodpEywowych i transportu nieczysto[ci 

ciekEych
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UCHWADA Nr XLVI/280/09 RADY MIASTA I GMINY BUK

z dnia 24 listopada 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poEoronych w 
Wielkiej Wsi przy ulicy Zwiętego Rocha
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uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenów poEoronych w Wielkiej Wsi 
przy ulicy Zwiętego Rocha, zwany dalej ｧplanemｦ.

2. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są:
1) rysunek planu zatytuEowany ｧMiejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego terenów poEoro-
nych w Wielkiej Wsi przy ulicy Zwiętego Rochaｦ, 
opracowany w skali 1:1000; stanowiący zaEącznik 
nr 1 do uchwaEy;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu planu, stanowiące zaEącz-
nik nr 2 do uchwaEy;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, nalerących do zadaG wEasnych gminy oraz 
zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o 
finansach publicznych, stanowiące zaEącznik nr 3 
do uchwaEy.

3. Granice obszaru objętego planem okre[lają ry-
sunki planu.

§2. Ilekroć w uchwale występuje termin:
1) linia rozgraniczająca - nalery przez to rozumieć 

linię rozgraniczającą tereny o rórnym przeznaczeniu 
lub rórnych zasadach zagospodarowania;

2) powierzchnia zabudowy - nalery przez to ro-
zumieć sumę powierzchni wyznaczonych przez rzu-
ty pionowe zewnętrznych krawędzi budynków na 
dziaEce na powierzchnię tej dziaEki;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy - nalery przez 
to rozumieć linię, w której more być umieszczona 
[ciana frontowa projektowanego budynku bez pra-
wa jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczają-
cej, za wyjątkiem takich elementów architektonicz-
nych, jak: balkon, wykusz, schody, taras, gzyms, 
okap dachu, rynna, wiatroEap oraz innych detali 
wystroju architektonicznego budynku wysuniętych 
poza tę linię nie więcej nir 2,0 m;

§3. Ustaleniami planu na rysunku planu są:
1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu lub rórnych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) przeznaczenie terenu;
5) pasy zieleni izolacyjnej;
6) granice dziaEek, przy których nalery realizować 

zabudowę mieszkaniową blipniaczą.
§4. Okre[la się następujące przeznaczenie tere-

nów:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej, oznaczone na rysunku planu i w tek[cie uchwa-
Ey symbolem MN;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej i usEug, oznaczone na rysunku planu i w tek[cie 
uchwaEy symbolem MN/U;

3) tereny obiektów produkcyjnych, skEadów, ma-
gazynów i usEug, oznaczone na rysunku planu i w 
tek[cie uchwaEy symbolem P/U;

4) tereny dróg publicznych - dojazdowych, ozna-
czone na rysunku planu i w tek[cie uchwaEy sym-
bolem KDd.

§5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaEto-
wania Eadu przestrzennego:

1) zabudowę nalery lokalizować zgodnie z nie-
przekraczalnymi liniami zabudowy okre[lonymi na 
rysunku planu;

2) liczba kondygnacji zabudowy, o których mowa 
w ustaleniach szczegóEowych dotyczy kondygnacji 
nadziemnych; ponadto dopuszcza się realizację kon-
dygnacji podziemnych;

3) zakazuje się lokalizacji obiektów i budynków 
tymczasowych, z wyjątkiem obiektów zaplecza bu-
dów na czas ich realizacji;

4) na terenach obiektów produkcyjnych, skEadów, 
magazynów i usEug (P/U) dla budowli, urządzeG i 
obiektów technologicznych dopuszcza się przekro-
czenie do 2,0 m maksymalnej wysoko[ci zabudowy 
okre[lonej w Rozdziale 2.

§6. Ustalenia dotyczące ochrony [rodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) tereny obiektów produkcyjnych, magazynów 
i skEadów nalery zagospodarować zielenią, tak by 
zminimalizować uciąrliwo[ci pochodzące z tych ob-
szarów oraz poprawić walory krajobrazowe;

2) energię cieplną nalery pozyskiwać z przyja-
znych dla [rodowiska pródeE, które nie spowodują 
wzrostu emisji zanieczyszczeG do atmosfery z za-
strzereniem §10 pkt 6 lit. a) i b);

3) zbędne masy ziemne powstające w czasie re-
alizacji inwestycji nalery przetransportować zgod-
nie z gminnym planem gospodarki odpadami lub 
wykorzystać do nowego uksztaEtowania terenu w 
granicach dziaEki wEasnej lub sąsiednich zgodnie z 
przepisami odrębnymi z zachowaniem interesu osób 
trzecich;

4) zakazuje się prowadzenia unieszkodliwiania od-
padów, w tym skEadowisk odpadów; magazynowa-
nie i odzysk odpadów innych nir komunalne more 
odbywać się jedynie na zasadach okre[lonych w 
przepisach o odpadach;

5) gromadzenie i zagospodarowanie odpadów na-
lery prowadzić zgodnie z gminnym planem gospo-
darki odpadami i przepisami odrębnymi;

6) wszelkie oddziaEywania z terenów dziaEalno[ci 
produkcyjnej, skEadowania i magazynowania (P/U) 
nie mogą powodować przekroczenia standardów 
jako[ci [rodowiska, okre[lonych przepisami odręb-
nymi poza teren, do którego inwestor posiada tytuE 
prawny;

7) ochrona przed haEasem zgodnie z przepisami 
odrębnymi, okre[lającymi dopuszczalny poziom ha-
Easu na terenach podlegających ochronie akustycz-
nej, spoczywa na inwestorach i wEa[cicielach obiek-
tów i terenów oznaczonych symbolem MN/U;

8) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej i usEug (MN, MN/U) nalery zachować dopusz-
czalne poziomy haEasu w [rodowisku, przewidziane 
dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej i terenów mieszkaniowo - usEugowych wynikają-
ce z przepisów odrębnych.
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§7. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEcze-
snej: w razie natrafienia w trakcie prac ziemnych 
na obiekty archeologiczne, nalery przerwać pracę, 
zabezpieczyć teren i niezwEocznie powiadomić od-
powiedni organ sEurby ochrony zabytków, a następ-
nie przystąpić do archeologicznych badaG ratunko-
wych.

§8. Ustalenia dotyczące szczególnych warunków 
zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
urytkowaniu:

1) zakazuje się lokalizacji wier i anten telefonii ko-
mórkowej;

2) zakazuje się lokalizowania innych obiektów, 
jereli powodują one przekroczenie standardów ja-
ko[ci [rodowiska okre[lonych w przepisach odręb-
nych poza teren, do którego inwestor posiada tytuE 
prawny.

§9. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów komunikacji:

1) podstawowy ukEad komunikacyjny stanowią: 
droga wojewódzka nr 306 zlokalizowana poza ob-
szarem opracowania planu oraz projektowana droga 
publiczna - dojazdowa 8KDd;

2) w ramach terenów nalery zapewnić odpowied-
nią liczbę miejsc postojowych zaspokajającą po-
trzeby w zakresie postoju samochodów z uwzględ-
nieniem warunków technicznych okre[lonych w 
przepisach odrębnych, jednak nie mniej nir:

a) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych - 
2 miejsca postojowe, wliczając miejsca w gararach,

b) dla obiektów i lokali usEugowych - 1 miejsce 
postojowe na karde rozpoczęte 50 m2 powierzchni 
urytkowej,

c) dla obiektów produkcyjnych, magazynów i skEa-
dów - 1 miejsce postojowe na dwóch zatrudnionych.

§10. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów infrastruktury tech-
nicznej:

1) docelowo nalery zapewnić wykonanie peEnego 
uzbrojenia w podstawową sieć infrastruktury tech-
nicznej powiązaną z systemem gminnym oraz pod-
Eączenia do niej terenu objętego planem;

2) nowoprojektowane sieci i urządzenia uzbrojenia 
technicznego nalery lokalizować na terenie dróg, a 
w uzasadnionych przypadkach równier na terenach 
o innym przeznaczeniu;

3) kierunki budowy i rozbudowy sieci uzbrojenia 
technicznego nalery realizować zgodnie z opraco-
waniami dotyczącymi rozwoju sieci, w oparciu o 
wnioski przyszEych odbiorców;

4) dla zaopatrzenia w wodę plan ustala powiąza-
nie terenu objętego planem z istniejącym i projek-
towanym ukEadem sieci wodociągowej; adaptację, 
rozbudowę, wymianę, modernizację istniejącej sieci 
wodociągowej;

5) w zakresie sieci gazowej - ustala się powiązanie 
terenu objętego planem z istniejącym i projektowa-
nym ukEadem sieci gazowej; adaptację i rozbudowę 
istniejącej sieci;

6) dla zaopatrzenia w ciepEo plan ustala:
a) preferuje się stosowanie ogrzewania gazowego 

oraz systemy wykorzystujące pródEa czystej energii, 
w szczególno[ci: pompy cieplne, kolektory sEonecz-
ne, energię elektryczną,

b) dopuszcza się stosowanie paliw pEynnych, sta-
Eych i gazowych pod warunkiem speEnienia wyma-
gaG okre[lonych w przepisach prawa w zakresie 
ochrony powietrza,

c) jako ogrzewanie wspomagające w budynkach 
mieszkalnych jednorodzinnych morna uryć komin-
ków i pieców kominkowych, zgodnie z wymogami 
przepisów odrębnych;

7) dla odprowadzania i unieszkodliwiania [cieków 
plan ustala:

a) powiązanie terenu objętego planem z systemem 
kanalizacji sanitarnej,

b) zezwala się na realizowanie szczelnych oddziel-
nych zbiorników bezodpEywowych na [cieki bytowe 
i przemysEowe do czasu realizacji sieci kanalizacji 
sanitarnej, nalery zapewnić systematyczne wywo-
renie [cieków przez koncesjonowanego przewopni-
ka do oczyszczalni [cieków,

c) odprowadzenie [cieków z obiektów produkcyj-
nych more nastąpić do sieci kanalizacji sanitarnej 
po speEnieniu wymogów wynikających z przepisów 
odrębnych, w tym ewentualnej konieczno[ci pod-
czyszczenia [cieków do odpowiednich parametrów, 
w uzgodnieniu z wEa[ciwym zarządcą tej sieci;

8) dla zaopatrzenia w energię elektryczną- ustala 
się powiązanie terenu objętego planem z systemem 
zasilania poprzez rozbudowę istniejących linii napo-
wietrznych lub kablowych [redniego i niskiego na-
pięcia oraz stacji transformatorowych;

9) dopuszcza się przebudowę sieci uzbrojenia 
technicznego, kolidujących z projektowanym zain-
westowaniem;

10) ustala się odprowadzanie wód opadowych 
do sieci kanalizacji deszczowej lub do gruntu, z 
uwzględnieniem przepisów odrębnych;

11) ustala się obowiązek gromadzenia i zagospo-
darowania odpadów zgodnie z gminnym planem go-
spodarki odpadami i przepisami odrębnymi;

12) w przypadku konieczno[ci naruszenia syste-
mu melioracyjnego nalery zastosować rozwiązanie 
zastępcze zgodnie z przepisami odrębnymi;

13) wszelkie oddziaEywania związane z prowadzo-
ną dziaEalno[cią gospodarczą nie mogą powodować 
przekroczenia standardów jako[ci [rodowiska, okre-
[lonych przepisami odrębnymi poza teren, do które-
go inwestor posiada tytuE prawny.

§11. Ustalenia dotyczące szczegóEowych zasad i 
warunków Eączenia i podziaEu nieruchomo[ci:

1) sposób podziaEu nieruchomo[ci okre[lono w 
ustaleniach szczegóEowych w Rozdziale 2 z zastrze-
reniem §11 pkt 2);

2) na terenie 7P/U dopuszcza się wydzielenie dzia-
Eek pod lokalizację obiektów i urządzeG infrastruktu-
ry technicznej stosownie do potrzeb;

3) nie zachodzi scalanie i podziaE nieruchomo[ci w 



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 50 Poz. 1151｠ 5360 ｠

rozumieniu przepisów odrębnych.
§12. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów 

tymczasowego zagospodarowania i urytkowania 
terenów - nie ustala się.

RozdziaE II
Ustalenia szczegóEowe

§13. Ustalenia dla terenów oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami: 1MN, 2MN:

1) przeznaczenie terenu ｡ teren zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej wolnostojącej;

2) zasady podziaEu nieruchomo[ci:
a) granice dziaEek budowlanych okre[lono na ry-

sunku planu,
b) dopuszcza się inny podziaE terenu pod warun-

kiem zachowania:
- minimalnej powierzchni nowo wydzielonej dziaEki 

budowlanej: 1200,0 m2,
- minimalnej szeroko[ci frontu dziaEki: 20,0 m;
3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 

terenu:
a) na terenie jednej dziaEki budowlanej more być 

zlokalizowany tylko jeden budynek mieszkalny,
b) dopuszczalne obiekty towarzyszące - budynki 

gospodarcze, budynki gararowe,
c) powierzchnia zabudowy - maks. 25% po-

wierzchni dziaEki budowlanej,
d) powierzchnia biologicznie czynna - min. 50% 

powierzchni dziaEki budowlanej,
e) wysoko[ć zabudowy:
- budynku mieszkalnego - do 2 kondygnacji w tym 

poddasze urytkowe, jednak nie wyrej nir 9,0 m,
- budynku gospodarczego, gararowego - 1 kon-

dygnacja z poddaszem nieurytkowym, jednak nie 
wyrej nir 7,0 m,

f) geometria dachów - dachy dwuspadowe lub 
wielospadowe o poEaciach symetrycznie zbiegają-
cych się w kalenicy,

g) nachylenie gEównych poEaci dachowych - 30° 
- 45°,

h) poziom posadowienia parteru budynków miesz-
kalnych nie wyrszy nir 0,5 m nad terenem,

i) ogrodzenia od strony drogi publicznej nalery 
realizować jako arurowe w min. 60%; ustala się 
zakaz lokalizacji ogrodzeG z prefabrykowanych ele-
mentów betonowych;

4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji - z drogi 
publicznej-dojazdowej 8KDd;

5) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej - zgodnie z §10;

6) stawka procentowa jednorazowej opEaty od 
wzrostu warto[ci nieruchomo[ci - 30%.

§14. Ustalenia dla terenów oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami 3MN, 4MN:

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej blipniaczej;

2) zasady podziaEu nieruchomo[ci:
a) granice dziaEek budowlanych okre[lono na ry-

sunku planu,

b) dopuszcza się inny podziaE terenu pod warun-
kiem zachowania:

- minimalnej powierzchni nowo wydzielonej dziaEki 
budowlanej: 1000,0 m2,

- minimalnej szeroko[ci frontu dziaEki: 15,0 m;
3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 

terenu:
a) na terenie jednej dziaEki budowlanej more być 

zlokalizowany tylko jeden budynek mieszkalny,
b) dopuszczalne obiekty towarzyszące - budynki 

gospodarcze, budynki gararowe,
c) powierzchnia zabudowy - maks. 25% po-

wierzchni dziaEki budowlanej,
d) powierzchnia biologicznie czynna - min. 50% 

powierzchni dziaEki budowlanej,
e) wysoko[ć zabudowy:
- budynku mieszkalnego - do 2 kondygnacji w tym 

poddasze urytkowe, jednak nie wyrej nir 9,0 m,
- budynku gospodarczego, gararowego - 1 kon-

dygnacja z poddaszem nieurytkowym, jednak nie 
wyrej nir 7,0 m,

f) geometria dachów - dachy dwuspadowe lub 
wielospadowe o poEaciach symetrycznie zbiegają-
cych się w kalenicy,

g) nachylenie gEównych poEaci dachowych - 30° 
- 45°,

h) poziom posadowienia parteru budynków miesz-
kalnych nie wyrszy nir 0,5 m nad terenem,

i) ogrodzenia od strony drogi publicznej nalery re-
alizować jako arurowe w min. 60% ustala się zakaz 
lokalizacji ogrodzeG z prefabrykowanych elementów 
betonowych;

4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji - z drogi 
publicznej-dojazdowej 8KDd;

5) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej - zgodnie z §10;

6) stawka procentowa jednorazowej opEaty od 
wzrostu warto[ci nieruchomo[ci - 30%.

§15. Ustalenia dla terenów oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami 5MN/U, 6MN/U:

1) przeznaczenie terenu - tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej i usEugi;

2) zasady podziaEu nieruchomo[ci:
a) granice dziaEek budowlanych okre[lono na ry-

sunku planu,
b) dopuszcza się inny podziaE terenu pod warun-

kiem zachowania:
- minimalnej powierzchni nowo wydzielonej dziaEki 

budowlanej: 1500,0 m2,
- minimalnej szeroko[ci frontu dziaEki: 25,0 m;
3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 

terenu:
a) dopuszcza cię lokalizację usEug w parterze bu-

dynku mieszkalnego lub jako odrębny budynek wol-
nostojący,

b) dopuszczalne obiekty towarzyszące - budynki 
gospodarcze i garare,

c) powierzchnia zabudowy - maks. 40% po-
wierzchni dziaEki budowlanej,

d) powierzchnia biologicznie czynna - min. 30% 
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powierzchni dziaEki budowlanej,
e) wysoko[ć zabudowy:
- budynku mieszkalnego, budynku mieszkalno-

usEugowego lub usEugowego - nie wyrej nir 10,0 m,
- budynku gospodarczego, gararowego - nie wy-

rej nir 6,0 m,
f) geometria dachów - dopuszcza się wszelkie roz-

wiązania poEaci dachowych,
g) poziom posadowienia parteru budynków miesz-

kalnych, mieszkalno-usEugowych lub usEugowych 
nie wyrszy nir 0,5 m nad terenem,

h) ustala się obowiązek realizacji pasa zieleni izola-
cyjnej o szeroko[ci min. 4,0 m, zgodnie z rysunkiem 
planu,

i) ogrodzenia od strony drogi publicznej nalery 
realizować jako arurowe w min. 60%; ustala się 
zakaz lokalizacji ogrodzeG z prefabrykowanych ele-
mentów betonowych;

4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji - z drogi 
publicznej-dojazdowej 8KDd; ustala się zakaz lokali-
zacji nowych zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 306 
o numerze ewidencyjnym dziaEki 370/1, zlokalizo-
wanej poza granicami planu;

5) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej - zgodnie z §10;

6) stawka procentowa jednorazowej opEaty od 
wzrostu warto[ci nieruchomo[ci - 30%.

§16. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem 7P/U:

1) przeznaczenie terenu - tereny obiektów produk-
cyjnych, magazynów, skEadów i usEug;

2) zasady podziaEu nieruchomo[ci:
a) istniejący podziaE terenu przedstawiono na ry-

sunku planu,
b) zakazuje się wtórnego podziaEu terenu;
3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 

terenu:
a) dopuszczalne obiekty towarzyszące - obiekty i 

urządzenia infrastruktury technicznej,
b) geometria dachów - zezwala się na wszelkie 

rozwiązania,
c) wysoko[ć zabudowy kubaturowej - maks. 10,0 

m,
d) powierzchnia zabudowy - maks. 50% po-

wierzchni dziaEki budowlanej,
e) powierzchnia biologicznie czynna ｡ min. 30% 

powierzchni dziaEki budowlanej,
f) ustala się obowiązek realizacji pasa zieleni izola-

cyjnej o szeroko[ci min. 4,0 m, zgodnie z rysunkiem 
planu;

4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji - dojazd 

istniejącym zjazdem z drogi wojewódzkiej nr 306 o 
numerze ewidencyjnym dziaEki 370/1, zlokalizowa-
nej poza granicami planu, w uzgodnieniu z wEa[ci-
wym zarządcą drogi;

5) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej - zgodnie z §10;

6) stawka procentowa jednorazowej opEaty od 
wzrostu warto[ci nieruchomo[ci - 30%.

§17. Ustalenia dla terenów oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami 8KDd, 9KDd:

1) przeznaczenie terenu:
a) 8KDd - tereny dróg publicznych-dojazdowych,
b) 9KDd - tereny dróg publicznych-dojazdowych - 

poszerzenie istniejącego pasa drogowego;
2) szeroko[ć dróg publicznych-dojazdowych w li-

niach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;
3) przestrzenie dróg publicznych-dojazdowych 

mogą sEuryć do prowadzenia sieci uzbrojenia tech-
nicznego oraz lokalizacji obiektów i urządzeG infra-
struktury technicznej;

4) stawka procentowa jednorazowej opEaty od 
wzrostu warto[ci nieruchomo[ci - 30%.

RozdziaE III
Ustalenia koGcowe

§18. Dla gruntów rolnych klasy IIIb o powierzchni 
1,1793 ha, poEoronych na obszarze objętym pla-
nem, uzyskano zgodę na zmianę przeznaczenia tych 
gruntów na cele nierolnicze na mocy Decyzji Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 papdziernika 
2009 r., znak GZ.tr.057 - 602 - 436/09.

§19. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Buk.

§20. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od dnia jej ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Buk

(-) Andrzej Jankowski
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1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaEy ogEoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 
128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 
420 i Nr 157, poz. 1241.
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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 2004 r., 
Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 
113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r., Nr 
45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r., Nr 
127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 
201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) Rada Miasta i 

Gminy Buk rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu.

Nie wniesiono uwag do projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
poEoronych w Wielkiej Wsi przy ulicy Zwiętego Ro-
cha. Rozstrzygnięcie o ich rozpatrzeniu jest więc 
bezprzedmiotowe.

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r., Nr 6, poz. 41, 
Nr 141, poz. 1492; z 2005 r., Nr 113, poz. 954, 
Nr 130, poz. 1087; z 2006 r., Nr 45, poz. 319, 
Nr 225, poz. 1635; z 2007 r., Nr 127, poz. 880; 
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i 
Nr 220, poz. 1413) Rada Miasta i Gminy Buk roz-
strzyga o sposobie realizacji inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalerą do zadaG 
wEasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z.przepisami o finansach publicznych.

§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 1990 r. o samorządzie 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 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r., Nr 
172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 
17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r., Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 
2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 
2009 r. Nr 52, poz. 420) zadania wEasne gminy.

2. Wykaz terenów funkcjonalnych, w których za-
pisane zostaEy inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej nalerące do zadaG wEasnych gminy:

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

1. Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, w tym między inny-
mi ustawą Prawo budowlane, ustawą Prawo zamó-
wieG publicznych, ustawą o samorządzie gminnym, 
ustawą o gospodarce komunalnej i Prawem ochrony 
[rodowiska.

2. Sposób realizacji inwestycji okre[lonych w §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 §1, jest przedmiotem umowy zainteresowanych 
stron.

§3. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruk-

ZaEącznik nr 2
do UchwaEy Nr XLVI/280/09

Rady Miasta i Gminy Buk
z dnia 24 listopada 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów poEoronych w Wielkiej Wsi przy ulicy Zwiętego Rocha

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU

ZaEącznik nr 3
do UchwaEy Nr XLVI/280/09

Rady Miasta i Gminy Buk
z dnia 24 listopada 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów poEoronych w Wielkiej Wsi przy ulicy Zwiętego Rocha

ROZSTRZYGNIECIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZ-
NEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA
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2. 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. 8KDd tereny dróg publicznych - dojazdowych 
2. 9KDd tereny dróg publicznych - dojazdowych 

 
§2. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w §1: 
1. Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym między innymi ustawą Prawo 
budowlane, ustawą Prawo zamówień publicznych, ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o gospodarce komunalnej i Prawem ochrony 
środowiska. 
2. Sposób realizacji inwestycji określonych w §l 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 §l, jest przedmiotem 
umowy zainteresowanych stron. 
§3. 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; z 2006 r. Nr 169, poz. 
1420, Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r., Nr 88, 
poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560; z 2008 r., Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370; z 
2009 r., Nr 19, poz. 100, Nr 227, poz. 1505, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 62, poz. 504), przy czym: 
1) wydatki majątkowe gminy określa Rada Miasta i Gminy p.n.: „Wieloletni Plan Inwestycyjny”, 
2) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu miasta 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". 
§4. Inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła realizowane będą w sposób 
określony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, 
poz. 1123, Nr 170, poz. 1217; z 2007 r., Nr 62, poz. 552, Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790, Nr 62, poz. 552, Nr 21, 
poz. 124, Nr 130, poz. 905; z 2008 r., Nr 21, poz. 124, Nr 180, poz. 1112; z 2009 r., Nr 3, poz. 11, Nr 227, poz. 1505, Nr 69, poz. 586, 
Nr 165, poz. 1316). 
 
 
1152 
UCHWAŁA Nr XLVI/325/2009 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE 
z dnia 25 listopada 2009 r. 
 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Rogoźnie w rejonie ulic: Aleje Marszałka 
Piłsudskiego, Fabrycznej, II Armii Wojska Polskiego uchwalonego przez Radę Miejską w Rogoźnie uchwałą Nr XLIV/321/2006 z dnia 
29.03.2006 r.  
 
Na podstawie art. 1 8 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 
142 poz. 1591; zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 
2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 1 16, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) i art. 20 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717; zmiany: Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 
130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, 
Nr 220, poz. 1413), Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje: 
 
§1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Rogoźnie w rejonie 
ulic: Aleje Marszałka Piłsudskiego, Fabrycznej, II Armii Wojska Polskiego uchwalonego przez Radę Miejską w Rogoźnie uchwałą Nr 
XLIV/321/2006 z dnia 29.03.2006 r. , zwanym dalej „planem", stwierdzając zgodność z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogoźno zatwierdzonego uchwałą Nr XXIV/165/2008 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 
30.04.2008 r. 
2. Integralną częścią uchwały są: 
1) załącznik nr l - część graficzna planu, zwana dalej „rysunkiem planu"; 
2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Rogoźnie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych. 
3. Granice obszaru objętego planem określa rysunek w skali l:500. 
§2. W planie ustala się teren zabudowy mieszkaniowe - usługowej oznaczony na rysunku planu symbolem: MN/U. 
§3. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
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tury technicznej, ujętych w niniejszym planie, które 
nalerą do zadaG wEasnych gminy, podlega przepi-
som ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. 
Nr 169, poz. 1420, Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 
708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 
170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r., Nr 
88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, 
Nr 82, poz. 560; z 2008 r., Nr 180, poz. 1112, Nr 
209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370; z 2009 r., Nr 
19, poz. 100, Nr 227, poz. 1505, Nr 72, poz. 619, 
Nr 79, poz. 666, Nr 62, poz. 504), przy czym:

1) wydatki majątkowe gminy okre[la Rada Miasta 
i Gminy p.n.: ｧWieloletni Plan Inwestycyjnyｦ,

2) wydatki inwestycyjne finansowane z budretu 
miasta 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.

§4. Inwestycje w zakresie przesyEania i dystrybu-
cji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepEa 
realizowane będą w sposób okre[lony w art. 7 usta-
wy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
(Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, 
Nr 158, poz. 1123, Nr 170, poz. 1217; z 2007 
r., Nr 62, poz. 552, Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 
343, Nr 115, poz. 790, Nr 62, poz. 552, Nr 21, 
poz. 124, Nr 130, poz. 905; z 2008 r., Nr 21, poz. 
124, Nr 180, poz. 1112; z 2009 r., Nr 3, poz. 11, 
Nr 227, poz. 1505, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 
1316).

Na podstawie art. 1 8 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 
1591; zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 
162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 
1 16, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 
175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 
974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 
1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 
420) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717; zmiany: Dz.U. z 
2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 
r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. 
Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 
127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 
201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413), Rada Miejska 
w Rogopnie uchwala, co następuje:

§1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu poEoro-
nego w Rogopnie w rejonie ulic: Aleje MarszaEka 
PiEsudskiego, Fabrycznej, II Armii Wojska Polskie-
go uchwalonego przez Radę Miejską w Rogopnie 
uchwaEą Nr XLIV/321/2006 z dnia 29.03.2006 r. 
, zwanym dalej ｧplanemｦ, stwierdzając zgodno[ć 
z ustaleniami studium uwarunkowaG i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogopno 
zatwierdzonego uchwaEą Nr XXIV/165/2008 Rady 
Miejskiej Rogopna z dnia 30.04.2008 r.

2. Integralną czę[cią uchwaEy są:
1) zaEącznik nr 1 - czę[ć graficzna planu, zwana 

dalej ｧrysunkiem planuｦ;
2) zaEącznik nr 2 - rozstrzygnięcie Rady Miejskiej 

w Rogopnie o sposobie realizacji, zapisanych w pla-
nie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalerą do zadaG wEasnych gminy oraz zasa-
dach ich finansowania, zgodnie z przepisami o fi-
nansach publicznych.

3. Granice obszaru objętego planem okre[la rysu-
nek w skali 1:500.

§2. W planie ustala się teren zabudowy miesz-
kaniowe - usEugowej oznaczony na rysunku planu 
symbolem: MN/U.

§3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ｧobowiązującej linii zabudowyｦ - nalery przez 

to rozumieć linie, w których nakazuje się usytuowa-
nie zewnętrznej, najblirszej w stosunku ulicy, [cia-
ny budynku, bez uwzględniania balkonów, loggii, 
tarasów, schodów zewnętrznych, pochylni i ramp 
wystających poza obrys budynku nie więcej nir 1.3 
m;

2) ｧprzepisach odrębnychｦ - nalery przez to rozu-
mieć inne pródEa prawa;

3) ｧprzeznaczeniu dopuszczalnymｦ - nalery przez 
to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne nir podsta-
wowe, które uzupeEniają lub wzbogacają przezna-
czenie podstawowe;

4) ｧprzeznaczeniu podstawowymｦ - nalery przez 
to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno 
przewarać na danym obszarze, wyznaczonym linia-
mi rozgraniczającymi;

5) ｧterenieｦ - nalery przez to rozumieć czę[ć ob-
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z dnia 25 listopada 2009 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu poEoronego w Rogopnie 
w rejonie ulic: Aleje MarszaEka PiEsudskiego, Fabrycznej, II Armii Wojska Polskiego uchwalonego przez 

Radę Miejską w Rogopnie uchwaEą Nr XLIV/321/2006 z dnia 29.03.2006 r. 


