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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pópniejszymi 
zmianami) Rada Gminy Kazimierz Biskupi rozstrzyga 
co następuje:

W zawiązku z uchwaleniem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla dziaEek nr 
385/5 i 390/1 w miejscowo[ci Kazimierz Biskupi, 
nie zachodzi konieczno[ć realizacji nowych sieci i 
urządzeG systemu wodociągowego, kanalizacji sa-
nitarnej.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pópniejszymi 
zmianami) Rada Gminy Kazimierz Biskupi rozstrzyga 
co następuje:

Na podstawie o[wiadczenia Wójta Gminy Kazi-
mierz Biskupi w sprawie braku uwag, na etapie wy-
Eorenia projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego do publicznego wglądu , nie 
rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.

ZaEącznik nr 2
do uchwaEy Nr XLVIII/409/2010

Rady Gminy Kazimierz Biskupi
z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dziaEek 385/5 i 390/1 w miejscowo[ci 

Kazimierz Biskupi, gmina Kazimierz Biskupi

ZaEącznik nr 3
do uchwaEy Nr XLVIII/409/2010

Rady Gminy Kazimierz Biskupi
z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dziaEek 385/5 i 390/1 w miejscowo[ci 

Kazimierz Biskupi, gmina Kazimierz Biskupi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, 
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 
roku Nr 142, poz. 1591 z pópn. zmianami), art. 14 
ust. 8, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (tekst jednolity Dz.U. z 2003 roku Nr 80, poz. 
717 z pópn. zmianami) w związku z uchwaEą Nr 
XVII/152/08 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 
20 lutego 2008 roku w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego, Rada Gminy Kazimierz Biskupi 
uchwala, co następuje:

DZIAD I
PRZEPISY OGÓLNE

RozdziaE I
Zakres obowiązywania planu

§1. Po stwierdzeniu zgodno[ci z ustaleniami ｧStu-
dium uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kazimierz Biskupiｦ, uchwalo-
nego 12 czerwca 2003 r. uchwaEą nr VI/76/2003 
Rady Gminy Kazimierz Biskupi, uchwala się miejsco-
wy plan zagospodarowania przestrzennego dziaEek 
nr 802/9 i 802/11 w miejscowo[ci Kazimierz Bisku-
pi, zwany dalej planem.

§2. 1. Rysunek planu pt. ｧGmina Kazimierz Bi-
skupi ｠ Kazimierz Biskupi dziaEki nr 802/9 i 802/11 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
skala 1:1000ｦ wraz z zaznaczoną granicą obszaru 
objętego planem stanowi zaEącznik nr 1 do niniejszej 
uchwaEy.

2. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej stanowi zaEącznik nr 2 do uchwaEy.

3. Rozstrzygnięcie dot. sposobu rozpatrzenia 
uwag zgEoszonych do projektu planu stanowi za-
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Eącznik nr 3 do uchwaEy.

§3. Przedmiotem planu jest okre[lenie:
1. przeznaczenia terenów oraz linii rozgranicza-

jących tereny o rórnym przeznaczeniu lub rórnych 
zasadach zagospodarowania;

2. zasad ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-
nego;

3. zasad ochrony [rodowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego;

4. zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków;

5. wymagaG wynikających z potrzeb ksztaEtowa-
nia przestrzeni publicznych;

6. parametrów i wskapników ksztaEtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii 
zabudowy, gabarytów obiektów i wskapników in-
tensywno[ci zabudowy;

7. granic i sposobów zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych 
na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych a takre nararonych na niebezpieczeG-
stwo powodzi;

8. szczegóEowych zasad podziaEu nieruchomo[ci;
9. szczegóEowych warunków zagospodarowania 

terenów oraz ograniczeG w ich urytkowaniu, w tym 
zakazu zabudowy;

10. zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej;

11. sposobów i terminów tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i urytkowania terenów;

12. stawek procentowych, na podstawie których 
ustala się opEatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym.

§4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1. granica planu miejscowego;
2. symbol terenu;
3. linia rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu [ci[le okre[lona;
4. maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy;

§5. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwaEy jest 
mowa o:

1. budowli sEurącej reklamie - nalery przez to ro-
zumieć wolnostojący trwale związany z gruntem 
obiekt reklamowy, który nie jest budynkiem w rozu-
mieniu ustawy Prawo budowlane;

2. urządzeniu sEurącym reklamie ｠ nalery przez to 
rozumieć obiekt nie związany na trwale z gruntem, 
sEurący reklamie;

3. froncie dziaEki - nalery przez to rozumieć tą gra-
nicę dziaEki budowlanej, która przylega do drogi, z 
której następuje wjazd i wej[cie na dziaEkę;

4. kalenicy dachu ｠ nalery przez to rozumieć naj-
wyrszą i najdEurszą, poziomą krawędp zaEamania 
poEaci dachu spadowego;

5. maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy - 

nalery przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysun-
ku planu, poza którą nie wolno wprowadzać nowej 
zabudowy;

6. obiekcie obsEugi technicznej - nalery przez to 
rozumieć podziemną infrastrukturę techniczną, 
która sEury odprowadzaniu [cieków, dostarczaniu 
wody, ciepEa, energii elektrycznej, gazu a takre sta-
cje transformatorowe, obiekty przepompowni [cie-
ków, urządzenia melioracji, zorganizowane miejsca 
zbiórki segregowanych odpadów komunalnych;

7. przeznaczeniu podstawowym, dominującym ｠ 
nalery przez to rozumieć dominujący ( gEówny ) spo-
sób zagospodarowania terenu;

8. przeznaczeniu uzupeEniającym, dopuszczal-
nym ｠ nalery przez to rozumieć morliwy sposób 
zagospodarowania terenu po speEnieniu wymagaG 
okre[lonych w planie, stanowiący uzupeEnienie lub 
wzbogacenie przeznaczenia podstawowego;

9. symbolu przeznaczenia - nalery przez to rozu-
mieć literowe oznaczenie poszczególnych terenów, 
okre[lające ich przeznaczenie podstawowe lub prze-
znaczenie podstawowe i uzupeEniające;

10. powierzchni terenu biologicznie czynnej ｠ 
nalery przez to rozumieć powierzchnię terenu bio-
logicznie czynną w rozumieniu rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie;

11. maksymalnej powierzchni zabudowanej - nale-
ry przez to rozumieć wskapnik wielko[ci powierzch-
ni zabudowy w stosunku do powierzchni dziaEki lub 
terenu;

12. wskapniku intensywno[ci zabudowy - nalery 
przez to rozumieć stosunek powierzchni caEkowitej 
wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków 
zlokalizowanych na danej dziaEce budowlanej do po-
wierzchni caEkowitej tej dziaEki;

13. wysoko[ci zabudowy - nalery przez to rozu-
mieć maksymalną odlegEo[ć w rzucie prostopadEym 
pomiędzy najwyrszym punktem dachu budynku, a 
najnirszym punktem gruntu rodzimego;

14. terenie ｠ nalery przez to rozumieć obszar, wy-
znaczony liniami rozgraniczającymi oraz okre[lony 
symbolem lub symbolem i numerem;

15. urządzeniu pomocniczym - nalery przez to ro-
zumieć wyposarenie techniczne dróg, miejsca par-
kingowe, a takre oznakowanie sEurące organizacji 
ruchu drogowego, ekrany akustyczne, urządzenia 
ochrony przeciwporarowej i obrony cywilnej, urzą-
dzenia sEurące informacji o terenie, a takre ogólno-
dostępne stacje telefoniczne;

16. usEugach nieuciąrliwych, produkcji nieuciąr-
liwej - nalery przez to rozumieć przedsięwzięcia, 
których oddziaEywanie nie powoduje przekroczenia 
standardów jako[ci [rodowiska, okre[lonych przepi-
sami odrębnymi, poza terenem do którego inwestor 
posiada tytuE prawny;

17. usEugach uciąrliwych, produkcji uciąrliwej - 
nalery przez to rozumieć usEugi i dziaEalno[ć produk-
cyjną zaliczane do przedsięwzięć mogących znaczą-
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co oddziaEywać na [rodowisko w rozumieniu ustawy 
Prawo ochrony [rodowiska, oddziaEujące negatyw-
nie na obszary Natura 2000 oraz na obszary chro-
nionego krajobrazu, powodujące ponadnormatywny 
haEas, wibracje, promieniowanie, zanieczyszczenie 
powietrza i gleb, wód powierzchniowych i podziem-
nych, przekraczające normy wyznaczone przepisami 
szczególnymi dla okre[lonego w planie przeznacze-
nia dominującego;

18. terenie usEug i wytwórczo[ci - nalery przez 
to rozumieć wszelkie budynki lub budowle, które w 
caEo[ci lub czę[ci sEurą do dziaEalno[ci, której celem 
jest zaspokajanie potrzeb ludno[ci, oraz wytwarza-
nie bezpo[rednio metodami przemysEowymi dóbr 
materialnych. przy czym uciąrliwo[ć ich zamyka się 
w granicach wEasnej dziaEki;

19. uciąrliwo[ci dla [rodowiska - nalery przez to 
rozumieć zjawiska fizyczne lub stan powodujący 
przekroczenie standardów jako[ci [rodowiska okre-
[lonych w przepisach odrębnych, poza terenem do 
którego inwestor posiada tytuE prawny;

20. przepisach prawa ｠ nalery przez to rozumieć 
przepisy ustaw z aktami wykonawczymi.

DZIAD II
USTALENIA OGÓLNE

RozdziaE II
Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów obję-

tych ustaleniami planu

§6. Dla obszaru objętego niniejszą uchwaEą, ustala 
się następujące przeznaczenia terenu, przyporząd-
kowując im wskazany obok symbol przeznaczenia:

MW/U ｠ teren zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej z dopuszczeniem usEug nieuciąrliwych;

P,U - tereny obiektów produkcyjnych, skEadów i 
magazynów oraz zabudowy usEugowej;

RozdziaE III
Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaEtowa-

nia Eadu przestrzennego

§7. 1. Nowe budynki nalery lokalizować zgodnie 
z maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudo-
wy, okre[lonymi w rysunku planu.

2. Ustala się zakaz lokalizacji obiektów budowla-
nych o wysoko[ci powyrej 50 m npt.

RozdziaE IV
Ustalenia dotyczące zasad ochrony [rodowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego

§8. DziaEalno[ć prowadzona na terenach objętych 
planem nie more powodować przekroczenia stan-
dardów jako[ci [rodowiska poza terenem, do które-
go inwestor posiada tytuE prawny.

1) Wprowadza się caEkowity zakaz:
a) skEadowania jakichkolwiek odpadów ze szcze-

gólnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych,
b) odprowadzenie nieczysto[ci ciekEych bezpo-

[rednio do gruntu i cieków wodnych.
2) Ustala się ochronę wód powierzchniowych i 

podziemnych z zachowaniem wymogów wynikają-
cych z przepisów prawa.

3) Zbędne masy ziemi powstające w czasie re-
alizacji inwestycji nalery wykorzystać do nowego 
uksztaEtowania terenu w granicy dziaEki wEasnej lub 
sąsiednich, lub skEadować w miejscu wskazanym 
przez Urząd Gminy.

4) DziaEalno[ć usEugowa nie more powodować 
uciąrliwo[ci dla [rodowiska i zdrowia ludzi, a jej 
ewentualne oddziaEywanie nie more wykraczać 
poza granice dziaEki, na której zlokalizowany jest 
obiekt.

5) Wszelkie urządzenia lokalizowane na obszarze 
objętym planem nie mogą powodować emisji prze-
kraczających dopuszczalne poziomy substancji w 
powietrzu oraz dopuszczalne często[ci przekroczeG 
okre[lone w przepisach odrębnych, poza terenem, 
do którego inwestor posiada tytuE prawny.

6) Z zakresu ochrony przed haEasem wskazuje się, 
ir teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
oznaczony w planie symbolem MW nalery do kate-
gorii terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej i zamieszkania zbiorowego.

7) Gospodarka odpadami komunalnymi powinna 
być prowadzona zgodnie z przepisami o odpadach 
i gminnym planem gospodarki odpadami, natomiast 
gospodarka odpadami innymi nir odpady komunal-
ne powinna być prowadzona zgodnie z przepisami 
o odpadach.

8) W ksztaEtowaniu i ochronie zieleni urządzonej i 
nieurządzonej nalery:

1) na terenach zabudowy przeznaczyć na po-
wierzchnie biologicznie czynną powierzchnie dziaEki 
okre[loną w przepisach szczegóEowych niniejszego 
planu,

2) usuwać drzewa i krzewy przy rozbudowie i bu-
dowie obiektów budowlanych tylko jereli ich likwi-
dacja wynika z ustaleG planu lub przepisów prawa.

RozdziaE V
Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóE-
czesnej

§9. W przypadku natrafienia podczas robót ziem-
nych na obiekty mające charakter zabytku archeolo-
gicznego ｠ nalery wstrzymać roboty i niezwEocznie 
powiadomić odpowiednie organy ochrony zabyt-
ków.

RozdziaE VI
Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu
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§10. Parametry zabudowy i wskapniki ksztaEtowa-
nia zabudowy okre[lono w rozdziale XII

RozdziaE VII
Ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowa-

nia terenów i obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, 
w tym terenów górniczych, a takre nararonych 

na niebezpieczeGstwo powodzi oraz zagroronych 
osuwaniem się mas ziemnych

§11. 1. Teren objęty planem nie jest zlokalizowa-
ny na obszarze objętym formą ochrony przyrody.

2. Teren objęty planem, zlokalizowany jest w gra-
nicach terenu górniczego ｧPątnówｦ utworzonego 
na podstawie Decyzji Ministra Zrodowiska, Zaso-
bów Naturalnych i Le[nictwa z dnia 30.08.1993 r.

3. Teren objęty planem zlokalizowany jest w gra-
nicach obszaru górniczego ｧPątnów IIIｦ utworzone-
go na podstawie decyzji Ministra Górnictwa i Ener-
getyki VMF/3048/61 z dnia 12.07.1961 r.

RozdziaE VIII
Ustalenia dotyczące wymagaG wynikających z 
potrzeb ksztaEtowania przestrzeni publicznych

§12. Nie ustala się

RozdziaE IX
Szczególne zasady i warunki scalania i podziaEu 
nieruchomo[ci objętych planem miejscowym

§13. Nie ustala się

RozdziaE X
Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy

§14. Nie ustala się.

RozdziaE XI
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudo-

wy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-
ry technicznej.

§15. Na terenach objętych planem ustala się na-
stępujące zasady obsEugi w zakresie infrastruktury:

1. budowle i budynki muszą być podEączone do 
sieci elektroenergetycznej oraz posiadać przyEącza, 
umorliwiające pobór energii elektrycznej w stopniu 
wystarczającym dla obsEugi funkcji i sposobu zago-
spodarowania dziaEki;

2. sieć elektroenergetyczną nalery realizować 
jako podziemną;

3. budynki muszą być podEączone do sieci wodo-
ciągowej i posiadać przyEącze wodociągowe, umor-
liwiające pobór wody zgodny z funkcją oraz sposo-
bem zagospodarowania i zabudowy dziaEki;

4. do czasu podEączenia do sieci kanalizacji sa-
nitarnej dopuszcza się tymczasowo gromadzenie 
[cieków przemysEowych i socjalnych w szczelnych 
zbiornikach bezodpEywowych z zapewnieniem ich 
wywozu przez koncesjonowanego przewopnika do 
punktu zlewowego przy oczyszczalni [cieków;

5. odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 
z powierzchni dachów oraz terenów zielonych na 
teren wEasny nieutwardzony lub do doEów chEon-
nych w granicach nieruchomo[ci do której inwestor 
posiada tytuE prawny;

6. wody opadowe i roztopowe z terenów utwar-
dzonych, w tym z parkingów, przy wprowadzaniu 
do wód lub do ziemi w przypadkach okre[lonych 
przepisami odrębnymi nalery oczy[cić do jako[ci 
wymaganej tymi przepisami;

7. wszystkie budynki mieszkalne i usEugowe po-
winny posiadać zbiorcze lub indywidualne pródEa 
dostarczania ciepEa w stopniu wystarczającym dla 
prawidEowego urytkowania zgodnego z funkcją;

8. preferowanymi czynnikami grzewczymi są: pa-
liwa pEynne, gazowe i staEe charakteryzujące się naj-
nirszymi wskapnikami emisyjnymi lub alternatywne 
pródEa energii;

9. dopuszcza się lokalizowanie sieci infrastruktury 
technicznej w granicach dziaEki budowlanej.

§16. 1. ObsEuga komunikacyjna dziaEki poprzez 
istniejący lub nowo projektowany zjazd z drogi po-
wiatowej.

2. Na terenie objętym planem, ustala się nastę-
pujące warunki zaspokojenia potrzeb parkingowych:

1) potrzeby parkingowe nalery realizować na nie-
ruchomo[ci wEasnej inwestora;

2) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
nalery zapewnić 1 miejsce postojowe lub gararowe 
na jedno mieszkanie;

3) dla funkcji usEugowej nalery zapewnić mini-
malnie 1 miejsce parkingowe na karde 50 m² po-
wierzchni urytkowej budynku usEugowego;

4) dla zabudowy produkcyjnej, magazynowej i 
skEadowej nalery zapewnić minimalnie 1 miejsce 
parkingowe na karde 100 m² powierzchni urytko-
wej budynku produkcyjnego;

DZIAD III
USTALENIA SZCZEGÓDOWE

RozdziaE XII
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, z 
dopuszczeniem usEug nieuciąrliwych oznaczonego 

symbolem MW/U
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§17. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem 
MW/U:

przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszka-
niowa wielorodzinna;

przeznaczenie dopuszczalne: usEugi nieuciąrliwe.

§18. Na terenie oznaczonym symbole przeznacze-
nia MW/U obowiązuje zakaz:

1. tymczasowego zagospodarowania, urządzania 
i urytkowania terenów, zwEaszcza lokalizowania 
obiektów tymczasowych, za wyjątkiem okresowe-

go wykorzystywania terenów do produkcji rolnej, 
ogrodniczej:

2. lokalizowania dziaEalno[ci produkcyjnej, skEado-
wej, magazynowej oraz dystrybucji takich towarów 
jak: gaz, paliwa pEynne i inne materiaEy niebezpiecz-
ne;

§19. Na terenie oznaczonym symbolem przezna-
czenia MW/U ustala się następujące szczegóEowe 
warunki, zasady i standardy ksztaEtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu:

1. dla terenu obowiązuje:

2. poziom parteru budynków nie more być zlokali-
zowany wyrej nir 160 cm powyrej poziomu gruntu 
w miejscu realizacji gEównego wej[cia do budynku 
mieszkalnego i 45 cm do budynku usEugowego lub 
funkcji usEugowej;

3. dopuszcza się lokalizacja funkcji usEugowej w 
parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego;

4. dla terenu oznaczonego symbolem MW/U usta-
la się maksymalną nieprzekraczalną linię zabudowy 
w stosunku do ulicy GoliGskiej, ustaloną istniejącym 
budynkiem na dziaEce nr 802/11 zgodnie z rysun-
kiem planu;

5. dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
dachy pokryte dachówką lub materiaEem dachów-
kopodobnym lub blachą, strome, o kącie nachylenia 
15-45 stopni lub pEaskie, dopuszcza się równocze-
sną realizacje dachów pEaskich i sko[nych;

6. dla zabudowy gararowej dachy pEaskie lub sko-
[ne o kącie nachylenia 15-45 stopni;

7. elewacje budynków tynkowane w kolorach pa-

stelowych lub z cegEy, drewna albo kamienia;
8. dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych.

RozdziaE XIII
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenu obiektów produkcyjnych, skEadów i ma-
gazynów oraz zabudowy usEugowej oznaczonego 

symbolem P,U

§20. 1. Ustala się dla terenu oznaczonego sym-
bolem P,U:

przeznaczenie podstawowe: tereny obiektów pro-
dukcyjnych, skEadów i magazynów oraz zabudowy 
usEugowej;

§21. Na terenie oznaczonym symbolem przezna-
czenia P,U ustala się następujące szczegóEowe wa-
runki, zasady i standardy ksztaEtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu:

1. dla kardej dziaEki budowlanej obowiązuje:
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 RODZAJ USTALENIA WARTOŚĆ 
LICZBOWA 
USTALENIA 

A B C 
1 Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,2 
2 Maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej (m) - do kalenicy 14,0 
3 Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych zabudowy 

mieszkaniowej 
3 

4 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna (% powierzchni działki) 10 
5 Maksymalna powierzchnia zabudowana (% powierzchni działki) 50 
6 Preferowany układ kalenicy dachu obiektu w relacji do linii zabudowy 

budynków mieszkaniowych (nie dotyczy budynków garażowych) 
równoległy 

7 Ilość kondygnacji budynków garażowych 1 
 
2. poziom parteru budynków nie może być zlokalizowany wyżej niż 160 cm powyżej poziomu gruntu w miejscu realizacji 
głównego wejścia do budynku mieszkalnego i 45 cm do budynku usługowego lub funkcji usługowej; 
3. dopuszcza się lokalizacja funkcji usługowej w parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego; 
4. dla terenu oznaczonego symbolem MW/U ustala się maksymalną nieprzekraczalną linię zabudowy w stosunku do ulicy 
Golińskiej, ustaloną istniejącym budynkiem na działce nr 802/11 zgodnie z rysunkiem planu; 
5. dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej dachy pokryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym lub blachą, 
strome, o kącie nachylenia 15-45 stopni lub płaskie, dopuszcza się równoczesną realizacje dachów płaskich i skośnych; 
6. dla zabudowy garażowej dachy płaskie lub skośne o kącie nachylenia 15-45 stopni; 
7. elewacje budynków tynkowane w kolorach pastelowych lub z cegły, drewna albo kamienia; 
8. dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych. 
 
Rozdział XIII 
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej 
oznaczonego symbolem P,U 
 
§20. 1. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem P,U: 
przeznaczenie podstawowe: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej; 
§21. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia P,U ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
1. dla każdej działki budowlanej obowiązuje: 
 

 RODZAJ USTALENIA 
WARTOŚĆ 
LICZBOWA 
USTALENIA 

A B C 
1 Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,5 
2 Maksymalna wysokość zabudowy (m) - do kalenicy lub gzymsu 15 
3 Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych zabudowy 3 
4 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna (% powierzchni działki) 20 
5 Maksymalna powierzchnia zabudowana (% powierzchni działki) 50 
6 Preferowany układ kalenicy dachu obiektu w relacji do 

nieprzekraczalnej linii zabudowy budynków 
równoległy 

 
2. poziom parteru nie może być zlokalizowany wyżej niż 45 cm powyżej poziomu gruntu w miejscu realizacji głównego 
wejścia do budynku usługowego; 
3. dla terenu oznaczonego symbolem P,U nie ustala się linii zabudowy; 
4. dla zabudowy dachy pokryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, płytą warstwową lub blachą, strome, o kącie 
nachylenia 30-45 stopni lub płaskie; 
5. elewacje budynków tynkowane w kolorach pastelowych lub z cegły, drewna , kamienia lub z płyty warstwowej; 
6. dopuszcza się podział nieruchomości na działki o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m²; 
7. dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych; 
8. na granicy terenu obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej z terenem zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych nakazuje się nasadzenie pasa zieleni izolacyjnej . 
 
DZIAŁ IV 
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE. 
 
Rozdział XIV 
Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 
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 RODZAJ USTALENIA WARTOŚĆ 
LICZBOWA 
USTALENIA 

A B C 
1 Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,2 
2 Maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej (m) - do kalenicy 14,0 
3 Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych zabudowy 

mieszkaniowej 
3 

4 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna (% powierzchni działki) 10 
5 Maksymalna powierzchnia zabudowana (% powierzchni działki) 50 
6 Preferowany układ kalenicy dachu obiektu w relacji do linii zabudowy 

budynków mieszkaniowych (nie dotyczy budynków garażowych) 
równoległy 

7 Ilość kondygnacji budynków garażowych 1 
 
2. poziom parteru budynków nie może być zlokalizowany wyżej niż 160 cm powyżej poziomu gruntu w miejscu realizacji 
głównego wejścia do budynku mieszkalnego i 45 cm do budynku usługowego lub funkcji usługowej; 
3. dopuszcza się lokalizacja funkcji usługowej w parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego; 
4. dla terenu oznaczonego symbolem MW/U ustala się maksymalną nieprzekraczalną linię zabudowy w stosunku do ulicy 
Golińskiej, ustaloną istniejącym budynkiem na działce nr 802/11 zgodnie z rysunkiem planu; 
5. dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej dachy pokryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym lub blachą, 
strome, o kącie nachylenia 15-45 stopni lub płaskie, dopuszcza się równoczesną realizacje dachów płaskich i skośnych; 
6. dla zabudowy garażowej dachy płaskie lub skośne o kącie nachylenia 15-45 stopni; 
7. elewacje budynków tynkowane w kolorach pastelowych lub z cegły, drewna albo kamienia; 
8. dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych. 
 
Rozdział XIII 
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej 
oznaczonego symbolem P,U 
 
§20. 1. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem P,U: 
przeznaczenie podstawowe: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej; 
§21. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia P,U ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
1. dla każdej działki budowlanej obowiązuje: 
 

 RODZAJ USTALENIA 
WARTOŚĆ 
LICZBOWA 
USTALENIA 

A B C 
1 Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,5 
2 Maksymalna wysokość zabudowy (m) - do kalenicy lub gzymsu 15 
3 Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych zabudowy 3 
4 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna (% powierzchni działki) 20 
5 Maksymalna powierzchnia zabudowana (% powierzchni działki) 50 
6 Preferowany układ kalenicy dachu obiektu w relacji do 

nieprzekraczalnej linii zabudowy budynków 
równoległy 

 
2. poziom parteru nie może być zlokalizowany wyżej niż 45 cm powyżej poziomu gruntu w miejscu realizacji głównego 
wejścia do budynku usługowego; 
3. dla terenu oznaczonego symbolem P,U nie ustala się linii zabudowy; 
4. dla zabudowy dachy pokryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, płytą warstwową lub blachą, strome, o kącie 
nachylenia 30-45 stopni lub płaskie; 
5. elewacje budynków tynkowane w kolorach pastelowych lub z cegły, drewna , kamienia lub z płyty warstwowej; 
6. dopuszcza się podział nieruchomości na działki o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m²; 
7. dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych; 
8. na granicy terenu obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej z terenem zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych nakazuje się nasadzenie pasa zieleni izolacyjnej . 
 
DZIAŁ IV 
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE. 
 
Rozdział XIV 
Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 
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2. poziom parteru nie more być zlokalizowany wy-
rej nir 45 cm powyrej poziomu gruntu w miejscu re-
alizacji gEównego wej[cia do budynku usEugowego;

3. dla terenu oznaczonego symbolem P,U nie 
ustala się linii zabudowy;

4. dla zabudowy dachy pokryte dachówką lub ma-
teriaEem dachówkopodobnym, pEytą warstwową lub 
blachą, strome, o kącie nachylenia 30-45 stopni lub 
pEaskie;

5. elewacje budynków tynkowane w kolorach pa-
stelowych lub z cegEy, drewna , kamienia lub z pEyty 
warstwowej;

6. dopuszcza się podziaE nieruchomo[ci na dziaEki 
o powierzchni nie mniejszej nir 1000 m²;

7. dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych;
8. na granicy terenu obiektów produkcyjnych, 

skEadów i magazynów oraz zabudowy usEugowej z 
terenem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z 
dopuszczeniem usEug nieuciąrliwych nakazuje się 
nasadzenie pasa zieleni izolacyjnej .

DZIAD IV
PRZEPISY PRZEJZCIOWE I KOFCOWE.

RozdziaE XIV
Sposoby i terminy tymczasowego zagospodaro-

wania, urządzania i urytkowania terenów

§22. Ustala się tymczasowo, dotychczasowy rol-
niczy sposób urytkowania terenu w granicach ob-
jętych planem do czasu realizacji zabudowy usEu-
gowej.

§23. Przeznacza się na cele nierolnicze grunty 
znajdujące się w granicy objętej planem.

RozdziaE XV
Ustalenia koGcowe

§24. Uchwala się dla terenu objętego ustaleniami 
planu stawkę sEurącą naliczeniu jednorazowej opEa-
ty z tytuEu wzrostu warto[ci nieruchomo[ci w wy-
soko[ci 20%.

§25. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Kazimierz Biskupi.

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

Przewodniczący
Rady Gminy

(-) dr Tomasz Piaseczny
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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pópniejszymi 
zmianami) Rada Gminy Kazimierz Biskupi rozstrzyga 
co następuje:

W zawiązku z uchwaleniem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla dziaEek nr 
802/9 i 802/11 w miejscowo[ci Kazimierz Biskupi, 
nie zachodzi konieczno[ć realizacji nowych sieci i 
urządzeG systemu wodociągowego, kanalizacji sa-
nitarnej.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pópniejszymi 
zmianami) Rada Gminy Kazimierz Biskupi rozstrzyga 
co następuje:

Na podstawie o[wiadczenia Wójta Gminy Kazi-
mierz Biskupi w sprawie braku uwag, na etapie wy-
Eorenia projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego do publicznego wglądu , nie 
rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.

ZaEącznik nr 2
do uchwaEy Nr XLVIII/410/2010

Rady Gminy Kazimierz Biskupi
z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dziaEek 802/9 i 802/11 w miejscowo[ci 

Kazimierz Biskupi, gmina Kazimierz Biskupi

ZaEącznik nr 3
do uchwaEy Nr XLVIII/410/2010

Rady Gminy Kazimierz Biskupi
z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dziaEek 802/9 i 802/11 w miejscowo[ci 

Kazimierz Biskupi, gmina Kazimierz Biskupi

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 
stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 
r. nr 97, poz. 674 ze zmianami) Rada Gminy Turek 
uchwala ｧRegulamin przyznawania nagród dla na-
uczycieliｦ:

§1. Regulamin okre[la kryteria i tryb przyznawa-
nia nagród ze specjalnego funduszu nagród wyod-
rębnionego w budrecie Gminy Turek dla nauczycieli 
szkóE, przedszkoli i zespoEów, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Turek.

§2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) szkole ｠ nalery przez to rozumieć szkoEę, przed-

szkole, zespóE, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Turek,

2) nauczycielach ｠ nalery przez to rozumieć na-
uczycieli szkoEy, o której mowa w pkt 1,

3) dyrektorze lub wicedyrektorze ｠ nalery przez 
to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora szkoEy, o 

której mowa w pkt 1.

§3. Zrodki na nagrody w ramach specjalnego 
funduszu nagród dla nauczycieli w wysoko[ci 1% 
planowanych [rodków na wynagrodzenia osobowe 
nauczycieli planuje dyrektor w rocznym planie finan-
sowym szkoEy, z tym re:

1) 80% [rodków funduszu przeznacza się na na-
grody dyrektora,

2) 20% [rodków funduszu przeznacza się na na-
grody organu prowadzącego (nagrody Wójta Gminy 
Turek).

§4. 1. Nagrody dla nauczycieli i dyrektorów szkóE 
przyznawane są z okazji obchodów Dnia Edukacji 
Narodowej.

2. W szczególnych przypadkach nagrody mogą 
być przyznane w innym terminie, związanym z za-
koGczeniem roku szkolnego, odej[ciem na rentę lub 
emeryturę.
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UCHWADA Nr XXXIII/205/10 RADY GMINY TUREK

z dnia 29 marca 2010 r.

w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkóE, przedszkoli i zespoEów, dla któ-
rych organem prowadzącym jest Gmina Turek


