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§5. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Stare Miasto.

§6. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 14 dni 
od dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Karol Szafran
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UCHWADA Nr XXXIV/298/2009 RADY GMINY STARE MIASTO

z dnia 11 sierpnia 2009 r.

zmieniająca regulamin udzielania pomocy materialnej dla uczniów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z 8 
marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 
90f ustawy z dnia 7 wrze[nia 1991 roku o syste-

mie o[wiaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256 poz. 2572 ze 
zmianami) uchwala się, co następuje:

§1. W uchwale Nr XXX/213/2005 Rady Gminy 
Stare Miasto z dnia 28 kwietnia 2005 roku w spra-

wie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla 
uczniów wprowadza się następującą zmianę:

1. Skre[la się §10 uchwaEy.

§2. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 14 od 
dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Karol Szafran

2954

UCHWADA Nr XXXIV/300/2009 RADY GMINY STARE MIASTO

z dnia 11 sierpnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poEoronych  
w miejscowo[ci Janowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591, z pópn. zmianami), art. 
3 ust 1 i art. 20 ust. ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z pópn. zmianami) 
oraz w związku z uchwaEą Nr XX/182/2008 Rady 
Gminy Stare Miasto z dnia 25 kwietnia 2008 r. o 
przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów poEoro-

nych w miejscowo[ci Janowice, Rada Gminy Sta-

re Miasto, po stwierdzeniu zgodno[ci z ustaleniami 
Studium uwarunkowaG i kierunków zagospodaro-

wania przestrzennego Gminy Stare Miasto, uchwa-

la, co następuje:

ROZDZIAD I
Przepisy ogólne

§1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-

wania przestrzennego terenów poEoronych w miej-
scowo[ci Janowice, zwany dalej planem, w grani-

cach okre[lonych na rysunku planu, stanowiącym 
zaEącznik nr 1 do niniejszej uchwaEy.

2. Plan okre[la:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczają-

ce tereny o rórnym przeznaczeniu lub rórnych 
zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-

nego;
3) zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej;
5) wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowania 

przestrzeni publicznych;
6) parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-

budowy, gabaryty obiektów i wskapniki inten-

sywno[ci zabudowy;
7) szczególne warunki zagospodarowania tere-

nów oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy;
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8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-

mów komunikacji oraz infrastruktury technicznej;
9) sposób i termin tymczasowego zagospodaro-

wania, urządzania i urytkowania terenów;
10) stawki procentowe, na podstawie których 

ustala się opEatę, o której mowa w art. 36 ust. 
4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.

3. ZaEącznikami do planu są:
1) rysunek planu w skali 1:2000, stanowiący za-

Eącznik nr 1 do niniejszej uchwaEy;
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu planu, stanowiące zaEącznik nr 2 
do niniejszej uchwaEy;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych 
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych 
gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgod-

nie z przepisami o finansach publicznych, sta-

nowiące zaEącznik nr 3 do niniejszej uchwaEy.

§2. Ilekroć w planie jest mowa o:
1) budowli sEurącej reklamie ｠ nalery przez to 

rozumieć wolno stojące trwale związane z 
gruntem urządzenie reklamowe, które nie jest 
budynkiem lub obiektem maEej architektury w 
rozumieniu ustawy Prawo budowlane;

2) celu publicznym ｠ nalery przez to rozumieć cel 
publiczny w rozumieniu ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym;

3) dziaEce budowlanej ｠ nalery przez to rozumieć 
dziaEkę budowlaną w rozumieniu ustawy o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
lub kilka dziaEek budowlanych stanowiących 
teren inwestycyjny;

4) froncie dziaEki ｠ nalery przez to rozumieć grani-
cę dziaEki budowlanej, która przylega do drogi, 
z której następuje wjazd i wej[cie na dziaEkę;

5) liczbie kondygnacji ｠ nalery przez to rozumieć 
okre[lenie wysoko[ci budynku poprzez liczbę 
kondygnacji nadziemnych;

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć linię ograniczającą obszar, na któ-

rym dopuszcza się wznoszenie budynków za 
wyjątkiem: czę[ci podziemnych obiektów bu-

dowlanych, balkonów, galerii, werand, tara-

sów, schodów zewnętrznych, wykuszy, loggii, 
okapów, gzymsów, zadaszeG nad wej[ciami 
do budynków oraz ulic wewnętrznych, ciągów 
pieszych, [cierek rowerowych i odkrytych 
miejsc postojowych, linii przesyEowych i sieci 
uzbrojenia terenu;

7) numerze terenu ｠ nalery przez to rozumieć cy-

frowe oznaczenie terenu wydzielonego spo[ród 
terenów o tym samym przeznaczeniu, dla któ-

rego obowiązują ustalenia ogólne dla terenu o 
tym samym symbolu literowym przeznaczenia 
i dodatkowe ustalenia szczegóEowe;

8) obiektach maEej architektury ｠ nalery przez to 
rozumieć niewielkie obiekty architektury ogro-

dowej oraz sEurące wypoczynkowi i utrzyma-

niu porządku, m.in.: Eawki, oczka wodne, fon-

tanny, rzepby i posągi, o[wietlenie;
9) odnawialnym pródle energii ｠ nalery przez to 

rozumieć pródEo wykorzystujące w procesie 
przetwarzania energię wiatru, gotermalną, po-

zyskiwaną z biomasy oraz energię odpadową 
(np.: z klimatyzacji);

10) obszarze zabudowanym ｠ nalery przez to ro-

zumieć obszar zajęty przez budynek lub budyn-

ki, ograniczony zewnętrznym obrysem [cian 
zewnętrznych w jego rzucie o największej 
powierzchni, liczonej w zewnętrznym obrysie 
[cian zewnętrznych;

11) planie ｠ nalery przez to rozumieć miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego, o któ-

rym mowa w §1 uchwaEy;
12) powierzchni terenu biologicznie czynnej ｠ na-

lery przez to rozumieć powierzchnię terenu bio-

logicznie czynną w rozumieniu Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać bu-

dynki i ich usytuowanie;
13) powierzchni zabudowy ｠ nalery przez to ro-

zumieć powierzchnię zajętą przez budynek lub 
budynki, ograniczoną zewnętrznym obrysem 
[cian przyziemia;

14) przepisach szczególnych ｠ nalery przez to ro-

zumieć przepisy ustaw wraz z aktami wyko-

nawczymi;
15) przeznaczeniu podstawowym terenu ｠ nalery 

przez to rozumieć dominujący sposób zagospo-

darowania terenu;
16) przeznaczeniu terenu ｠ nalery przez to ro-

zumieć kategorie form zagospodarowania lub 
dziaEalno[ci lub grupy tych kategorii, które jako 
jedyne są dopuszczalne w danym terenie;

17) przeznaczeniu uzupeEniającym terenu ｠ nalery 
przez to rozumieć morliwy sposób zagospoda-

rowania terenu wymagający speEnienia warun-

ków okre[lonych w planie, który uzupeEnia lub 
wzbogaca przeznaczenie podstawowe;

18) rysunku planu ｠ nalery przez to rozumieć gra-

ficzny zapis planu, stanowiący zaEącznik do 
planu, o którym mowa w §2 uchwaEy;

19) strefie ｠ nalery przez to rozumieć obszar, dla 
którego obowiązuje ta sama grupa ustaleG;

20) symbolu przeznaczenia terenu ｠ nalery przez 
to rozumieć numeryczne i/lub literowe ozna-

czenie poszczególnych terenów okre[lające ich 
przeznaczenie;

21) szpalerze drzew ｠ nalery przez to rozumieć 
ukEad drzew w szeregu;

22) terenie ｠ nalery przez to rozumieć czę[ć ob-

szaru objętego planem wyznaczona na rysun-

ku planu liniami rozgraniczającymi i okre[lona 
symbolem;

23) uchwale ｠ nalery przez to rozumieć niniejszą 
uchwaEę;
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24) terenach lasów i dolesieG ｠ nalery przez to 
rozumieć istniejące prywatne lasy i istniejące 
dolesienia;

25) urządzeniach towarzyszących infrastrukturze 
technicznej ｠ nalery przez to rozumieć obiek-

ty i urządzenia sEurące: zaopatrzeniu w wodę, 
odprowadzaniu i oczyszczaniu [cieków oraz 
wód opadowych i roztopowych, gospodarce 
odpadami, zaopatrzeniu w energię elektryczną, 
gazową i cieplną oraz Eączno[ci;

26) urządzeniach towarzyszących obiektom bu-

dowlanym ｠ nalery przez to rozumieć urzą-

dzenia techniczne zapewniające morliwo[ć 
urytkowania obiektu zgodnie z jego przezna-

czeniem, jak: przyEącza i urządzenia instalacyj-
ne, ogrodzenia, place pod [mietniki, chodniki, 
zieleG, drogi doj[cia, dojazdy i podobne;

27) usEugach nieuciąrliwych, produkcji nieuciąrliwej 
｠ nalery przez to rozumieć usEugi i dziaEalno[ć 
produkcyjną, które nie nalerą do przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaEywać na [rodowisko 
w rozumieniu ustawy Prawo ochrony [rodowi-
ska, nie oddziaEują negatywnie na obszary Natura 
2000 oraz na obszary chronionego krajobrazu, nie 
powodują ponadnormatywnego haEasu, wibracji, 
promieniowania, zanieczyszczenia powietrza i 
gleb, wód powierzchniowych i podziemnych, 
ustalonych przepisami szczególnymi dla okre[lo-

nego dominującego przeznaczenia terenu;
28) usEugach uciąrliwych, produkcji uciąrliwej 

｠ nalery przez to rozumieć usEugi i dziaEalno[ć 
produkcyjną zaliczane do przedsięwzięć mo-

gących znacząco oddziaEywać na [rodowisko 
w rozumieniu ustawy Prawo ochrony [rodo-

wiska, powodujące ponadnormatywny haEas, 
wibracje, promieniowanie, zanieczyszczenie 
powietrza i gleb, wód powierzchniowych i pod-

ziemnych, przekraczające normy wyznaczone 
przepisami szczególnymi dla okre[lonego w 
planie przeznaczenia dominującego;

29) ustawie ｠ nalery przez to rozumieć ustawę 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. z 2003r. 
Nr 80, poz. 717 z pópn. zmianami);

30) wysoko[ci zabudowy ｠ nalery przez to rozu-

mieć odlegEo[ć w rzucie prostopadEym pomię-

dzy najwyrej poEoronym elementem budynku, 
a poziomem terenu;

31) wskapniku intensywno[ci zabudowy ｠ nale-

ry przez to rozumieć powierzchnię caEkowitą 
wszystkich kondygnacji nadziemnych budyn-

ków, istniejących na danej dziaEce, do po-

wierzchni dziaEki;
32) wyeksponowaniu zabudowy ｠ nalery przez 

to rozumieć takie usytuowanie zabudowy aby 
najbardziej reprezentacyjne jej czę[ci byEy do-

brze widoczne z okre[lonego miejsca;
33) zieleni przyulicznej ｠ nalery przez to rozumieć 

pas rórnych form zieleni uksztaEtowany w za-

lerno[ci od lokalnych uwarunkowaG;

34) zieleni urządzonej ｠ zieleG niska, [rednio wy-

soka i wysoka z dopuszczeniem miejsc rekrea-

cji i wypoczynku, alejek spacerowych, zbiorni-
ków, oczek i cieków wodnych, obiektów maEej 
architektury i podobnych.

§3.1. Ustala się następujące kategorie przezna-

czenia terenów lub obiektów:
1) dziaEalno[ć produkcyjna, budownictwo;
2) skEady i magazyny;
3) handel hurtowy;
4) usEugi handlu detalicznego w obiektach handlo-

wych o powierzchni sprzedary powyrej 2000 
m2;

5) usEugi transportowe;
6) usEugi rzemiosEa;
7) laboratoria i o[rodki badawcze;
8) sprzedar detaliczna paliw;
9) usEugi I - dziaEalno[ci zakwalifikowane do usEug 

wedEug Polskiej Klasyfikacji DziaEalno[ci z do-

puszczeniem dziaEalno[ci wymagających rapor-
tu oddziaEywania na [rodowisko;

10) usEugi II - dziaEalno[ci zakwalifikowane do 
usEug wedEug Polskiej Klasyfikacji DziaEalno[ci 
z dopuszczeniem wyEącznie dziaEalno[ci mogą-

cych wymagać raportu oddziaEywania na [ro-

dowisko;
11) ulica lokalna;
12) zieleG urządzona.
2. Ustala się następujące grupy kategorii przezna-

czenia terenu:
1) tereny obiektów produkcyjnych, skEadów, ma-

gazynów I, obejmująca kategorie wymienione 
w ust. 1, pkt 1-7;

2) tereny obiektów produkcyjnych, skEadów, ma-

gazynów II, obejmująca kategorie wymienione 
w ust. 1, pkt 1-8.

3. Na kardym z terenów zakazuje się przeznaczeG 
innych nir te, które są dla niego ustalone w planie.

4. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 3, nie do-

tyczy urządzeG towarzyszących obiektom budow-

lanym oraz urządzeG i sieci infrastruktury technicz-
nej.

§4.1. Następujące oznaczenia graficzne na rysun-

ku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granice opracowania planu;
2) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu lub rórnych zasadach zagospodarowa-

nia;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) symbole przeznaczenia terenów.
2. PozostaEe oznaczenia graficzne mają charakter 

informacyjny.

§5. Ustala się następujące zasady ochrony i ksztaE-
towania [rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-

wego:
1) zakaz lokalizacji punktowych emitorów zanie-

czyszczeG [rodowiska powodujących prze-
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kroczenie standardów okre[lonych przepisami 
szczególnymi;

2) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych [cie-

ków do wód powierzchniowych, gruntowych 
i gruntu;

3) obowiązek podczyszczenia zanieczyszczonych 
wód opadowych z terenów utwardzonych 
przed ich odprowadzeniem do odbiornika;

4) dopuszcza się retencjonowanie czystych wód 
deszczowych i roztopowych na terenie wEas-
nym inwestora i wykorzystanie ich do nawad-

niania terenów zieleni oraz p.por;
5) zakaz lokalizacji skEadowisk odpadów i zakEa-

dów utylizacji;
6) wszelkie oddziaEywanie związane z planowa-

nym przedsięwzięciem nie more powodować 
przekroczenia standardów jako[ci [rodowiska, 
okre[lonych przepisami odrębnymi, poza tere-

nem, do którego inwestor posiada tytuE praw-

ny;
7) tereny niezabudowane i nieutwardzone prze-

znacza się na rórne formy zieleni oraz elementy 
maEej architektury;

8) wymóg zachowania warto[ciowego drzewo-

stanu;
9) adaptuje się w planie istniejące lasy i istniejące 

dolesienia;
10) adaptuje się w planie istniejące tereny polo-

wych upraw rolnych.

§6. Ustala się następujące zasady dotyczące 
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

1) dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kul-
turowego, na obszarach występowania sta-

nowisk archeologicznych oraz w strefie ich 
ochrony, podczas inwestycji związanych z ro-

botami ziemnymi, wymagane jest prowadzenie 
prac archeologicznych w zakresie uzgodnio-

nym pozwoleniem na badania archeologiczne 
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwa-

tora Zabytków ｠ Delegatura w Koninie przed 
uzyskaniem pozwolenia na budowę.

2) w przypadku stwierdzenia konieczno[ci prze-

prowadzenia badaG archeologicznych, nalery 
wykonać je za pozwoleniem wEa[ciwych sEurb 
ochrony zabytków.

§7. Ustala się następujące zasady dotyczące 
ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenów:

1) w granicach opracowania planu dopuszcza się 
lokalizację obiektów usEug handlu detalicznego 
o powierzchni sprzedary powyrej 2000 m2;

2) nieprzekraczalna linia zabudowy w odlegEo[ci:
- od krawędzi jezdni drogi gminnej ｠ 15 m,
- od granicy opracowania, zgodnie z rysunkiem 

planu ｠ 4 m,
- od granicy lasu ｠ 12 m;

3) obowiązek zapewnienia dostępu dla osób nie-

peEnosprawnych do budynków o przeznacze-

niu nalerącym, zgodnie z ustaleniami w §3, do 
następujących kategorii przeznaczenia terenu: 
usEugi I, usEugi II oraz grup kategorii przezna-

czenia terenu: tereny obiektów produkcyjnych, 
skEadów, magazynów I, tereny obiektów pro-

dukcyjnych, skEadów, magazynów II;
4) zakaz lokalizacji usEug handlu w formie targo-

wisk.

§8. Ustala się następujące zasady scalania i po-

dziaEu nieruchomo[ci:
1) dopuszcza się wydzielanie dziaEek lub ich sca-

lanie z bezpo[rednim dostępem do publicznej 
drogi gminnej;

2) dopuszcza się wEączanie do publicznej drogi 
gminnej niepublicznych dróg wewnętrznych 
i dojazdowych, stanowiących wEasno[ć lub 
wspóEwEasno[ć inwestorów;

3) dopuszcza się wydzielenie dziaEki bez dostępu 
do drogi wyEącznie w sytuacji, kiedy jej wy-

dzielenie sEury powiększeniu innej dziaEki, ma-

jącej dostęp do drogi;
4) zalecany kąt poEorenia granic dziaEek w stosun-

ku do linii rozgraniczających dróg ustala się na 
90° z dopuszczeniem 10° odchylenia.

§9. Ustala się następujące zasady dotyczące 
miejsc postojowych:

1) rodzaje obiektów do parkowania:
a) parkingi wbudowane,
b) parkingi wolno stojące,
c) parkingi terenowe otwarte,
d) dla dziaEalno[ci usEug handlu detalicznego w 

obiektach o powierzchni sprzedary powyrej 
2000 m2 dopuszcza się lokalizację tereno-

wych miejsc postojowych w taki sposób, re 
na karde ich zgrupowanie skEada się nie wię-

cej nir 50 miejsc postojowych, rozdzielanych 
zielenią;

2) urządzenie miejsc postojowych dla samocho-

dów w granicach dziaEek poszczególnych inwe-

storów, w ilo[ci dostatecznej dla obsEugi pro-

wadzonej dziaEalno[ci, jednak nie mniej nir:
a) 20 stanowisk na 1000 m2 powierzchni sprze-

dary dla obiektów handlu o powierzchni sprze-

dary do 2000 m2,
b) 40 stanowisk na 1000 m2 powierzchni sprze-

dary dla obiektów handlu o powierzchni sprze-

dary powyrej 2000 m2,
c) 20 miejsc postojowych na 1000 m2 po-

wierzchni urytkowej usEug gastronomii,
d) 25 miejsc postojowych na 1000 m2 po-

wierzchni urytkowej usEug administracyjnych, 
biurowych i finansowych oraz obsEugi firm,

e) 15 miejsc postojowych na 1000 m2 po-

wierzchni urytkowej handlu hurtowego, skEa-

dów i magazynów,
f) dla dziaEalno[ci produkcyjnych i budownictwa 

nalery zapewnić minimalnie 2 miejsca parkin-

gowe na 3 zatrudnionych,
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g) 20 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzch-

ni urytkowej dla pozostaEych dziaEalno[ci gospodar-
czych;

3) obowiązek wprowadzenia zieleni w granicach 
parkingów terenowych, na powierzchni stanowiącej 
co najmniej 10% powierzchni tych parkingów.

§10.1. Ustala się ogólne zasady modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infra-

struktury technicznej:
1) wEączenie do drogi krajowej nr 72 wyEącznie 

poprzez drogę publiczną, oznaczoną na ry-

sunku planu symbolem KDG, poza granicami 
opracowania planu, na warunkach okre[lonych 
przez zarządcę drogi;

2) organizacja wEączeG i zjazdów na tereny ozna-

czone na rysunku planu symbolami: PAG oraz 

dróg wewnętrznych, sięgaczy lub ciągów pie-

szo-jezdnych wyEącznie po uzgodnieniu z za-

rządcą drogi publicznej;
3) sieci uzbrojenia technicznego nalery prowadzić 

w obrębie linii rozgraniczających dróg, z za-

strzereniem pkt. 4;
4) odstępstwo od zasady, o której mowa w pkt 

3, dopuszcza się wyEącznie wtedy, gdy nie ma 
technicznej morliwo[ci realizacji tych ustaleG;

5) w przypadku konieczno[ci realizacji sieci uzbro-

jenia technicznego poza liniami rozgraniczają-

cymi dróg, nalery je prowadzić równolegle do 
linii zabudowy lub granic dziaEek;

6) dopuszcza się urządzenia towarzyszące infra-

strukturze technicznej;
7) dopuszcza się realizację urządzeG technicznych 

uzbrojenia jako towarzyszących inwestycjom 
na terenach wEasnych inwestorów, bez naru-

szania zasad zabudowy i zagospodarowania 
terenów okre[lonych w planie;

8) dopuszcza się przebudowę istniejących sieci 
uzbrojenia technicznego kolidujących z plano-

wanym zainwestowaniem, na warunkach okre-

[lonych przez administratora sieci;
9) realizacja ukEadu komunikacyjnego powinna 

obejmować kompleksową realizację uzbrojenia 
technicznego.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę dopuszcza się 
zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej.

3. W zakresie odprowadzenia [cieków komunal-
nych i przemysEowych przyjmuje się następujące 
ustalenia:

1) podEączenie obiektów do kanalizacji sanitarnej, 
gdy występują odpowiednie warunki technicz-
ne,

2) do czasu wyposarenia terenu w kanalizację sani-
tarną, dopuszcza się tymczasowe gromadzenie 
[cieków w szczelnych zbiornikach bezodpEy-

wowych, z których zawarto[ć będzie systema-

tycznie wyworona przez koncesjonowanego 
przewopnika do oczyszczalni [cieków,

3) kompleksowe rozwiązanie odprowadzania wód 
opadowych i roztopowych z placów, parkin-

gów oraz oczyszczanie ich zgodnie z obowią-

zującymi przepisami.
4) obowiązek podczyszczenia [cieków przemysEo-

wych o przekroczonych dopuszczalnych war-
to[ciach zanieczyszczeG, przed ich wprowa-

dzeniem do kanalizacji sanitarnej;
5) na terenie zabudowy dopuszcza się lokalizację 

lokalnych oczyszczalni [cieków na terenach 
wEasnych inwestorów. Odprowadzenie [cie-

ków oczyszczonych na warunkach okre[lonych 
w przepisach szczególnych.

4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych 
przyjmuje się następujące ustalenia:

1) obowiązek odprowadzenia wód opadowych i 
roztopowych powierzchniowo lub do sieci ka-

nalizacji deszczowej na warunkach okre[lonych 
w przepisach szczególnych oraz na warunkach 
okre[lonych przez administratora sieci;

2) obowiązek utwardzenia i skanalizowania tere-

nów, na których more doj[ć do zanieczyszcze-

nia substancjami ropopochodnymi i zawiesina-

mi.

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz:
1) zaopatrzenie w gaz ziemny grupy E (GZ-50) 

ustala się z sieci gazociągów [redniego ci[nie-

nia zgodnie z obowiązującym ｧPrawem Ener-
getycznymｦ po kardorazowym uzgodnieniu z 
operatorem systemu dystrybucyjnego i będzie 
zaleraEo od szczegóEowych warunków tech-

nicznych i ekonomicznych uzasadniających 
rozbudowę sieci gazowej [redniego ci[nienia.

2) Dopuszcza się prowadzenie gazociągów w pa-

sach drogowych,
3) Dopuszcza się morliwo[ć stawiania stacji gazo-

wych i wydzielenia terenu dla potrzeb ich budowy 
bez konieczno[ci opracowywania zmian planu,

4) Zachować strefy kontrolowane dla gazociągów 
ukEadanych w ziemi lub nad ziemią zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w spra-

wie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać sieci gazowe.

6. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną 
przyjmuje się następujące ustalenia:

1) Dopuszcza się budowę nowych napowietrz-
nych linii elektroenergetycznych [redniego i 
niskiego napięcia wraz z budową stacji trans-
formatorowych;

2) Dopuszcza się wykorzystanie energii elektrycz-
nej do celów grzewczych.

3) Zezwala się w trakcie realizacji planu na caEym 
obszarze opracowania lokalizację zadaG dla rea-

lizacji inwestycji celu publicznego i wydzielanie 
terenu dla ich potrzeb w rozumieniu ustawy o 
gospodarce nieruchomo[ciami i ustawy o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
4) Zasilanie w energię elektryczną odbywać się 

będzie z rozbudowanej sieci elektroenergetycz-
nej odpowiednio do zbilansowanych potrzeb i 
zgodnie z warunkami wydanymi przez przed-

siębiorstwo energetyczne.
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5) Okre[lenie ostatecznej rozbudowy sieci będzie 
morliwe po okre[leniu zapotrzebowania na 
moc. W przypadku konieczno[ci budowy sta-

cji transformatorowej (rozdzielni SN) na terenie 
objętym niniejszym planem, przedsiębiorstwo 
energetyczne wskare miejsca pod jej budo-

wę. Jereli przedsiębiorstwo energetyczne nie 
będzie mogEo pozyskać wskazanego gruntu 
dla potrzeb budowy stacji transformatorowej, 
nowe miejsce wskare Urząd Gminy w Starym 
Mie[cie.

6) Dla usytuowania urządzeG elektroenergetycz-
nych (w tym stacji transformatorowych) nie 
jest wymagane zachowanie linii zabudowy.

7. W zakresie zaopatrzenia w ciepEo przyjmuje się 
następujące ustalenie - dostawa energii cieplnej w 
oparciu o zasilanie:

1) gazem;
2) olejem opaEowym;
3) energią elektryczną;
4) z sieci ciepEowniczej;
5) energią sEoneczną;
6) odnawialnymi pródEami energii.
8. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów 

obowiązują zasady okre[lone w odrębnych przepi-
sach szczególnych i aktach prawa miejscowego.

9. W zakresie usEug telekomunikacyjnych ustala 
się:

1) dopuszcza się podziemną sieć telekomunikacyj-
ną;

2) lokalizowanie sieci telekomunikacyjnych we 
wspólnych kanaEach zbiorczych w porozumie-

niu ze wszystkimi operatorami sieci;
3) w granicach opracowania planu dopuszcza się 

usytuowanie wyEącznie jednego urządzenia ra-

diokomunikacyjnego w formie wolno stojącego 
sEupa, wiery czy masztu;

4) na dachach budynków dopuszcza się lokaliza-

cję punktowych obiektów przekapnikowych.

§11. Ustala się teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem KDG dla lokalizacji inwestycji celu pub-

licznego.

§12. Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym, ustala się dla terenów 
objętych ustaleniami planu stawkę procentową, sEu-

rącą naliczeniu jednorazowej opEaty z tytuEu wzro-

stu warto[ci nieruchomo[ci w wysoko[ci 20%.

ROZDZIAD II
Ustalenia dla terenów

§13. Teren oznaczony symbolem 1 PAG ｠ 13,65 
ha

1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe - grupa kategorii przeznaczenia terenu - tereny obiektów produkcyjnych, skEadów, 
magazynów I i II;
2) uzupeEniające:
a) usEugi I,
b) parkingi,
c) zieleG urządzona.

2. Zasady uksztaE-
towania zabudo-

wy

1) Wysoko[ć zabudowy uzalerniona od przyjętej technologii prowadzonej dzia-

Ealno[ci oraz od rozwiązaG architektoniczno-konstrukcyjnych, maksymalnie do 
40 m od poziomu terenu;
2) Dopuszcza się lokalizację dominant, których wysoko[ć mierzona od poziomu 
terenu do najwyrej poEoronej ich czę[ci nie more przekroczyć 40 m;
3) Obowiązuje wyeksponowanie zabudowy wzdEur drogi publicznej, oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 1KDG.

3. Zasady dotyczą-

ce zagospodaro-

wania terenu

1) Dączna powierzchnia przeznaczenia uzupeEniającego stanowić more nie wię-

cej nir 30% dziaEki budowlanej;
2) Maksymalny obszar zabudowany ｠ 60% powierzchni dziaEki budowlanej;
3) Wskapnik intensywno[ci zabudowy ustala się w wysoko[ci do 1,2;
4) Co najmniej 15% pow. kardej dziaEki budowlanej nalery przeznaczyć na teren 
biologicznie czynny;
5) Lokalizacja obiektów budowlanych oraz otwartych placów skEadowych z za-

chowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy;
6) Ustala się odlegEo[ć obiektów budowlanych z przeznaczeniem na pobyt ludzi 
od zewnętrznej krawędzi drogi krajowej nr 72 na 130 m. W przypadku braku 
morliwo[ci zachowania powyrszej odlegEo[ci nalery przewidzieć staraniem i na 
koszt inwestorów zabezpieczenia przed uciąrliwo[ciami wywoEanymi ruchem 
drogowym;
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§14. Teren oznaczony symbolem 2, 6 PAG - 5,30 ha  

7) Obowiązek starannego urządzenia elementów maEej architektury, posadzki 
oraz odpowiedniego o[wietlenia przestrzeni wej[ciowych do obiektów zloka-

lizowanych wzdEur drogi publicznej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 
1KDG, oraz od strony dróg wewnętrznych;
8) Obowiązek osEonięcia placów manewrowych i dostawczych zielenią ochron-

ną;
9) Obowiązek wprowadzenia zieleni na terenach niezabudowanych i nieutwar-
dzonych;
10) Obowiązek wprowadzenia pasa zieleni ochronnej, w tym zimozielonej, o 
wysoko[ci co najmniej 3 m i szer. 20 m, od strony terenu drogi publicznej ozna-

czonej na rysunku planu symbolem 3KDG;
11) Dopuszcza się lokalizację miejsc wypoczynku z elementami maEej architek-

tury;
12) Dopuszcza się lokalizację budowli sEurących reklamie.

4. ObsEuga komuni-
kacyjna

1) Dojazd do terenu dopuszcza się wyEącznie od strony drogi gminnej oznaczo-

nej symbolem 1KDG oraz do dróg wewnętrznych i dojazdowych.
2) Zakaz wjazdu od istniejącej drogi gminnej oznaczonej symbolem 3KDG.
3) Zakaz tymczasowych zjazdów od istniejącej drogi gminnej oznaczonej sym-

bolem 3KDG na etapie budowy inwestycji.
4) Parametry techniczne dróg niepublicznych, dopuszczonych w planie:
- szeroko[ć w liniach rozgraniczających 12 - 15 m,
- szeroko[ć jezdni ｠ w zalerno[ci od potrzeb,
- chodniki w zalerno[ci od potrzeb,
- wEączenie do publicznej drogi gminnej po uzyskaniu zgody zarządcy tej drogi.

1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe - grupa kategorii przeznaczenia terenu - tereny obiektów produkcyjnych, skEadów, 
magazynów I i II;
2) uzupeEniające:
a) usEugi I,
b) parkingi,
c) zieleG urządzona.

2. Zasady uksztaE-
towania zabu-

dowy

1) Wysoko[ć zabudowy uzalerniona od przyjętej technologii prowadzonej dziaEal-
no[ci oraz od rozwiązaG architektoniczno ｠ konstrukcyjnych, maksymalnie do 40 
m od poziomu terenu;
2) Dopuszcza się lokalizację dominant, których wysoko[ć mierzona od poziomu 
terenu do najwyrej poEoronej ich czę[ci nie more przekroczyć 40 m;
3) Obowiązuje wyeksponowanie zabudowy wzdEur drogi publicznej, oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 2KDG.

3. Zasady doty-

czące zagospo-

darowania te-

renu

1) Dączna powierzchnia przeznaczenia uzupeEniającego stanowić more nie więcej 
nir 30% dziaEki budowlanej;
2) Maksymalny obszar zabudowany ｠ 60% powierzchni dziaEki budowlanej;
3) Wskapnik intensywno[ci zabudowy ustala się w wysoko[ci do 1,2;
4) Co najmniej 15% pow. kardej dziaEki budowlanej nalery przeznaczyć na teren 
biologicznie czynny;
5) Lokalizacja obiektów budowlanych oraz otwartych placów skEadowych z zacho-

waniem nieprzekraczalnych linii zabudowy;
6) Obowiązek starannego urządzenia elementów maEej architektury, posadzki oraz 
odpowiedniego o[wietlenia przestrzeni wej[ciowych do obiektów zlokalizowanych 
wzdEur drogi publicznej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDG, oraz od 
strony dróg wewnętrznych;
7) Obowiązek osEonięcia placów manewrowych i dostawczych zielenią ochronną;
8) Obowiązek wprowadzenia zieleni na terenach niezabudowanych i nieutwardzo-

nych;
9) Dopuszcza się lokalizację miejsc wypoczynku z elementami maEej architektury;
10) Dopuszcza się lokalizację budowli sEurących reklamie;
11) Dopuszcza się morliwo[ć pozostawienia istniejących zadrzewieG i zakrze-

wieG.
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§15. Teren oznaczony symbolem 3.1, 3.2, 4, 
5 PAG ｠ 16,52 ha

4. ObsEuga komu-

nikacyjna
1) Dojazd do terenu dopuszcza się wyEącznie od strony drogi gminnej oraz do dróg 
wewnętrznych i dojazdowych.
2) Parametry techniczne dróg niepublicznych, dopuszczonych w planie:
- szeroko[ć w liniach rozgraniczających 12 ｠ 15 m,
- szeroko[ć jezdni ｠ w zalerno[ci od potrzeb,
- chodniki w zalerno[ci od potrzeb,
- wEączenie do publicznej drogi gminnej po uzyskaniu zgody zarządcy tej drogi.

1. Przeznaczenie terenu:
1. podstawowe - grupa kategorii przeznaczenia terenu - tereny obiektów produkcyjnych, skEadów, 
magazynów I i II;
2. uzupeEniające:
a) usEugi I,
b) parkingi,
c) zieleG urządzona.

2. Zasady uksztaE-
towania zabudo-

wy

1) Wysoko[ć zabudowy uzalerniona od przyjętej technologii prowadzonej dziaEal-
no[ci oraz od rozwiązaG architektoniczno-konstrukcyjnych, maksymalnie do 40m 
od poziomu terenu;
2) Dopuszcza się lokalizację dominant, których wysoko[ć mierzona od poziomu 
terenu do najwyrej poEoronej ich czę[ci nie more przekroczyć 40 m;
3) Obowiązuje wyeksponowanie zabudowy wzdEur dróg publicznych, oznaczo-

nych na rysunku planu symbolem 1KDG i 2 KDG.
3. Zasady dotyczą-

ce zagospodaro-

wania terenu

1) Dączna powierzchnia przeznaczenia uzupeEniającego stanowić more nie więcej 
nir 30% dziaEki budowlanej;
2) Maksymalny obszar zabudowany ｠ 60% powierzchni dziaEki budowlanej;
3) Wskapnik intensywno[ci zabudowy ustala się w wysoko[ci do 1,2;
4) Co najmniej 15% pow. kardej dziaEki budowlanej nalery przeznaczyć na teren 
biologicznie czynny;
5) Lokalizacja obiektów budowlanych oraz otwartych placów skEadowych z za-

chowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy;
6) Dla terenów oznaczonych symbolami 4PAG i 5PAG ustala się odlegEo[ć obiek-

tów budowlanych z przeznaczeniem na pobyt ludzi od zewnętrznej krawędzi 
drogi krajowej nr 72 na 130 m. W przypadku braku morliwo[ci zachowania 
powyrszej odlegEo[ci nalery przewidzieć staraniem i na koszt inwestorów zabez-
pieczenia przed uciąrliwo[ciami wywoEanymi ruchem drogowym;
7) Obowiązek starannego urządzenia elementów maEej architektury, posadzki 
oraz odpowiedniego o[wietlenia przestrzeni wej[ciowych do obiektów zlokali-
zowanych wzdEur dróg publicznych, oznaczonych na rysunku planu symbolem 
1KDG, 2KDG oraz od strony dróg wewnętrznych;
8) Obowiązek osEonięcia placów manewrowych i dostawczych zielenią ochronną;
9) Obowiązek wprowadzenia zieleni na terenach niezabudowanych i nieutwar-
dzonych;
10) Dopuszcza się lokalizację miejsc wypoczynku z elementami maEej architek-

tury;
11) Dopuszcza się lokalizację budowli sEurących reklamie;
12) Dopuszcza się morliwo[ć pozostawienia istniejących zadrzewieG i zakrze-

wieG.
13) WzdEur istniejącego otwartego rowu melioracyjnego (WS) nalery utrzymać 
pas zieleni izolacyjnej z adaptacją istniejących zadrzewieG w pasie terenu o sze-

roko[ci min. 10,00 m po kardej stronie rowu, z zastrzereniem zachowania do-

stępu do rowu dla sEurb technicznych.
W/w teren zieleni izolacyjnej stanowi obszar lokalizacji poszczególnych inwesty-

cji związanych z dziaEalno[cią gospodarczą.



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 176 Poz. 2954– 17220 –

§16. Teren oznaczony symbolem 1 KDG - 1,72 
ha

4 ObsEuga komuni-
kacyjna

1) Dojazd do terenu dopuszcza się wyEącznie od strony drogi gminnej oraz do 
dróg wewnętrznych i dojazdowych.
2) Parametry techniczne dróg niepublicznych, dopuszczonych w planie:
- szeroko[ć w liniach rozgraniczających 12 ｠ 15 m,
- szeroko[ć jezdni ｠ w zalerno[ci od potrzeb,
- chodniki w zalerno[ci od potrzeb,
- wEączenie do publicznej drogi gminnej po uzyskaniu zgody zarządcy tej drogi.

1. Przeznaczenie terenu:
Droga publiczna stanowiąca dostęp do terenów zainwestowania dziaEalno[ci gospodarczej 1, 3.1, 
3.2, 4, 5, 6PAG.

2. Zasady dotyczą-

ce zagospodaro-

wania terenu:

1) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 20 metrów;
2) szeroko[ć jezdni 7 metrów;
3) chodniki w zalerno[ci od potrzeb;
4) zieleG przyuliczna w zalerno[ci od lokalnych uwarunkowaG;
5) wEączenie do drogi krajowej nr 72 Dódp ｠ Konin poza granicami opracowania 
planu, zgodnie z rysunkiem planu.

§17. Teren oznaczony symbolem 2 KDG - 0,90 
ha

1. Przeznaczenie terenu:
Droga publiczna stanowiąca dostęp do terenów zainwestowania dziaEalno[ci gospodarczej 2, 3.2, 
6PAG.

2. Zasady dotyczą-

ce zagospodaro-

wania terenu:

1) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 15 metrów;
2) szeroko[ć jezdni 7 metrów;
3) chodniki w zalerno[ci od potrzeb;
4) zieleG przyuliczna w zalerno[ci od lokalnych uwarunkowaG.

§18. Teren oznaczony symbolem 3 KDG

1. Przeznaczenie terenu:
Istniejąca publiczna droga gminna.

2. Zasady doty-

czące zagospo-

darowania tere-

nu:

1) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 20 metrów;
2) szeroko[ć jezdni 7 metrów;
3) chodniki w zalerno[ci od potrzeb;
4) zieleG przyuliczna w zalerno[ci od lokalnych uwarunkowaG;
5) poszerzenie drogi obejmuje teren o szeroko[ci 4,00 m w granicach opraco-

wania.

6) po zrealizowaniu nowego skrzyrowania drogi krajowej nr 72 z drogą gminną 
1KDG ulegnie likwidacji istniejące skrzyrowanie z drogą oznaczoną symbolem 
3KDG.

§19. Teren oznaczony symbolem WS - 0,22 ha

1. Przeznaczenie terenu: 
Teren wód powierzchniowych

2. Zasady dotyczą-

ce zagospodaro-

wania terenu:

W planie adaptuje się istniejący otwarty rów melioracyjny sEurący równier do 
odprowadzania wód opadowych w rejonie węzEa na autostradzie.
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§20. Teren oznaczony symbolem 1, 2, 3, 4 ZLI 

- 3,49 ha

1. Przeznaczenie terenu:
Tereny lasów stanowiące funkcję izolacyjną

2. Zasady dotyczące 
zagospodarowania 
terenu:

W planie utrzymuje się istniejące urytkowanie lasów.

§21. Teren oznaczony symbolem 5, 6, 7, 8 ZLI  

- 0,64 ha

1. Przeznaczenie tere-

nu:
Tereny dolesieG

2. Zasady dotyczące 
zagospodarowania 
terenu:

Dolesienie stanowi powiązanie sąsiednich terenów le[nych w jeden zespóE 
peEniący funkcję izolacyjną

ROZDZIAD III
Ustalenia koGcowe

§22. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Stare Miasto.

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

wództwa Wielkopolskiego.

§24. Ustala się stawkę procentową, sEurącą na-

liczeniu jednorazowej opEaty z tytuEu wzrostu war-
to[ci nieruchomo[ci o której mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym, w wysoko[ci:
Symbol przeznaczenia terenu PAG - wysoko[ć 

stawki procentowej - 20%.

Przewodniczący
Rady Gminy Stare Miasto

(-) Karol Szafran
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UCHWADA NR XXX/160/2008 

RADY GMINY W BIDGORAJU

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU

ZaEącznik nr 2
do UchwaEy Nr XXXIV/300/2009

Rady Gminy Stare Miasto
z dnia 11 sierpnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów poEoronych w miejscowo[ci Janowice

SoEtys wsi Janowice zgEosiE uwagę dotyczącą 
braku imiennego zawiadomienia przez Wójta Gminy 
Stare Miasto o debacie publicznej dot. projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów w miejscowo[ci Janowice.

Wójt Gminy stwierdziE, re nie ma ustawowego 
obowiązku zawiadamiania imiennego o dziaEaniach 
formalnych związanych z m.p.z.p., gdyr zgodnie z 

art. 17 pkt 10 ustawy o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym z dn. 27.03.2003 r. (Dz.U. 
Nr 80, poz. 717), wójt ogEasza w prasie miejscowej 
oraz przez obwieszczenie, a takre w sposób zwy-

czajowo przyjęty w danej miejscowo[ci m.in. o wy-

Eoreniu projektu planu do publicznego wglądu z po-

daniem terminów i miejsca wyEorenia oraz terminu i 
miejsca debaty publicznej dot. projektu planu.
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UCHWADA NR XXX/160/2008 

RADY GMINY W BIDGORAJU

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH  
W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

ZaEącznik nr 3
do UchwaEy Nr XXXIV/300/2009

Rady Gminy Stare Miasto
z dnia 11 sierpnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów poEoronych w miejscowo[ci Janowice

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717. ze zm.) oraz w 
związku z art. 167, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 30 
czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 
249, poz. 2104 ze zm.) i art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 usta-

wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), ustala 
się następujący sposób realizacji inwestycji z zakre-

su infrastruktury, które nalerą do zadaG wEasnych 
Gminy oraz zasady ich finansowania:

1. Z budretu Gminy Stare Miasto nastąpi pokrycie 
kosztów budowy następujących inwestycji, będą-

cych zadaniami wEasnymi Gminy:

1) Budowa drogi publicznej stanowiącej dostęp 
komunikacyjny do terenów dziaEalno[ci gospo-

darczej.

2) Uzbrojenie techniczne w wodociąg i zasilanie w 
en. el. biegnące wzdEur w/w drogi publicznej.

2. Zadania wymienione w ust. 1 będą realizowane 
etapowo.

3. Realizacja wydatków wymienionych w ust. 1 
nastąpi po ujęciu związanych z nimi inwestycji w 
budrecie gminy.

Przewiduje się morliwo[ć pokrycia czę[ci wydat-
ków ze [rodków pochodzących z funduszy pozabu-

dretowych.


