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Załącznik nr 3 
do uchwały nr IX/42/2011 

Rady Gminy Budzyĉ 
z dnia 29 czerwca 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE

O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNE-
GO  WSI BUDZYĈ DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W REJONIE OSIEDLA PIASKI INWESTYCJI Z ZAKRESU 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAĈ WŁASNYCH GMINY  ORAZ ZASADACH ICH 
FINANSOWANIA 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. 
zm.) Rada Gminy Budzyĉ rozstrzyga, co nastćpuje: 
 
§ 1. Zadania własne gminy z zakresu infrastruktury 
technicznej, zapisane w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego wsi Budzyĉ obejmują 
realizacjć nastćpujących inwestycji: 

1) dróg publicznych: dojazdowych o szero-
koċci 10 m i dróg wewnćtrznych o szero-
koċci 6-8 m o powierzchni 3,1022 ha, 

2) sieci wodociągowej o długoċci 1544 mb, 
3) sieci kanalizacji sanitarnej o długoċci 2006 

mb, 

4) sieci kanalizacji deszczowej o długoċci 
2444 mb. 

 
§ 2. Zadania wymienione w § 1 bćdą realizowane 
etapowo zgodnie z wieloletnim planem inwesty-
cyjnym. 
 
§ 3. Zadania inwestycyjne, o których mowa w 
rozstrzygnićciu, zostaną sfinansowane ze ċrodków 
budżetowych gminy Budzyĉ, zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych oraz Prawem zamówieĉ 
publicznych. 
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UCHWAŁA NR IX/43/2011 RADY GMINY BUDZYŃ 

 z dnia 29 czerwca 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń, rejon ulicy Leśnej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), Rada 
Gminy Budzyĉ uchwala, co nastćpuje:  

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala sić miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego wsi Budzyĉ, rejon ulicy 
Leċnej, obejmujący działkć nr 450, 451, 452, zwany 
dalej „planem”, stwierdzając jego zgodnoċć 
z ustaleniami Studium Uwarunkowaĉ i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bu-
dzyĉ, uchwalonym przez Radć Gminy Budzyĉ 
uchwałą Nr X/60/99 z dnia 9 listopada 1999 roku. 

2. Granice obszaru objćtego planem okreċlo-
no na rysunku planu w skali 1:500. 

3. Integralnymi czćċciami uchwały są: 
1) rysunek planu stanowiący załącznik nr 1 do 

uchwały, 

2) rozstrzygnićcie Rady Gminy o sposobie 
rozpatrzenia uwag wniesionych do projek-
tu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, stanowiące załącznik Nr 
2 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. 1. Ustala sić nastćpująca przeznaczenie tere-
nów wyznaczonych rozgraniczającymi liniami 
i oznaczonych na rysunku planu literami: 

1) teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej 
– oznaczony na rysunku planu symbolem 
MN/U, 

2) teren wód powierzchniowych, ċródlądo-
wych – oznaczony na rysunku planu sym-
bolem Ws. 

 
§ 3. Na obszarze objćtym planem obowiązują na-
stćpujące oznaczenia graficzne okreċlone na ry-
sunku planu: 

1) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-
znaczeniu i różnych zasadach zagospoda-
rowania, 

2) obowiązujące linie zabudowy, 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
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4) wymagany kierunek przeważającej kaleni-
cy, 

5) zasady podziału na działki budowlane, 
6) granica strefy ochrony archeologicznej. 

 
§ 4. 1. Na obszarze objćtym planem nie ustala sić: 

1) granic obszarów wymagających przekształ-
ceĉ lub rekultywacji, 

2) sposobu i terminu tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i użytkowania 
terenów, 

3) obszarów przestrzeni publicznej, o których 
mowa w art. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym, a także wymagaĉ wyni-
kających z potrzeb kształtowania przestrze-
ni publicznej, 

4) granic terenów przeznaczonych pod budo-
wć obiektów handlowych, o których mowa 
w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 23 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym, 

5) granic terenów służących organizacji im-
prez masowych, 

6) granic pomników zagłady oraz ich stref 
ochronnych, okreċlone na podstawie usta-
wy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie tere-
nów byłych hitlerowskich obozów zagłady. 

2. W obszarze objćtym planem nie wystćpują 
tereny górnicze oraz tereny narażone na niebez-
pieczeĉstwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem 
sić mas ziemnych. 
 
§ 5. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o: 

1) uchwale – należy przez to rozumieć niniej-
szą uchwałć, 

2) terenie – należy przez to rozumieć obszar 
ograniczony na rysunku planu liniami roz-
graniczającymi, oznaczony symbolem 
funkcji zgodnym z oznaczeniami graficz-
nymi na rysunku planu, 

3) powierzchni zabudowy – należy przez to 
rozumieć powierzchnić wszystkich budyn-
ków zlokalizowanych na działce mierzoną 
po obrysie ċcian zewnćtrznych bez scho-
dów, tarasów, zadaszeĉ i wiatrołapów, 

4) obowiązującej linii zabudowy – należy 
przez to rozumieć linie wyznaczone na ry-
sunku planu, poza które nie wolno wpro-
wadzać nowo realizowanych budynków 
oraz wzdłuż której należy rysować jedną 
z elewacji budynku, 

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy 
przez to rozumieć linie wyznaczone na ry-
sunku planu, poza które nie wolno wpro-
wadzać płaszczyzny elewacji nowo reali-
zowanych budynków, 

6) terenie biologicznie czynnym – należy 
przez to rozumieć powierzchnić nie utwar-
dzoną, z wytworzoną warstwą glebową, 
pokrytą trwałą roċlinnoċcią, 

7) przeznaczeniu podstawowym – należy 
przez to rozumieć funkcjć terenu, która 
przeważa na obszarze wyznaczonym linia-
mi rozgraniczającymi, 

8) elewacji frontowej – należy przez to rozu-
mieć elewacjć usytuowaną w obowiązują-
cej linii zabudowy, 

9) dopuszczalnych poziomach hałasu – należy 
przez to rozumieć dopuszczalne poziomy 
hałasu okreċlone w rozporządzeniu Mini-
stra Ochrony Ċrodowiska z dnia 14 czerwca 
2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozio-
mów hałasu w ċrodowisku (Dz. U. Nr 120 
poz. 826) dla okreċlonych rodzajów tere-
nów, 

10) usługach – należy przez to rozumieć bu-
dynki lub budowle w całoċci lub w czćċci 
służące do działalnoċci, której celem jest 
zaspokajanie potrzeb ludzi, a nie wytwa-
rzane bezpoċrednio metodami produkcyj-
nymi, dóbr materialnych, 

11) infrastrukturze technicznej – należy przez to 
rozumieć ogół podziemnych i naziemnych 
urządzeĉ liniowych i kubaturowych służą-
cych zaopatrzeniu w wodć, odprowadzeniu 
ċcieków i wód opadowych, zaopatrzeniu 
w energić elektryczną, gaz i ciepło oraz 
łącznoċci i telekomunikacji. 

2. Pojćcia niezdefiniowane należy rozumieć 
zgodnie z obowiązującymi przepisami odrćbnymi. 
 
§ 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków: 

1) na terenie objćtym planem wystćpują ze-
widencjonowane stanowiska archeologicz-
ne objćte ochroną konserwatorską, 

2) dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego na obszarze wyznaczonej stre-
fy ochrony stanowisk archeologicznych 
wymagane jest zgłoszenie prac ziemnych 
związanych z zagospodarowaniem i zabu-
dową terenu do właċciwego Konserwatora 
Zabytków, w celu ustalenia obowiązujące-
go inwestora zakresu badaĉ archeologicz-
nych, zgodnie z przepisami odrćbnymi. 

 
§ 7. Zasady ochrony ċrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego: 

1) Wszelkie oddziaływania związane z prowa-
dzoną działalnoċcią usługową nie mogą 
powodować przekroczenia standardów ja-
koċci ċrodowiska, okreċlonych w przepi-
sach odrćbnych, poza terenem do którego 
inwestor posiada tytuł prawny, 

2) projektowane użytkowanie i zagospodaro-
wanie terenu nie może stanowić źródła za-
nieczyszczeĉ dla ċrodowiska wodno-
gruntowego, 

3) należy zastosować takie rozwiązania tech-
niczne i technologiczne aby przeciwdziałać 
zagrożeniu ċrodowisku z racji dopuszczal-
nych funkcji, 
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4) dopuszczalne poziomy hałasu w ċrodowi-
sku, które należy dotrzymać zgodnie z 
przepisami odrćbnymi, dla terenu MN/U, 
jak dla terenów mieszkaniowo-
usługowych; w przypadku wystąpienia 
przekroczenia akustycznych standardów ja-
koċci ċrodowiska na terenach wymagają-
cych ochrony akustycznej (teren położony 
wzdłuż drogi gminnej) ustala sić zastoso-
wanie ċrodków ograniczających hałas co 
najmniej do poziomów dopuszczalnych np. 
poprzez nasadzenie pasa zieleni o charak-
terze izolacyjnym, 

5) emisja zanieczyszczeĉ do atmosfery nie 
może powodować przekraczania dopusz-
czalnych norm oraz wartoċci odniesienia 
substancji w powietrzu, zgodnie z obowią-
zującymi przepisami prawnymi w zakresie 
ochrony powietrza, 

6) ustala sić nastćpujący sposób postćpowa-
nia z masami ziemnymi z wykopów budow-
lanych: 

a) warstwć próchniczą należy wykorzystać do 
urządzenia terenów zielonych, 

b) nadwyżki ziemi nieorganicznej należy wy-
korzystać do rekultywacji nasypów itp. 
w porozumieniu z administracją gminy, 

7) przy realizacji zagospodarowania terenu 
wszelkie kolizje z istniejącą siecią drenarską 
należy ominąć wzglćdnie przebudować na 
warunkach okreċlonych poprzez jego dys-
ponenta, 

8) zakaz lokalizacji obiektów inwentarskich 
oraz hodowli i chowu zwierząt, a także ob-
rotu paliwami i surowcami wtórnymi, 

 
§ 8. 1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji: 

1) dla obsługi komunikacyjnej ustala sić układ 
drogowy, który tworzą: 

a) istniejąca poza obszarem opracowania 
droga gminna (ul. Leċna), 

b) projektowana poza obszarem opracowania 
droga gminna dojazdowa, obsługująca te-
ren sąsiedni. 

2. W liniach rozgraniczających dróg możli-
woċć prowadzenia podziemnych sieci infrastruktu-
ry technicznej. 
 

§ 9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej: 

1) zaopatrzenie w wodć z istniejącej wiejskiej 
sieci wodociągowej podłączonej do syste-
mu wodociągowego wsi Budzyĉ – 
w obrćbie terenu objćtego planem należy 
zapewnić zaopatrzenie wodne dla celów 
gaċniczych oraz drogi pożarowe zapewnia-
jące swobodny dojazd dla jednostek straży 
pożarnej oraz warunki do prowadzenia 
działaĉ ratowniczych, 

2) odprowadzanie ċcieków komunalnych – do 
rozbudowanej istniejącej sieci kanalizacji 

sanitarnej; w przypadku odprowadzania 
ċcieków o składzie przekraczającym do-
puszczalne wartoċci wskaźników zanie-
czyszczeĉ, instalować niezbćdne urządze-
nia podczyszczające ċcieki, przed wprowa-
dzeniem do systemu komunalnego, 

3) zasilanie w energić elektryczną – 
z istniejącego systemu elektroenergetycz-
nego, 

4) zaopatrzenie w gaz – z istniejącej sieci ga-
zowej, 

5) odprowadzanie wód opadowych z dachów 
budynków na własny teren nieutwardzony, 
do dołów chłonnych lub do zbiorników re-
tencyjnych, 

6) odprowadzanie ċcieków w postaci wód 
opadowych i roztopowych z parkingów 
i dróg wewnćtrznych do rowu leżącego po-
za granicami planu, po wczeċniejszym 
podczyszczeniu w odpowiednich urządze-
niach i doprowadzeniu do parametrów 
zgodnych z przepisami odrćbnymi, 

7) lokalizacja nowej telekomunikacyjnej kana-
lizacji kablowej, wćzłów telekomunikacyj-
nych oraz szafek kablowych na terenach 
komunikacji oraz przy budynkach 
z dostćpem do drogi, 

8) zaopatrzenie w ciepło do celów grzewczych 
poprzez własne systemy grzewcze 
z dopuszczeniem do stosowania paliw 
płynnych, gazowych i stałych, charaktery-
zujących sić najniższymi wskaźnikami emi-
syjnymi oraz alternatywnych źródeł ener-
gii, 

9) zagospodarowanie odpadów – ustala sić 
obowiązek gromadzenia, segregowanych 
odpadów w przystosowanych do tego celu 
pojemnikach, usytuowanych w wyznaczo-
nych miejscach na terenie posesji i ich dal-
sze zagospodarowanie zgodnie z gminnym 
planem gospodarki odpadami i przepisami 
obowiązującymi, 

10) na obszarze objćtym planem dopuszcza sić 
realizacjć podziemnych urządzeĉ infra-
struktury technicznej, niewymienionych 
w niniejszej uchwale, zgodnie z warunkami 
technicznymi i przepisami szczególnymi, 

11) istniejące uzbrojenie w ulicy Leċnej 
i projektowane w drodze dojazdowej poza 
granicami opracowania zapewniają obsłu-
gć wyznaczonych terenów w zakresie in-
frastruktury technicznej, w związku z tym 
nie rozstrzyga sić sposobu i zasad finan-
sowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej należących do zadaĉ własnych 
gminy. 
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Rozdział II 
Przepisy szczegółowe 

§ 10. Dla terenu zabudowy mieszkaniowo-
usługowej oznaczonej symbolem MN/U ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna z budynkami 
gospodarczo-garażowymi; przeznaczenie 
dopuszczalne: usługi które nie mogą stać 
sić funkcją dominującą w skali zagospoda-
rowania działki, 

2) prawo realizacji na działce jednego budyn-
ku mieszkalnego jednorodzinnego w for-
mie zabudowy wolnostojącej: 

a) iloċć kondygnacji: dwie nadziemne, w tym 
użytkowe poddasze w stromym dachu, 

b) geometria dachu: wysoki, dwu- lub wielo-
spadowy, pochylenie połaci dachowych – 
35° – 45°, 

c) nakaz zachowania wzdłuż pierzei ulicznej 
jednakowej wysokoċci elewacji i wysokoċci 
od terenu do kalenicy, 

d) szerokoċć elewacji frontowej – 15,0 – 25,0 
m, 

e) przeważający kierunek kalenicy wg ozna-
czeĉ na rysunku planu, 

3) kubatura usług zintegrowana z budynkiem 
mieszkalnym zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego lub jako obiekt wolnostojący 
o formie architektonicznej nawiązującej do 
budynku mieszkalnego, 

4) prawo realizacji na działce budynku go-
spodarczo-garażowego: 

a) budynek lokalizować w formie zabudowy 
wolnostojącej lub zintegrowany z budyn-
kiem mieszkalnym, 

b) budynek parterowy formą architektoniczną 
oraz pochyleniem połaci dachowych na-
wiązujący do budynku mieszkalnego, 

c) dopuszcza sić lokalizowanie na granicy 
działki z zachowaniem przepisów Prawa 
budowlanego, 

d) zakazuje sić lokalizacji na jednej działce 
wićcej niż jednego samodzielnego budyn-
ku gospodarczo-garażowego 
o maksymalnej powierzchni do 60 m2; do-
puszcza sić lokalizacjć dodatkowego gara-
żu w obrćbie kubatury budynku mieszkal-
nego, 

5) wskaźnik zabudowy działki nie może prze-
kraczać 40% powierzchni działki, 

6) teren biologicznie czynny minimum 30% 
powierzchni działki, 

7) na działce należy zapewnić miejsca posto-
jowe w liczbie nie mniejszej niż dwa miej-
sca na mieszkanie, w tym miejsce w garażu 
oraz dodatkowo jedno miejsce na każde 50 
m2 powierzchni użytkowej zabudowy usłu-
gowej, 

8) zakaz lokalizacji obiektów inwentarskich 
oraz chowu i hodowli zwierząt, 

9) ogrodzenie od strony ulicy – ażurowe na 
podmurówce o wysokoċci do 1,5 m, 

10) co najmniej 20% powierzchni działki po-
winno być wykorzystane na urządzenie zie-
leni o charakterze ogrodowo-rekreacyjnym. 

 
§ 11. Zasady i warunki podziału terenu na działki 
budowlane: 

1) ustala sić, że podziały działek budowlanych 
bćdą wykonywane zgodnie z ustaleniami 
planu oraz w oparciu o przepisy odrćbne, 

2) działki uzyskane w wyniku podziału powin-
ny mieć nastćpujące parametry: 

a) minimalna szerokoċć frontu działki 29 m, 
b) minimalna powierzchnia działek 1 100 m2, 
c) kąt prostopadły położenia granic działek 

w stosunku do linii rozgraniczających dróg, 
3) w uzasadnionych przypadkach możliwoċć 

zachowania mniejszego kąta przy nawiąza-
niu do istniejącej granicy własnoċciowej 
z uwzglćdnieniem pozostałych ustaleĉ ni-
niejszej uchwały. 

 
§ 12. Dla terenu oznaczonego symbolem Ws ustala 
sić: 

1) zachowanie istniejących obszarów wód 
powierzchniowych z wykorzystaniem ich 
jako elementu kształtowania terenów ziele-
ni, 

2) dopuszczenie prowadzenia sieci infrastruk-
tury technicznej, dojċć pieszych, 

3) zakaz lokalizacji budynków i ogrodzeĉ. 
 

Rozdział III 
Przepisy końcowe 

§ 13. Dla obszaru objćtego planem ustala sić 
stawkć 25% służącą naliczeniu jednorazowej opła-
ty z tytułu wzrostu wartoċci nieruchomoċci, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
 
§ 14. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi 
Gminy Budzyĉ. 
 
§ 15. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym na obszarze objćtym niniejszą uchwałą 
tracą moc ustalenia uchwały nr XXIV/168/05 Rady 
Gminy Budzyĉ z dnia 29 listopada 2005 r. 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Budzyĉ, wieċ Bu-
dzyĉ (Dziennik Urzćdowy Województwa Wielko-
polskiego nr 16 z dnia 30 stycznia 2006 r.) 
 
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący  
Rady Gminy Budzyĉ  

(-) Bogdan Łasecki



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 229 – 21993 – Poz. 3684 
 

 
 

 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 229 – 21994 – Poz. 3684,3685 
 

 

Załącznik nr 2 
do uchwały nr  IX/43/2011 

Rady Gminy Budzyĉ 
z dnia 29 czerwca 2011 r. 

 

ROZSTRZYGNIĆCIE  
O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 

PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI BUDZYĈ DLA OB-
SZARU POŁOŻONEGO W REJONIE ULICY LEĊNEJ. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z póź-
niejszymi zmianami) Rada Gminy Budzyĉ roz-
strzyga, co nastćpuje: 
 
§ 1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wraz z prognozą ċrodowiskową 
został wyłożony do publicznego wglądu na 21 dni.  

 
§ 2. W ustawowym terminie 14 dni, po zakoĉczeniu 
wyłożenia projektu planu z prognozą ċrodowiskową 
nie wniesiono żadnych uwag, w związku z czym 
Rada Gminy Budzyĉ nie rozstrzyga o sposobie ich 
rozpatrzenia. 
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UCHWAŁA NR XI/78/2011 RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE 

 z dnia 30 czerwca 2011 r. 

w sprawie ustalenia zasad odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto 

Krajenka 

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 
7 wrzeċnia 1991 roku o systemie oċwiaty (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz art. 40 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 ze zmianami) Rada Miejska w Krajence uchwala 
co nastćpuje:  

§ 1. Ustala sić opłaty miesićczne za ċwiadczenia 
przedszkoli publicznych dla których organem prowa-
dzącym jest Gmina i Miasto Krajenka w zakresie 
ċwiadczeĉ wykraczających poza podstawć progra-
mową okreċloną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego 
oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 
szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17), zwanym dalej 
Rozporządzeniem. 
 
§ 2. 1. Podstawa programowa w przedszkolach pu-
blicznych prowadzonych przez Gminć i Miasto Kra-
jenka, zwanych dalej przedszkolami, realizowana jest 
w wymiarze 5 godzin dziennie, przez pićć dni 
w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach 
okreċlonych w statucie przedszkola. 

2. Pobyt dzieci w przedszkolach w zakresie na-
uczania i wychowania obejmującego podstawć pro-

gramową wychowania przedszkolnego okreċloną 
w Rozporządzeniu, obejmujący 5 godzin dziennie, 
jest bezpłatny. 
 
§ 3. 1. Za zajćcia ċwiadczone przez przedszkola po-
nad czas realizacji podstawy programowej 
a obejmujące nastćpujące zajćcia opiekuĉczo-
wychowawcze i dydaktyczne: 

1) gry i zabawy edukacyjne wspomagające roz-
wój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny 
dziecka; 

2) zabawy aktywizujące oraz badawczo-
rozwijające zainteresowania otaczającym 
ċwiatem; 

3) zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, 
twórcze i inne, rozwijające zdolnoċci dzieci 
oraz zaspakajające ich potrzebć aktywnoċci 
i zainteresowania; 

4) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój 
fizyczny dziecka, 

5) zajćcia kompensacyjno - wyrównawcze, 

ustala sić opłatć za realizacjć tych zajćć 
w wysokoċci 1,00 zł za pozostałe godziny. 

2. Opłatć nalicza sić za każdą rozpoczćtą godzi-
nć ponad czas realizacji podstawy programowej. 


