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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.
1591 z po�ñ. zm.) art. 20 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pó�n. zm.), w zwi¹zku z uchwa³¹ Nr
XII/66/2007 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 czerwca 2007 r.
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany Miejscowe-
go Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ko³a w
rejonie ulic: Toruñska, Sienkiewicza, Jana Paw³a II, Blizna,
Kolejowa w czê�ci tekstowej, Rada Miejska w Kole, stwierdza-
j¹c, ¿e niniejsza uchwa³a jest zgodna z ustaleniami Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go Miasta Ko³a (Uchwa³a Nr XVI/100/99 Rady Miejskiej w Kole
z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie uchwalenia �Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go Miasta Ko³a�), uchwala co nastêpuje:

§1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Ko³a w rejonie ulic: Toruñska,
Sienkiewicza, Jana Paw³a II, Blizna, Kolejowa zatwierdzonego
uchwa³¹ Nr XLVII/337/2006 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28
lutego 2006 r.

§2. 1. Przedmiotem zmiany s¹ ustalenia w czê�ci teksto-
wej planu, o którym mowa w §1. uchwa³y.

2. Czê�æ graficzna - rysunek planu w skali 1:2 000 stano-
wi¹cy za³¹cznik nr 1 do uchwa³y o której mowa w §1,
pozostaje bez zmiany.

3. Rysunek zasad zagospodarowania otoczenia histo-
rycznej czê�ci ulicy Toruñskiej w skali 1:1 000 stanowi¹cy
za³¹cznik nr 2 do uchwa³y o której mowa w §1, pozostaje bez
zmiany.

4. Za³¹cznikami do niniejszej uchwa³y, s¹:

1) rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu
planu stanowi¹ce za³¹cznik nr 1 do uchwa³y,

2) rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹
do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich finansowania
stanowi za³¹cznik nr 2 do uchwa³y.

§3. Uchwala siê nastêpuj¹ce zmiany czê�ci tekstowej
ustaleñ miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Ko³a w rejonie ulic: Toruñska, Sienkiewicza, Jana
Paw³a II, Blizna, Kolejowa:

1) Rozdzia³ 1. Zakres obowi¹zywania planu

§4 pkt 4) otrzymuje brzmienie:
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UCHWA£A Nr XXXIII/253/2008 RADY MIEJSKIEJ W KOLE

z dnia 26 listopada 2008 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ko³a w rejonie ulic:
Toruñska, Sienkiewicza, Jana Paw³a II, Blizna, Kolejowa w czê�ci tekstowej

us³ugach � nale¿y przez to rozumieæ obiekty wolnostoj¹ce
lub lokale u¿ytkowe wbudowane, z wykluczeniem wielko-
powierzchniowych obiektów handlowych, w których pro-
wadzona jest dzia³alno�æ s³u¿¹ca zaspokajaniu potrzeb
ludno�ci w zakresie handlu, administracji, finansów, kul-
tury, turystyki, rekreacji, sportu, o�wiaty, rzemios³a, zdro-
wia, gastronomii, produkcji podstawowych artyku³ów
spo¿ywczych lub inna dzia³alno�æ która nie jest zwi¹zana
z wytwarzaniem dóbr materialnych metodami przemys³o-
wymi

2) Rozdzia³ 4. Ustalenia dla zabudowy i zagospodarowania
terenu w otoczeniu historycznej czê�ci ulicy Toruñskiej

a) w §16. ust. 4 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

Noworealizowane budynki w tych pierzejach musz¹
spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania:

a) strona ulicy Toruñskiej o numerach parzystych:

- p³aszczyzna elewacji piêtra pierwszego i wy-
¿szych musi byæ zlokalizowana zgodnie z lini¹
zabudowy okre�lon¹ na rysunku planu,

- linia zabudowy parterów tych budynków musi
byæ cofniêta w stosunku do linii zabudowy
okre�lonej na rysunku planu o 1,20 m tak aby
powsta³ podcieñ w stosunku do p³aszczyzny
elewacji piêter

b) strona ulicy Toruñskiej o numerach nieparzystych:

- budynki musz¹ byæ zlokalizowane zgodnie z
lini¹ zabudowy okre�lon¹ na rysunku planu,

b) wprowadza siê w §16 ust. 4 dodatkowo pkt 4) o
brzmieniu:

ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy od granicy
pasa drogowego drogi wewnêtrznej oznaczonej sym-
bolem KDW-2 � 4,0 m

3) Rozdzia³ 7. Zasady w zakresie obs³ugi komunikacyjnej

a) §31 pkt 1) otrzymuje brzmienie::

miejsca postojowe wymagane w planie, za które uzna-
je siê miejsca parkingowe urz¹dzone w poziomie tere-
nu lub stanowiska w gara¿ach, nale¿y realizowaæ wy-
³¹cznie na terenie do którego inwestor posiada tytu³
prawny,

b) §31 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

dla ni¿ej wymienionych funkcji nale¿y zapewniæ miej-
sca postojowe w najwiêkszej liczbie ca³kowitej, nie
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mniejszej ni¿ 1, wynikaj¹cej z jednego z nastêpuj¹cych
wska�ników:

a) 1 miejsce postojowe na 100 m2 powierzchni u¿yt-
kowej us³ug,

b) 2 miejsca postojowe na ka¿dych 10 zatrudnionych,

c) 1 miejsce postojowe na 20 m2 powierzchni sprze-
da¿y w przypadku us³ug handlu,

d) 2 miejsca postojowe na 10 miejsc konsumpcji w
obiektach gastronomii,

c) §31 pkt 3) otrzymuje brzmienie:

dla mieszkalnictwa trzeba zapewniæ minimalnie 1 miej-
sce postojowe na 1 lokal mieszkalny,

d) §31 pkt 4) otrzymuje brzmienie:

dopuszcza odstêpstwa od przyjêtych wska�ników dla
inwestycji dotycz¹cych istniej¹cych budynków nie zmie-
niaj¹cych ilo�ci ich lokali mieszkalnych i powierzchni
us³ug, a w przypadku handlu powierzchni sprzeda¿y,

4) Rozdzia³ 8. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej §36 otrzymuje brzmienie:

1. Wprowadza siê zakaz realizacji stacji bazowych telefo-
nii komórkowej wymagaj¹cych realizacji wie¿ lub in-
nych konstrukcji wysokich s³u¿¹cych wy³¹cznie do
monta¿u stacji bazowej.

2. Dopuszcza siê realizacjê stacji bazowych telefonii ko-
mórkowej, nie wymagaj¹cych uzyskania �decyzji �ro-
dowiskowej� na obiektach istniej¹cych i nowoprojek-
towanych realizowanych zgodnie z przeznaczeniem
terenów okre�lonych w planie na zasadach okre�lo-
nych w przepisach odrêbnych.

3. Wszelkie obiekty budowlane o wysoko�ci 50 m i wiêcej
wymagaj¹ uzgodnienia z Dowództwem Si³ Powietrz-
nych.

4. Wprowadza siê zakaz realizacji elektrowni wiatrowych.

5) Rozdzia³ 9. Ogólne zasady i warunki podzia³u terenów na
dzia³ki budowlane wprowadza siê

w §41 dodatkowo pkt 4), o brzmieniu:

podzia³ nieruchomo�ci, powoduj¹cy wydzielenie dzia³ki
gruntu o powierzchni mniejszej ni¿ okre�lonej w §46 pkt
6, §52 pkt 6, w §58 pkt 6, §64 pkt 5 jest dopuszczalny pod
warunkiem, ¿e dzia³ka ta zostanie przeznaczona na po-
wiêkszenie s¹siedniej nieruchomo�ci lub dokonana zosta-
nie regulacja granic miêdzy s¹siaduj¹cymi nieruchomo-
�ciami. Pozosta³a czê�æ dzia³ki nie przeznaczona na po-
wiêkszenie s¹siedniej nieruchomo�ci spe³niaæ ma para-
metry okre�lone w §46 pkt 6, §52 pkt 6, w §58 pkt 6, §64
pkt 5.

6) Rozdzia³ 10. Przeznaczanie, zagospodarowanie i zabudo-
wa terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z
us³ugami nieuci¹¿liwymi oznaczonych symbolami prze-
znaczenia MNU-1 i MNU-2

a) w §46 pkt 6) otrzymuje brzmienie:

minimalna powierzchnia wydzielanej dzia³ki budowla-
nej musi byæ nie mniejsza ni¿ 600 m2,

b) §47 pkt 3) otrzymuje brzmienie:

dopuszcza siê aby budynek by³ usytuowany �cian¹
zewnêtrzn¹ bez otworów bezpo�rednio przy granicy
dzia³ki budowlanej, w przypadku kiedy na dzia³ce s¹-
siedniej istnieje lub bêdzie równocze�nie zlokalizowa-
ny budynek bezpo�rednio przy tej granicy,

c) §47 pkt 5) otrzymuje brzmienie:

po³acie dachu na jednym obiekcie budowlanym musz¹
mieæ jednakowy spadek o pochyleniu od 30° do 45°
oraz pokrycie dachówk¹ ceramiczn¹ lub materia³em
dachówkopodobnym,

d) §47 pkt 6) skre�la siê.

e) §47 pkt 7) otrzymuje brzmienie:

zakazuje siê wykonywania ogrodzeñ pe³nych oraz z
prefabrykowanych elementów ¿elbetowych od strony
terenów dróg publicznych,

f) §48 pkt 4) otrzymuje brzmienie:

maksymalna powierzchnia zabudowana na ka¿dej dzia³-
ce budowlanej:

a) 30% - na terenach oznaczonych symbolami prze-
znaczenia MNU-1,

b) 40% - na terenach oznaczonych symbolami prze-
znaczenia MNU-2, z wy³¹czeniem terenu po³o¿one-
go przy ulicy Toruñskiej, Wojciechowskiego i Nie-
z³omnych, dla którego wska�nik ten wynosi 85%

g) §48 pkt 5) otrzymuje brzmienie:

minimalna powierzchnia biologicznie czynna na ka¿dej
dzia³ce budowlanej:

a) 50% - na terenach oznaczonych symbolami prze-
znaczenia MNU-1,

b) 40% - na terenach oznaczonych symbolami prze-
znaczenia MNU-2, z wy³¹czeniem terenu po³o¿one-
go przy ulicy Toruñskiej, Wojciechowskiego i Nie-
z³omnych, dla którego wska�nik ten wynosi 10%

h) wprowadza siê w §48 dodatkowo pkt 8) o brzmieniu:

ustalenia pkt 4) i 5) nie dotycz¹ dzia³ek istniej¹cych
przed wej�ciem w ¿ycie planu o powierzchni mniejszej
ni¿ 200 m2,

7) Rozdzia³ 11. Przeznaczanie, zagospodarowanie i zabudo-
wa terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z
us³ugami nieuci¹¿liwymi oznaczonych symbolami prze-
znaczenia MWU-1, MWU-2, MWU-3, MWU-4

a) wprowadza siê w §49 dodatkowo pkt 3) o brzmieniu:

Dopuszcza siê na terenach oznaczonych symbolami
przeznaczenia MWU-1, MWU-2 MWU-3, MWU-4 za-
chowanie i przebudowê istniej¹cych budynków jedno-
rodzinnych.

b) §53 pkt 4 b) otrzymuje brzmienie:
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na dzia³ce s¹siedniej istnieje lub bêdzie równocze�nie
zlokalizowany budynek bezpo�rednio przy tej granicy,

c) §53 pkt 5) skre�la siê.

d) §54 pkt 4b) otrzymuje brzmienie:

70% - na terenach oznaczonych symbolami przezna-
czenia MWU-3 i MWU-4, z wy³¹czeniem terenów po-
³o¿onych przy ulicy Toruñskiej, dla których wska�nik
ten wynosi 85%

e) §54 pkt 5b) otrzymuje brzmienie:

20% - na terenach oznaczonych symbolami przezna-
czenia MWU-3 i MWU-4, z wy³¹czeniem terenów po-
³o¿onych przy ulicy Toruñskiej, dla których wska�nik
ten wynosi 10%

f) dodaje siê w §54 dodatkowo pkt 7), o brzmieniu:

ustalenia pkt 4) i 5) nie dotycz¹ dzia³ek istniej¹cych
przed wej�ciem w ¿ycie planu o powierzchni mniejszej
ni¿ 200 m2,

8) Rozdzia³ 12. Przeznaczanie, zagospodarowanie i zabudo-
wa terenów us³ug oznaczonych symbolami przeznaczenia
U-1, U-2, U-3, U-4, U-5, U-6, U-7, U-8, U-9

a) §59 pkt 5) otrzymuje brzmienie:

dopuszcza siê aby budynek by³ usytuowany �cian¹
zewnêtrzn¹ bez otworów bezpo�rednio przy granicy
dzia³ki budowlanej na dzia³kach, w przypadku kiedy na
dzia³ce s¹siedniej istnieje lub bêdzie równocze�nie
zlokalizowany budynek bezpo�rednio przy tej granicy,

b) §59 pkt 6) skre�la siê.

c) §60 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

maksymalna powierzchnia zabudowy na ka¿dej dzia³ce
budowlanej:

a) 85% - na terenach oznaczonych symbolami prze-
znaczenia U-1, U-3, U-4, U-5, U-6,

b) 70% - na terenach oznaczonych symbolami prze-
znaczenia U-2, U-7, U-8 i U-9, z wy³¹czeniem tere-
nów oznaczonych symbolami przeznaczenia U-7 i
U-9 po³o¿onych przy ulicy Toruñskiej, dla których
wska�nik ten wynosi 85%

d) §60 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

minimalna powierzchnia biologicznie czynna na ka¿dej
dzia³ce budowlanej:

a) 10% - na terenach oznaczonych symbolami prze-
znaczenia U-1, U-3, U-4, U-5, U-6,

b) 20% - na terenach oznaczonych symbolami prze-
znaczenia U-2, U-7, U-8 i U-9, z wy³¹czeniem tere-
nów oznaczonych symbolami przeznaczenia U-7 i
U-9 po³o¿onych przy ulicy Toruñskiej, dla których
wska�nik ten wynosi 10%

9) Rozdzia³ 13. Przeznaczanie, zagospodarowanie i zabudo-
wa terenów zaplecza komunikacji samochodowej ozna-
czonych symbolami przeznaczenia KS-1, KS-2 i KS-3

a) w §61 dodaje siê pkt 4) o brzmieniu:

niezabudowane i niebêd¹ce miejscami parkingowymi
czê�ci terenów oznaczonych symbolami przeznaczenia
KS-1, KS-2 i KS-3 uznaje siê za drogi wewnêtrzne do
komunikacji na tych terenach lub do obs³ugi komuni-
kacyjnej terenów funkcjonalnych z nimi s¹siaduj¹cych.

b) w §61 dodaje siê pkt 5) o brzmieniu:

realizacja jakiejkolwiek zabudowy kubaturowej na te-
renach oznaczonych symbolami przeznaczenia KS-2 i
KS-3 musi uwzglêdniaæ mo¿liwo�æ obs³ugi komunika-
cyjnej terenów przyleg³ych.

§4. Pozosta³e ustalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Ko³a w rejonie ulic: Toruñska,
Sienkiewicza, Jana Paw³a II, Blizna, Kolejowa, uchwalonego
Uchwa³¹ Nr XLVII/337/2006 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28
lutego 2006 r. pozostaj¹ bez zmian.

§5. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Wielkopolskiego oraz publikacji na stro-
nie internetowej Urzêdu Miasta Ko³a.

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wiel-
kopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kole

(-) Robert Cesarz

Poz. 516
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Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr XXXIII/253/2008

Rady Miejskiej w Kole
z dnia 26 listopada 2008 roku

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Ko³a w rejonie ulic: Toruñska, Sienkiewicza,

Jana Paw³a II, Blizna, Kolejowa w czê�ci tekstowej

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU

Poz. 516
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na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
poz. 717 z pó�n. zm.) Rada Miejska w Kole rozstrzyga o

sposobie rozpatrzenia uwag w projekcie planu, wniesionych
do projektu planu:
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XXXIII/253/2008

Rady Miejskiej w Kole
z dnia 26 listopada 2008 roku

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Ko³a w rejonie ulic: Toruñska, Sienkiewicza,

Jana Paw³a II, Blizna, Kolejowa w czê�ci tekstowej

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA

na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
poz. 717 z pó�n. zm.) Rada Miejska w Kole rozstrzyga co
nastêpuje:

W zwi¹zku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Ko³a w rejonie ulic:
Toruñska, Sienkiewicza, Jana Paw³a II, Blizna, Kolejowa w
czê�ci tekstowej nie zachodzi konieczno�æ realizacji nowych
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.
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UCHWA£A Nr XXIV/120/08 RADY GMINY CEKÓW - KOLONIA

z dnia 19 grudnia 2008 r.

w sprawie bud¿etu gminy Ceków - Kolonia na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. �d� i pkt 10
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z po�n. zm.) oraz art. 165,
173, 182,184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku
Nr 249 poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy Ceków - Kolonia
uchwala co nastêpuje:

§1. 1. Ustala siê dochody bud¿etu na rok 2009 w wyso-
ko�ci � 10.287.100,00 z³., z tego:

- dochody bie¿¹ce w kwocie 10.277.100,00 z³.

- dochody maj¹tkowe w kwocie 10.000,00 z³.

2. Dochody bud¿etu okre�la za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmuj¹ w szcze-
gólno�ci:

1) dotacje celowe na realizacjê zadañ z zakresu administracji
rz¹dowej i innych zadañ zleconych ustawami w wysoko�ci

1.375.268,00 z³.

2) dotacje celowe na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych
gmin w wysoko�ci  62.936,00 z³

3) subwencjê ogóln¹ w wysoko�ci 5.088.681,00 z³.

w tym:

- czê�æ wyrównawcza subwencji ogólnej w wysoko�ci
1.515.705,00 z³.

- czê�æ równowa¿¹ca subwencji ogólnej w wysoko�ci
86.144,00 z³.

- czê�æ o�wiatowa subwencji ogólnej w wysoko�ci
3.486.832,00 z³.

§2. 1. Ustala siê wydatki bud¿etu na rok 2009 w wysoko-
�ci 11.071.100,00 z³., zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmuj¹:

1) wydatki bie¿¹ce w wysoko�ci 9.334.820,00 z³, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ
5.258.516,00 z³

Poz. 516, 517


