
Dziennik Urzňdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 195 – 18568 – Poz. 3074 
 

3086 – nr VI/60/11 z dnia 30 maja 2011 r. Rady Miejskiej Gminy Kłecko w spra-
wie okreŌlenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właŌcicieli 
nieruchomoŌci za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpły-
wowych i transport nieczystoŌci ciekłych na terenie Gminy Kłecko. 18591 

3087 – nr X/60/11 z dnia 31 maja 2011 r. Rady Miejskiej Pniewy w sprawie usta-
lenia wysokoŌci opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dzieciň-
cych. 18591 

3088 – nr VII/30/2011 z dnia 3 czerwca 2011 r. Rady Gminy Rychtal w sprawie : 
trybu postňpowania o udzielenie dotacji dla spółki wodnej działajņcej na 
terenie gminy Rychtal bňdņcej podmiotem niezaliczonym do sektora 
finansów publicznych, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli 
wykonania zleconego zadania 18592 

3089 – nr VIII/52/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. Rady Gminy Kwilcz w sprawie 
ustalenia wysokoŌci opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dzie-
ciňcych. 18599 

3090 – nr 73/11 z dnia 8 czerwca 2011 r. Rady Gminy Opatówek w sprawie 
wysokoŌci opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dzieciňcych 18599 

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO 

3091 – z dnia 20 czerwca 2011 r. Komisarza Wyborczego w Kaliszu o wynikach 
wyborów uzupełniajņcych do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 2011 r. 18601 
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UCHWAŁA NR XIII/67/2011 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE 

 z dnia 13 maja 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Potarzyca, gmina 
Jarocin  

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmiana-
mi) i art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz 
w zwiņzku z uchwałņ Nr XXXVIII/341/2008 Rady 
Miejskiej w Jarocinie z dnia 27 listopada 2008 r. 
w sprawie przystņpienia do sporzņdzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w obrňbie geodezyjnym Potarzyca, gmina Jarocin, 
uchwala siň, co nastňpuje:  

 

 

 

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodnoŌci z ustaleniami 
Studium uwarunkowaŊ i kierunków zagospodaro-

wania przestrzennego miasta i gminy Jarocin, 
uchwala siň miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego w obrňbie geodezyjnym Potarzyca, 
gmina Jarocin, zwany dalej planem. 

2. Integralnymi czňŌciami uchwały sņ: 
1) rysunek planu zatytułowany „Miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego 
w obrňbie geodezyjnym Potarzyca, gmina 
Jarocin” opracowany w skali 1 : 2000, sta-
nowiņcy załņcznik nr 1 do uchwały; 

2) rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag wniesionych do wyłożonego do pu-
blicznego wglņdu projektu planu miejsco-
wego, stanowiņce załņcznik nr 2 do uchwa-
ły; 

3) rozstrzygniňcie o sposobie realizacji zapi-
sanych w planie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej należņcych do zadaŊ 
własnych gminy oraz zasadach ich finan-
sowania, zgodnie z przepisami o finansach 
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publicznych, stanowiņce załņcznik nr 3 do 
uchwały. 

3. Granice obszaru objňtego planem okreŌlo-
ne zostały na rysunku planu. 
 
§ 2. Ilekroń w uchwale jest mowa o: 

1) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy 
przez to rozumień liniň okreŌlajņcņ naj-
mniejszņ odległoŌń, w jakiej mogņ siň znaj-
dowań budynki od linii rozgraniczajņcej te-
renu, 

2) powierzchni zabudowy – należy przez to 
rozumień powierzchniň wyznaczonņ przez 
rzut pionowy zewnňtrznych krawňdzi bu-
dynku na powierzchni terenu. 

 
§ 3. Obowiņzujņcymi ustaleniami planu na rysunku 
planu sņ: 

1) granica obszaru objňtego planem, 
2) linie rozgraniczajņce tereny o różnym prze-

znaczeniu lub różnych zasadach zagospo-
darowania, 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
4) przeznaczenie terenów, oznaczone symbo-

lami. 
 
§ 4. 1. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, usta-
lonych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także obszarów szczególne-
go zagrożenia powodziņ oraz obszarów osuwania 
siň mas ziemnych nie zostały okreŌlone, ponieważ 
na obszarze objňtym planem nie wystňpujņ tereny, 
o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 7 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym. 

2. Wymagania wynikajņce z potrzeb kształ-
towania przestrzeni publicznych nie zostały okre-
Ōlone, gdyż na obszarze opracowania takie obszary 
nie wystňpujņ. 

3. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem miej-
scowym nie zostały okreŌlone, ponieważ nie za-
kłada siň koniecznoŌci przeprowadzania procedury 
scalania i podziału nieruchomoŌci. 

4. Ustala siň szczególny sposób zagospoda-
rowania terenów wynikajņcy z ustanowionych na 
obszarze objňtym niniejszym planem terenów 
ochrony bezpoŌredniej i poŌredniej ujňcia wody, 
których granice okreŌla rysunek planu. 
 
§ 5. Ustala siň nastňpujņce przeznaczenie terenów, 
oznaczone symbolami: 

1) R – tereny rolnicze, 
2) RM – tereny zabudowy zagrodowej 

w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, 
ogrodniczych, 

3) UO – tereny usług oŌwiaty, 
4) EW – tereny infrastruktury technicznej 

(elektrowni wiatrowych), 
5) W – tereny infrastruktury technicznej (wo-

dociņgi), 

6) WS – tereny Ōródlņdowych wód po-
wierzchniowych, 

7) ZL – lasy, 
8) KDL – tereny dróg publicznych (klasy L – 

lokalnej), 
9) KDW – tereny dróg wewnňtrznych. 

 
§ 6. Wszelkie prace ziemne zwiņzane z zagospoda-
rowaniem i zabudowaniem terenu wymagajņ 
uzgodnienia z Wielkopolskim Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków przed uzyskaniem pozwo-
lenia na budowň, dla okreŌlenia koniecznoŌci 
ewentualnych prac archeologicznych, o ile taki 
obowiņzek wynika z przepisów odrňbnych. 
 
§ 7. Ustala siň obowiņzek zgłoszenia lokalizacji 
wszystkich stałych i tymczasowych obiektów bu-
dowlanych o wysokoŌci wiňkszej niż 50 metrów 
nad poziomem terenu właŌciwemu organowi nad-
zoru nad lotnictwem wojskowym, na zasadach 
okreŌlonych w przepisach odrňbnych. 
 
§ 8. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicz-
nej: 

1) dopuszcza siň roboty budowlane zwiņzane 
z realizacjņ sieci infrastruktury technicznej; 

2) ustala siň powiņzanie sieci infrastruktury 
technicznej z układem zewnňtrznym oraz 
zapewnienie dostňpu do sieci, zgodnie 
z przepisami odrňbnymi; 

3) ustala siň zaopatrzenie w wodň z sieci wo-
dociņgowej; 

4) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej 
ustala siň odprowadzanie Ōcieków byto-
wych do szczelnych zbiorników bezodpły-
wowych, z których zostanņ wywiezione do 
oczyszczalni Ōcieków przez koncesjonowa-
nego przewoźnika, z jednoczesnym 
uwzglňdnieniem ograniczeŊ wynikajņcych 
z okreŌlonych na rysunku planu terenów 
ochrony bezpoŌredniej i poŌredniej ujňcia 
wody; po realizacji sieci kanalizacji sanitar-
nej ustala siň obowiņzek odprowadzania 
Ōcieków bytowych do tej sieci; 

5) ustala siň zagospodarowanie wód opado-
wych lub roztopowych na działce budow-
lanej zgodnie z przepisami odrňbnymi; po 
realizacji sieci kanalizacji deszczowej ustala 
siň obowiņzek odprowadzania wód opa-
dowych lub roztopowych do tej sieci; 

6) ustala siň zagospodarowanie wód opado-
wych i roztopowych z terenów utwardzo-
nych zgodnie z przepisami odrňbnymi; 

7) ustala siň selektywne gromadzenie odpa-
dów w specjalnie wydzielonym miejscu na 
terenie nieruchomoŌci i dalsze ich zago-
spodarowanie zgodnie z gminnym planem 
gospodarki odpadami oraz przepisami od-
rňbnymi; 

8) dopuszcza siň stosowanie do celów grzew-
czych paliw charakteryzujņcych siň niskimi 
wskaźnikami emisyjnymi, m. in.: energii 
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elektrycznej, paliw stałych, płynnych 
i gazowych, oraz alternatywnych źródeł 
energii. 

 
Rozdział II 

Ustalenia szczegółowe 

§ 9. 1. Na terenach rolniczych, oznaczonych na 
rysunku planu symbolami 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 
7R, 8R, 9R, 10R, 11R, 12R, 13R, 14R, 15R, 16R, 17R, 
18R, 19R, 20R, 21R, ustala siň: 

1) użytkowanie rolnicze, 
2) zakaz lokalizacji budynków. 

2. Na terenach rolniczych, oznaczonych na 
rysunku planu symbolami 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 
7R, 8R, 9R, 10R, 11R, 12R, 13R, 14R, 15R, 16R, 17R, 
18R, 19R, 20R, 21R, dopuszcza siň: 

1) lokalizacjň budowli rolniczych i urzņdzeŊ 
budowlanych z nimi zwiņzanych, z 
uwzglňdnieniem przepisów odrňbnych, 
których wysokoŌń nie może przekraczań 8 
m; 

2) lokalizacjň urzņdzeŊ melioracji wodnej, 
zgodnie z przepisami odrňbnymi oraz 
z uwzglňdnieniem ograniczeŊ wynikajņ-
cych z okreŌlonych na rysunku planu tere-
nów ochrony bezpoŌredniej i poŌredniej 
ujňcia wody; 

3) lokalizacjň lub wydzielanie dróg wewnňtrz-
nych, zgodnie z przepisami odrňbnymi; 

4) lokalizacjň dróg wewnňtrznych, placów 
montażowych z uwzglňdnieniem przepisów 
odrňbnych, jako tymczasowych obiektów 
budowlanych, przy czym rozbiórka tych 
obiektów winna nastņpiń wraz z zakoŊcze-
niem robót budowlanych zwiņzanych z bu-
dowņ, eksploatacjņ lub likwidacjņ elek-
trowni wiatrowych; 

5) lokalizacjň obiektów budowlanych służņ-
cych do pomiaru prňdkoŌci i kierunku wia-
tru, o wysokoŌci nie wiňkszej niż 150 m; 

6) lokalizacjň obiektów budowlanych infra-
struktury technicznej – uzbrojenia terenu, 
a w szczególnoŌci linii elektroenergetycz-
nych, telekomunikacyjnych i telesterowni-
czych oraz infrastruktury technicznej zwiņ-
zanej z funkcjonowaniem elektrowni wia-
trowych, w tym stacji i rozdzielni elektro-
energetycznych, również zabudowanych, 
na działce o powierzchni nie mniejszej niż 
64 m2; 

7) lokalizacjň i roboty budowlane sieci infra-
struktury technicznej, w tym w szczególno-
Ōci możliwoŌń przebudowy istniejņcych linii 
elektroenergetycznych Ōredniego napiňcia 
oraz urzņdzeŊ melioracyjnych; 

8) dokonywanie wtórnych podziałów geode-
zyjnych. 

§ 10. 1. Na terenach zabudowy zagrodowej 
w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrod-
niczych, oznaczonych na rysunku planu symbola-
mi 1RM, 2RM, 3RM, ustala siň: 

1) lokalizacjň zabudowy zagrodowej 
w gospodarstwach rolnych, hodowlanych 
i ogrodniczych; 

2) lokalizacjň zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej w układzie wolnostojņcym oraz 
obiektów garażowych i gospodarczych; 

3) powierzchniň działki budowlanej nie mniej-
szņ niż 900 m2; 

4) powierzchniň zabudowy działki nie wiňkszņ 
niż 50% powierzchni działki; 

5) powierzchniň terenu biologicznie czynnņ 
nie mniejszņ niż 30% powierzchni działki; 

6) usytuowanie budynków zgodnie z nieprze-
kraczalnymi liniami zabudowy; 

7) wysokoŌń budynków nie wiňkszņ niż 10 m; 
8) lokalizacjň budynków mieszkaniowych 

z dachami stromymi dwuspadowymi lub 
wielospadowymi i kņcie nachylenia od 30 
do 45 stopni; 

9) zakaz budowy urzņdzeŊ reklamowych 
w formie wolnostojņcych tablic oraz innych 
tablic reklamowych o powierzchni wiňkszej 
niż 1 m2; 

10) lokalizacjň co najmniej dwóch miejsc par-
kingowych na terenie działki. 

2. Na terenach zabudowy zagrodowej 
w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrod-
niczych, oznaczonych na rysunku planu symbola-
mi 1RM, 2RM, 3RM, dopuszcza siň: 

1) lokalizacjň usług w obrňbie budynku 
mieszkalnego na powierzchni nie przekra-
czajņcej 30% powierzchni użytkowej bu-
dynku, lub w wolnostojņcym budynku go-
spodarczym lub garażowym; 

2) przebudowň, rozbudowň i remonty istnie-
jņcych obiektów budowlanych; 

3) lokalizacjň wolnostojņcych budynków ga-
rażowych i gospodarczych w granicy dział-
ki budowlanej nie stanowiņcej granicy 
z drogņ publicznņ; 

4) lokalizacjň urzņdzeŊ budowlanych; 
5) lokalizacjň sieci i urzņdzeŊ uzbrojenia tech-

nicznego 
 
§ 11. 1. Na terenie usług oŌwiaty, oznaczonym na 
rysunku planu symbolem 1UO, ustala siň: 

1) lokalizacjň obiektów budowlanych dla po-
trzeb usług oŌwiaty; 

2) usytuowanie budynków zgodnie 
z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy; 

3) wysokoŌń budynku nie wiňkszņ niż 13 m; 
4) powierzchniň zabudowy nie wiňkszņ niż 

30% powierzchni działki; 
5) powierzchniň terenu biologicznie czynnņ 

nie mniejszņ niż 30% powierzchni działki; 
6) obowiņzek zapewnienia miejsc parkingo-

wych w iloŌci spełniajņcej pełne potrzeby 
parkingowe. 

2. Na terenie usług oŌwiaty, oznaczonym na 
rysunku planu symbolem 1UO, dopuszcza siň: 

1) dowolnņ formň dachów; 
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2) lokalizacjň urzņdzeŊ budowlanych; 
3) przebudowň, rozbudowň i remonty istnie-

jņcych obiektów budowlanych; 
4) lokalizacjň sieci i urzņdzeŊ uzbrojenia tech-

nicznego. 
 
§ 12. 1. Na terenach infrastruktury technicznej 
(elektrowni wiatrowych), oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1EW, 2EW, 3EW, 4EW, 5EW, 
6EW, 7EW, 8EW, 9EW, 10EW, 11EW, 12EW, 13EW, 
14EW, ustala siň: 

1) lokalizacjň obiektów budowlanych – elek-
trowni wiatrowych, z uwzglňdnieniem 
przepisów odrňbnych; 

2) lokalizacjň budynków zwiņzanych 
z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych, 
zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabu-
dowy; 

3) na poszczególnych terenach lokalizacjň nie 
wiňcej niż jednej elektrowni wiatrowej; 

4) całkowitņ wysokoŌń elektrowni wiatrowych 
nie wiňkszņ niż 160 metrów nad poziomem 
terenu; 

5) realizacjň rurowych konstrukcji wież elek-
trowni wiatrowych; 

6) zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych 
o konstrukcji kratownicowej; 

7) powierzchniň działki budowlanej nie mniej-
szņ niż 500 m2, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 6; 

8) powierzchniň zabudowy nie wiňkszņ niż 
60% powierzchni działki; 

9) powierzchniň terenu biologicznie czynnņ 
nie mniejszņ niż 10% powierzchni działki; 

10) wysokoŌń budynków zwiņzanych z funkcjo-
nowaniem siłowni wiatrowych nie wiňkszņ 
niż 10 m; 

11) kņt nachylenia połaci dachowych budyn-
ków zwiņzanych z funkcjonowaniem siłow-
ni wiatrowych nie wiňkszy niż 25°; 

12) nie kontrastujņcy z otoczeniem kolor elek-
trowni wiatrowych; 

13) obsługň komunikacyjnņ działek budowla-
nych, na których lokalizowane sņ siłownie 
wiatrowe, poprzez drogi publiczne (ozna-
czone na rysunku planu symbolami KDL), 
drogi wewnňtrzne (oznaczone na rysunku 
planu symbolem KDW) oraz tereny rolnicze 
(oznaczone na rysunku planu symbolami 
R). 

2. Na terenach infrastruktury technicznej 
(elektrowni wiatrowych), oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1EW, 2EW, 3EW, 4EW, 5EW, 
6EW, 7EW, 8EW, 9EW, 10EW, 11EW, 12EW, 13EW, 
14EW, dopuszcza siň: 

1) lokalizacjň budynków i budowli niezbňd-
nych do obsługi elektrowni wiatrowych; 

2) lokalizacjň lub wydzielanie dróg wewnňtrz-
nych, placów manewrowych, montażo-
wych, zgodnie z przepisami odrňbnymi; 

3) lokalizacjň dróg wewnňtrznych jako tym-
czasowych obiektów budowlanych, przy 

czym rozbiórka tych obiektów winna na-
stņpiń wraz z zakoŊczeniem robót budow-
lanych zwiņzanych z budowņ, eksploatacjņ 
lub likwidacjņ elektrowni wiatrowych; 

4) użytkowanie rolnicze; 
5) lokalizacjň urzņdzeŊ melioracji wodnej, 

zgodnie z przepisami odrňbnymi; 
6) wydzielanie działek budowlanych o po-

wierzchni mniejszej niż 500 m2, przezna-
czonych pod lokalizacjň dróg wewnňtrz-
nych, placów montażowych, urzņdzeŊ me-
lioracji wodnej, urzņdzeŊ budowlanych lub 
terenów przeznaczonych pod lokalizacjň 
obiektów budowlanych infrastruktury tech-
nicznej – uzbrojenia terenu; 

7) lokalizacjň urzņdzeŊ budowlanych, a w 
szczególnoŌci: 

a) linii elektroenergetycznych, telekomunika-
cyjnych i telesterowniczych oraz infrastruk-
tury technicznej, zwiņzanych z  unkcjono-
waniem elektrowni wiatrowych, w tym sta-
cji i rozdzielni elektroenergetycznych 
i transformatorowych, 

b) tymczasowych placów, przejazdów, przy 
czym rozbiórka tych obiektów winna na-
stņpiń wraz z zakoŊczeniem robót budow-
lanych zwiņzanych z budowņ lub likwidacjņ 
elektrowni wiatrowych; 

8) lokalizacjň obiektów budowlanych służņ-
cych do pomiaru prňdkoŌci i kierunku wia-
tru, o wysokoŌci nie wiňkszej niż 150 m; 

9) lokalizacjň obiektów budowlanych infra-
struktury technicznej – uzbrojenia terenu, 
w szczególnoŌci możliwoŌń przebudowy 
istniejņcych linii elektroenergetycznych 
Ōredniego napiňcia oraz urzņdzeŊ meliora-
cyjnych; 

10) umieszczenie na gondoli elektrowni wia-
trowej logo producenta i inwestora lub 
właŌciciela elektrowni wiatrowych; 

11) wykonanie ochronnego ogrodzenia terenu 
wokół elektrowni wiatrowej wraz 
z oŌwietleniem ochronnym; 

12) przebudowň, rozbudowň i remonty istnie-
jņcych obiektów budowlanych; 

13) lokalizacjň sieci i urzņdzeŊ uzbrojenia tech-
nicznego. 

 
§ 13. 1. Na terenach infrastruktury technicznej 
(wodociņgi), oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem 1W, ustala siň: 

1) lokalizacjň obiektów budowlanych ujňcia 
wód podziemnych; 

2) usytuowanie budynków zgodnie 
z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy; 

3) wysokoŌń budynku nie wiňkszņ niż 10 m; 
4) powierzchniň zabudowy nie wiňkszņ niż 

40% powierzchni działki; 
5) powierzchniň terenu biologicznie czynnņ 

nie mniejszņ niż 30 % powierzchni działki. 
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2. Na terenach infrastruktury technicznej 
(wodociņgi), oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem 1W, dopuszcza siň: 

1) dowolnņ formň dachów; 
2) przebudowň, rozbudowň i remonty istnie-

jņcych obiektów budowlanych; 
3) lokalizacjň i roboty budowlane sieci infra-

struktury technicznej, a w szczególnoŌci li-
nii elektroenergetycznych, telekomunika-
cyjnych i telesterowniczych, zwiņzanych 
z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych; 

4) lokalizacjň urzņdzeŊ budowlanych. 
 
§ 14. 1. Na terenach Ōródlņdowych wód po-
wierzchniowych, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1WS, 2WS, 3WS, 4WS, 5WS, 6WS, 
7WS, 8WS, 9WS, 10WS, 11WS, 12WS, 13WS, 
14WS, 15WS, 16WS, 17WS, ustala siň lokalizacjň 
cieków naturalnych, kanałów, rowów oraz urzņ-
dzeŊ wodnych. 

2. Na terenach Ōródlņdowych wód po-
wierzchniowych, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1WS, 2WS, 3WS, 4WS, 5WS, 6WS, 
7WS, 8WS, 9WS, 10WS, 11WS, 12WS, 13WS, 
14WS, 15WS, 16WS, 17WS, dopuszcza siň: 

1) lokalizacjň urzņdzeŊ budowlanych, w tym 
w szczególnoŌci elektroenergetycznych linii 
telekomunikacyjnych i telesterowniczych, 
oraz infrastruktury technicznej, zwiņzanych 
z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych, 
elementów sterowania i automatyki; 

2) lokalizacjň i roboty budowlane sieci infra-
struktury technicznej, w tym w szczególno-
Ōci możliwoŌń przebudowy istniejņcych linii 
elektroenergetycznych Ōredniego napiňcia; 

3) lokalizacjň urzņdzeŊ budowlanych, doko-
nanie przebudowy, zakrycia, skanalizowa-
nia, w tym zjazdów i przejazdów; 

4) dokonywanie wtórnych podziałów geode-
zyjnych. 

 

§ 15. 1. Na terenach lasów, oznaczonych na rysun-
ku planu symbolami 1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL, usta-
la siň zagospodarowanie leŌne. 

2. Na terenach lasów, oznaczonych na rysun-
ku planu symbolami 1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL, do-
puszcza siň: 

1) lokalizacjň i roboty budowlane sieci infra-
struktury technicznej; 

2) dokonywanie wtórnych podziałów geode-
zyjnych. 

 

§ 16. 1. Na terenach dróg publicznych (klasy L – 
lokalnej), oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami 1KDL, 2KDL, oraz na terenach dróg we-
wnňtrznych, oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 
6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW, 
12KDW, 13KDW, 14KDW, 15KDW, 16KDW, ustala 
siň: 

1) lokalizacjň budowli drogowych; 
2) zakaz budowy urzņdzeŊ reklamowych 

w formie wolnostojņcych tablic oraz innych 
tablic reklamowych. 

2. Na terenach dróg publicznych (klasy L – 
lokalnej), oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami 1KDL, 2KDL, oraz na terenach dróg we-
wnňtrznych, oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 
6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW, 
12KDW, 13KDW, 14KDW, 15KDW, 16KDW, do-
puszcza siň: 

1) lokalizacjň urzņdzeŊ budowlanych, w tym 
w szczególnoŌci elektroenergetycznych linii 
telekomunikacyjnych i telesterowniczych, 
oraz infrastruktury technicznej, zwiņzanych 
z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych, 
elementów sterowania i automatyki; 

2) lokalizacjň i roboty budowlane sieci infra-
struktury technicznej; 

3) możliwoŌń lokalizacji zjazdów; 
4) nasadzenia drzew i krzewów; 
5) lokalizacjň obiektów małej architektury. 

 
§ 17. Ustala siň stawkň służņcņ naliczeniu jednora-
zowych opłat, o których mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokoŌci 
25% dla wszystkich nieruchomoŌci na obszarze 
objňtym planem. 

 

Rozdział III 
Ustalenia końcowe 

 
§ 18. Wykonanie uchwały powierza siň Burmi-
strzowi Jarocina. 
 
§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 
 Przewodniczņcy  

Rady Miejskiej w Jarocinie   
(-) Marek Tobolski 
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Załņcznik nr 1 

do uchwały nr XIII/67/2011 
Rady Miejskiej Jarocin 

z dnia 13 maja 2011 r  
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Załņcznik nr 2 

do uchwały Nr XIII/67/2011 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 13 maja 2011 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w obrňbie geodezyjnym Potarzyca, gmina Jarocin 
 
 

ROZSTRZYGNIŇCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W OBRŇBIE GEODEZYJNYM POTARZYCA, GMINA JAROCIN 

 
 
Przedmiotowy projekt miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego w obrňbie geode-
zyjnym Potarzyca, gmina Jarocin, zgodnie z usta-
wņ z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 
717 ze zmianami) był wyłożony do publicznego 
wglņdu w dniach od 23 grudnia 2010 r. do 26 
stycznia 2011 r., dnia 31 grudnia 2010 r. odbyła siň 
dyskusja publiczna nad przyjňtymi w tym projekcie 

rozwiņzaniami, natomiast uwagi do tego projektu 
były przyjmowane do dnia 11 lutego 2011 r. 
 
W ustawowym terminie wpłynňła jedna uwaga, w 
całoŌci uwzglňdniona przez Burmistrza Jarocina, w 
zwiņzku z czym Rada Miejska w Jarocinie nie po-
dejmuje rozstrzygniňcia o sposobie rozpatrzenia 
uwag, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
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Załņcznik nr 3 

do uchwały Nr XIII/67/2011 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 13 maja 2011 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w obrňbie geodezyjnym Potarzyca, gmina Jarocin 
 

 
ROZSTRZYGNIŇCIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
NALEŻŅCYCH DO ZADAŉ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA NA OBSZARZE OB-
JŇTYM MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W OBRŇBIE GEODEZYJNYM 

POTARZYCA, GMINA JAROCIN 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada 
Miejska w Jarocinie rozstrzyga o sposobie realizacji 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należņ do zadaŊ własnych gminy, oraz zasadach ich 
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach pu-
blicznych. 
 

1. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej: 

1) zadania w zakresie infrastruktury technicznej 
prowadziń bňdņ właŌciwe podmioty, w 
kompetencji których leży rozwój sieci infra-
struktury technicznej, zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego 
oraz na podstawie przepisów odrňbnych; 

2) zadania w zakresie gospodarki odpadami re-
alizowane bňdņ zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzennego oraz 
zgodnie z gminnym planem gospodarki od-
padami, jak również na podstawie przepisów 
odrňbnych; 

3) inwestycje realizowane mogņ byń etapami, 
w zależnoŌci od wysokoŌci Ōrodków prze-
znaczonych na inwestycje; 

4) dopuszcza siň udział innych niż gmina inwe-
storów w finansowaniu inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należņ do 
zadaŊ własnych gminy. 

 
2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu in-

frastruktury technicznej: 
1) wydatki z budżetu gminy; 
2) współfinansowanie Ōrodkami zewnňtrznymi, 

poprzez budżet gminy (w ramach m.in. do-
tacji unijnych, dotacji samorzņdu wojewódz-
twa, dotacji i pożyczek z funduszy celowych, 
kredytów i pożyczek bankowych, innych 
Ōrodków zewnňtrznych); 

3) udział inwestorów w finansowaniu (w ra-
mach porozumieŊ o charakterze cywilno-
prawnym lub w formie partnerstwa publicz-
no-prywatnego), a także właŌcicieli nieru-
chomoŌci. 

 
3. Zadania w zakresie budowy dróg publicz-

nych finansowane bňdņ z budżetu gminy lub 
na podstawie porozumieŊ z innymi podmio-
tami. 

 
4. Ustalenia planu nie spowodujņ wydatków z 

tytułu odszkodowaŊ, o których mowa w art. 
36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzenny

3
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UCHWAŁA NR 56/VIII/2011 RADY GMINY CZERWONAK 

 z dnia 19 maja 2011 r. 

w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Czerwonak w roku 2011  

Na podstawie art. 34a ust.1 ustawy z dnia 18 
lipca 2001 Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 239, 
poz.2019 ze zm.) uchwala siň, co nastňpuje:  

§ 1. 1. OkreŌla siň wykaz kņpielisk na terenie Gmi-
ny Czerwonak w roku 2011 obejmujņcy jedno kņ-
pielisko strzeżone – „Akwen Tropicana” 
w OwiŊskach. 

2. Szczegółowe granice kņpieliska, o którym 
mowa w ust. 1, okreŌla załņcznik graficzny do 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi 
Gminy Czerwonak. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego. 

 
 Przewodniczņcy 

Rady Gminy Czerwonak  
(-) Marcin Wojtkowiak 

                                     Poz.3074,3075 


