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UCHWA£A Nr 272/XXXI/08 RADY MIEJSKIEJ W �REMIE

z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki
 o nr ewid. 2985/7 po³o¿onej w rejonie ul. Wiosennej w �remie

Poz. 275, 276

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu gospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
poz. 717 zpó�n. zm.), Rada Miejska w �remie uchwala, co
nastêpuje:

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla dzia³ki o nr ewid. 2985/7 po³o¿onej w
rejonie ul. Wiosennej w �remie, po stwierdzeniu zgodno�ci
przyjêtych rozwi¹zañ z ustaleniami Studium Uwarunkowañ i
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy �rem
(uchwa³a Nr 48/V/07 Rady Miejskiej w �remie z dnia 8 lutego
2007 roku) zmienionego uchwa³¹ Nr 215/XXV/08 Rady Miej-
skiej w �remie z dnia 26 czerwca 2008 r.

2. Integralnymi czê�ciami uchwa³y s¹:

1) rysunek planu, zwany dalej �rysunkiem�, zatytu³owany
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
dzia³ki o nr ewid. 2985/7 po³o¿onej w rejonie ul. Wiosennej
w �remie, opracowany w skali 1:1.000, stanowi¹cy za³¹cz-
nik nr 1 do niniejszej uchwa³y;

2) rozstrzygniêcie Rady Miejskiej w �remie o sposobie roz-
patrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowi¹-
ce za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y;

3) rozstrzygniêcie Rady Miejskiej w �remie o sposobie reali-
zacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej nale¿¹cych do zadañ w³asnych gminy
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o

finansach publicznych, stanowi¹ce za³¹cznik nr 3 do niniej-
szej uchwa³y.

3. Plan obowi¹zuje w granicach okre�lonych na rysunku.

§2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:

1) �dachu p³askim� - nale¿y przez to rozumieæ dach o spadku
do 10o;

2) �nieprzekraczalnej linii zabudowy� - nale¿y przez to rozu-
mieæ liniê wyznaczaj¹c¹ najmniejsz¹ odleg³o�æ sytuowa-
nia �ciany zewnêtrznej budynku od linii rozgraniczaj¹cej
terenu;

3) �powierzchni zabudowy� - rozumie siê przez to powierzch-
niê terenu wyznaczon¹ przez rzut pionowy zewnêtrznych
�cian budynku w stanie wykoñczonym;

4) �reklamie� - nale¿y przez to rozumieæ no�niki informacji
wizualnej na temat towarów i us³ug, w jakiejkolwiek
materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i
zamocowaniami;

5) �stacjach bazowych telefonii komórkowej� - nale¿y przez
to rozumieæ obiekty radiokomunikacyjne, sk³adaj¹ce siê z
urz¹dzeñ elektro - przesy³owych oraz konstrukcji wspor-
czej i zestawu anten.

§3. W planie ustala siê teren obiektów produkcyjnych,
sk³adów i magazynów oznaczony na rysunku symbolem P.

§4. Ustala siê zasady ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego:

2) wspó³finansowanie �rodkami zewnêtrznymi, poprzez bu-
d¿et miasta - w ramach m.in.:

a) dotacji unijnych,

b) dotacji samorz¹du województwa,

c) dotacji i po¿yczek z funduszy celowych,

d) kredytów i po¿yczek bankowych,

e) innych �rodków zewnêtrznych;

3) udzia³ inwestorów w finansowaniu w ramach porozumieñ
o charakterze cywilno - prawnym lub w formie partner-
stwa publiczno - prywatnego - �PPP�, a tak¿e w³a�cicieli
nieruchomo�ci.
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1) mo¿liwo�æ lokalizowania:

a) budynków i budowli o okre�lonych w planie parame-
trach, zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
i przepisami odrêbnymi,

b) obiektów infrastruktury technicznej, w tym równie¿
poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,

c) stacji bazowych telefonii komórkowej, przy czym przed
wydaniem pozwolenia na ich budowê, inwestor zobo-
wi¹zany jest do zg³oszenia do Dowództwa Si³ Powietrz-
nych wszelkich obiektów o wysoko�ci ró¿nej lub wiêk-
szej jak 50 m n.p.m.,

d) dróg wewnêtrznych, dojazdów i parkingów, obiektów
ma³ej architektury oraz reklam i elementów systemu
informacji miejskiej;

2) mo¿liwo�æ wydzielenia dzia³ek zwi¹zanych z obiektami
infrastruktury technicznej;

3) zakaz lokalizowania ogrodzeñ z typowych prefabrykowa-
nych elementów betonowych.

§5. Ustala siê zasady ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego:

1) segregacjê odpadów w miejscach ich powstawania i
gromadzenia oraz zagospodarowanie odpadów zgodnie z
przepisami odrêbnymi;

2) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych po-
chodz¹cych z po³aci dachowych i powierzchni nieutwar-
dzonych na terenie albo odprowadzenie ich do rowu lub
gruntu, zgodnie z przepisami odrêbnymi;

3) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z po-
wierzchni utwardzonych do rowu lub kanalizacji deszczo-
wej po ich podczyszczeniu w osadnikach i separatorach,
zgodnie z przepisami odrêbnymi;

4) odprowadzanie �cieków przemys³owych do kanalizacji
sanitarnej, a w przypadku, gdy �cieki te przekraczaj¹
normatywne warto�ci dla �cieków komunalnych, lokaliza-
cjê urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych na terenie dzia³ki;

5) ochronê powietrza, wód i powierzchni ziemi zgodnie z
przepisami odrêbnymi;

6) zapewnienie przez inwestorów wznoszonych obiektów
wymaganych standardów akustycznych w budynkach
biurowych i budynkach z pomieszczeniami wymagaj¹cy-
mi komfortu akustycznego, zgodnie z przepisami odrêbny-
mi;

7) mo¿liwo�æ wykorzystania nadmiaru mas ziemnych, pozy-
skanych podczas robót budowlanych na obszarze planu
lub ich zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrêbny-
mi;

8) mo¿liwo�æ zmiany przebiegu i skanalizowania istniej¹ce-
go rowu.

§6. Zasad¹ ochrony archeologicznego dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej jest obo-
wi¹zek uzgadniania z Wielkopolskim Wojewódzkim Konser-
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watorem Zabytków w Poznaniu inwestycji zwi¹zanych z zago-
spodarowaniem i zabudowaniem terenu a wymagaj¹cych
prac ziemnych, celem ustalenia obowi¹zuj¹cego inwestora
zakresu badañ archeologicznych.

§7. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych nie podejmuje siê ustaleñ.

§8. 1. Na terenie obiektów produkcyjnych, sk³adów i
magazynów, oznaczonym na rysunku planu symbolem P,
dopuszcza siê lokalizowanie: budynków produkcyjnych, sk³a-
dów, baz i magazynów, budynków us³ugowych i handlowych
o powierzchni sprzeda¿y zgodnej z obowi¹zuj¹cymi w tym
zakresie przepisami, parkingów w tym dla samochodów
ciê¿arowych, gara¿y, stacji paliw, urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej.

2. Ustala siê parametry i wska�niki kszta³towania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu:

1) powierzchniê zabudowy - nie wiêksz¹ ni¿ 70% powierzchni
dzia³ki budowlanej;

2) wysoko�æ budynków - nie wiêksz¹ ni¿ 40 m;

3) powierzchniê terenu biologicznie czynn¹ - nie mniejsz¹ ni¿
10% powierzchni dzia³ki budowlanej;

4) dachy p³askie.

§9. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania
terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na
podstawie odrêbnych przepisów, w tym terenów górniczych,
a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi oraz za-
gro¿onych osuwaniem siê mas ziemnych nie podejmuje siê
ustaleñ.

§10. W zakresie szczegó³owych zasad i warunków scala-
nia i podzia³u nieruchomo�ci nie podejmuje siê ustaleñ.

§11. W zakresie szczegó³owych warunków zagospodaro-
wania terenów oraz ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu nie podej-
muje siê ustaleñ.

§12. Ustala siê zasady rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) zjazdy na teren z dróg publicznych, znajduj¹cych siê poza
granicami planu, w miejscu oznaczonym na rysunku jako
dojazd do terenu;

2) zapewnienie miejsc postojowych w granicach dzia³ki bu-
dowlanej, w liczbie nie mniejszej ni¿ 1 miejsce postojowe
na 4 osoby mog¹ce jednocze�nie przebywaæ na terenie;

3) zaopatrzenie w wodê przeznaczon¹ na cele przemys³owe
z sieci wodoci¹gowej;

4) zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci elektro-
energetycznej;

5) zaopatrzenie w ciep³o wy³¹cznie przy zastosowaniu urz¹-
dzeñ spe³niaj¹cych standardy ochrony �rodowiska z zasto-
sowaniem takich no�ników jak: energia elektryczna, pali-
wa p³ynne, gazowe i sta³e z wy³¹czeniem wêgla oraz
alternatywne �ród³a energii;
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6) przebudowê istniej¹cej linii elektroenergetycznej oraz
zmianê jej przebiegu poza granice planu;

7) mo¿liwo�æ przebudowy, remontu, zmiany lokalizacji ist-
niej¹cych obiektów infrastruktury technicznej.

§13. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego
zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania terenów nie
podejmuje siê ustaleñ.

§14. Ustala siê 25% stawkê, o której mowa w art. 36 ust.
4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym.

§15. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmi-
strzowi �remu.

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

Przewodnicz¹ca Rady
 (-) Katarzyna Sarnowska
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UCHWA£A Nr XXII/150/08 RADY MIEJSKIEJ W £OB¯ENICY

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie regulaminu wynagradzania, nagradzania oraz przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom
zatrudnionym w szko³ach, przedszkolach i placówkach o�wiatowych prowadzonych przez Gminê £ob¿enica.

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 i art. 54 ust. 7
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku �Karta Nauczyciela (tekst
jednolity Dz. U z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z pó�niejszymi
zmianami) uchwala siê co nastêpuje:

§1. Uchwala siê Regulamin wynagradzania, nagradzania
oraz przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom
zatrudnionym w szko³ach i placówkach o�wiatowych prowa-
dzonych przez Gminê £ob¿enica. Regulamin stanowi za³¹cz-
nik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi £ob-
¿enicy, Dyrektorowi Gimnazjum Publicznego w £ob¿enicy,

Dyrektorom Szkó³ Podstawowych w Gminie £ob¿enica i Dy-
rektorowi Przedszkola Publicznego w £ob¿enicy.

§3. Traci moc Uchwa³a Nr XIII/69/08 Rady Miejskiej w
£ob¿enicy z dnia 14 lutego 2008 roku.

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2009 roku.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

 (-) Edward Starszak

Za³¹cznik nr 2

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIEJSKIEJ W �REMIE O SPOSOBIE
     ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU PLANU

W wyznaczonym terminie - do dnia 27 listopada 2008 roku - do przedmiotowego projektu planu nie z³o¿ono ¿adnej uwagi.

Za³¹cznik nr 3

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIEJSKIEJ W �REMIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z
ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALE¯¥CYCH DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH

FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej nale¿¹ce
do zadañ w³asnych gminy to realizacja dróg publicznych na
terenach przeznaczonych w planie pod tak¹ funkcjê oraz
budowa sieci wodoci¹gowej, kanalizacyjnej, finansowanie
o�wietlenia ulic, placów i dróg, znajduj¹cych siê na terenie
gminy oraz planowanie i organizacja zaopatrzenia w energiê
elektryczn¹ i paliwa gazowe na obszarze gminy.

Na obszarze opracowania nie wyznaczono terenów dróg
publicznych, bowiem dojazd i obs³uga komunikacyjna terenu
odbywaæ siê bêdzie poprzez istniej¹c¹ drogê, znajduj¹c¹ siê
poza granicami planu.

Z uwagi na po³o¿enie nieruchomo�ci na terenie �remskie-
go Parku Inwestycyjnego - Obszar Wschodni, wyposa¿onego
w niezbêdne sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
gmina �rem nie poniesie kosztów zwi¹zanych z budow¹ lub
rozbudow¹ infrastruktury.


