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Załącznik 
do uchwały nr XI/68/11 
Rady Gminy Ďelazków 

z dnia 31 sierpnia 2011 r. 
 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY DOTYCZĄCE OBJĆCIA DOĎYWIANIEM DZIECI OSOBY I RODZINY Z TERENU GMI-
NY ĎELAZKÓW. 

 
1. Osobom i rodzinom znajdującym sić 

w sytuacjach okreċlonych w art. 7 ustawy o pomocy 
społecznej o dochodzie nie przekraczającym kwoty 
150% kryterium dochodowego okreċlonego w art. 
8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej i w § 1 pkt. 1 lit 
a i b rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zwe-
ryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot 
ċwiadczeĉ pienićďnych z pomocy społecznej udziela 
sić pomocy w formie posiłku, ċwiadczenia pienićď-
nego na zakup posiłku lub ďywnoċci albo bonów 
ďywnoċciowych zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy z 29 
grudnia 2005 o ustanowieniu programu wieloletnie-
go ” Pomoc paĉstwa w zakresie doďywiania”. 

2. Dzieciom do 7 roku ďycia oraz uczniom 
z rodzin zam. na terenie Gminy Ďelazków, 
o dochodach nie przekraczających 150% kryterium 

dochodowego okreċlonego w art. 8 ust. 1 pkt 
2 ustawy o pomocy społecznej oraz w §1 pkt 1 lit b 
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfi-
kowanych kryteriów dochodowych oraz kwot ċwiad-
czeĉ pienićďnych z pomocy społecznej udziela sić 
pomocy w formie jednego gorącego posiłku dziennie 
zgodnie z art. 17 ust. 1, pkt 14 oraz art. 48 ust 4 i 
5 ustawy o pomocy społecznej oraz na podstawie art. 
3 pkt 1 lit a i lit b oraz art. 5 ust.1 ustawy z 29 grudnia 
2005 o ustanowieniu programu wieloletniego ” Po-
moc paĉstwa w zakresie doďywiania”. 

3. Istnieje moďliwoċć korzystania z gorących 
posiłków przez dzieci z rodzin przekraczających 150 % 
kryterium dochodowego okreċlonego w art. 8 ust. 
1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej za pełną odpłat-
noċcią ponoszoną przez rodziców . 
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UCHWAŁA NR XXII/116/2011 RADY MIEJSKIEJ JAROCIN 

 z dnia 2 wrzeċnia 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Bogusław 
na obszarze miasta Jarocina  

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 samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz 
w związku z uchwałą Nr VIII/103/2007 Rady Miej-
skiej w Jarocinie z dnia 27 kwietnia 2007 r. 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
połoďonego w rejonie ul. Bogusław na obszarze 
miasta Jarocina, uchwala sić, co nastćpuje:  

Rozdział I 
Ustalenia ogólne 

§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodnoċci z ustaleniami 
Studium uwarunkowaĉ i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego miasta i gminy Jarocin, 
uchwala sić miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenu połoďonego w rejonie ul. 
Bogusław na obszarze miasta Jarocina, zwany 
dalej planem. 

2. Integralnymi czćċciami uchwały są: 
1) rysunek planu zatytułowany „Miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego te-
renu połoďonego w rejonie ul. Bogusław na 

obszarze miasta Jarocina” w skali 1 : 1000, 
stanowiący załącznik nr 1 do uchwały; 

2) rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag wniesionych do wyłoďonego do pu-
blicznego wglądu projektu planu miejsco-
wego, stanowiące załącznik nr 2 do uchwa-
ły; 

3) rozstrzygnićcie o sposobie realizacji zapi-
sanych w planie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej naleďących do zadaĉ 
własnych gminy oraz zasadach ich finan-
sowania, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do 
uchwały. 

3. Plan obejmuje obszar miasta Jarocina 
w obrćbie geodezyjnym Bogusław Os. Kasztano-
we (arkusz mapy 2), ograniczony: od zachodu – ul. 
Wrzosową, od północy – ul. Maratoĉską, od 
wschodu – parkiem miejskim, od południa – dział-
kami nr 892/41 i 892/38. Szczegółowy przebieg 
granic obszaru objćtego planem okreċlony został 
na rysunku planu. 
 
§ 2. Okreċlenia stosowane w uchwale oznaczają: 

1) działka budowlana – termin ten naleďy ro-
zumieć zgodnie z definicją zawartą w prze-
pisach ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym; 
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2) usługa nieuciąďliwa – naleďy przez to ro-
zumieć usługi nie zaliczone do przedsić-
wzićć mogących zawsze znacząco wpływać 
na ċrodowisko lub potencjalnie znacząco 
wpływać na ċrodowisko w rozumieniu 
przepisów odrćbnych; 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia 
ograniczająca obszar, na którym dopuszcza 
sić wznoszenie budynków i budowli; 

4) obowiązująca linia zabudowy – linia zabu-
dowy, na której musi być usytuowana ze-
wnćtrzna krawćdč zewnćtrznej ċciany bu-
dynku lub budowli w sposób okreċlony 
w ustaleniach planu, bez prawa jej przekra-
czania, za wyjątkiem takich elementów ar-
chitektonicznych, jak: balkon, wykusz, 
gzyms, okap dachu, rynna, oraz innych de-
tali wystroju architektonicznego, lecz nie 
dalej niď 2,0 m; 

5) szpaler drzew – pojedynczy lub podwójny 
szereg drzew, którego przerwanie jest moď-
liwe na skrzyďowaniach, w miejscach do-
jazdu do terenu, oraz jeċli wynika to 
z przepisów odrćbnych; 

6) teren – czćċć obszaru objćtego planem wy-
znaczona liniami rozgraniczającymi, ozna-
czona symbolem; 

7) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – 
budynek mieszkalny jednorodzinny lub ze-
spół takich budynków, wraz z obiektami 
towarzyszącymi; 

8) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – 
budynek mieszkalny wielorodzinny zawie-
rający wićcej niď 2 mieszkania lub zespół 
takich budynków, wraz z obiektami towa-
rzyszącymi. 

 

§ 3. 1. Na rysunku planu obowiązującymi ustale-
niami są: 

1) granica obszaru objćtego planem (szczegó-
łowy przebieg tej granicy okreċlają linie 
rozgraniczające, o których mowa w pkt 2, 
przebiegające wzdłuď wewnćtrznej krawć-
dzi linii oznaczającej granicć obszaru planu; 
granica ta okreċla obszar, na którym obo-
wiązują ustalenia niniejszej uchwały), 

2) linie rozgraniczające tereny o róďnym prze-
znaczeniu lub róďnych zasadach zagospo-
darowania, 

3) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabu-
dowy, 

4) odcinek dojazdu do terenu, 
5) przeznaczenie terenów. 

2. Pozostałe, nie wymienione w ust. 
1 elementy rysunku planu, mają charakter infor-
macyjny bądč propozycji bardziej szczegółowych 
rozwiązaĉ, i nie są ustaleniami obowiązującymi 
planu. 

3. W planie nie okreċla sić: 
1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej – 

ze wzglćdu na brak dóbr kultury współcze-
snej; 

2) granic i sposobów zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegających ochro-
nie, ustalonych na podstawie odrćbnych 
przepisów, w tym terenów górniczych, 
a takďe naraďonych na niebezpieczeĉstwo 
powodzi oraz zagroďonych osuwaniem sić 
mas ziemnych – ze wzglćdu na brak takich 
terenów i obiektów; 

3) granic obszarów wymagających przepro-
wadzenia scaleĉ i podziałów nieruchomo-
ċci – ze wzglćdu na brak potrzeby wyzna-
czenia takich obszarów; 

4) granic obszarów rehabilitacji istniejącej za-
budowy i infrastruktury technicznej – ze 
wzglćdu na brak potrzeby wyznaczenia ta-
kich obszarów; 

5) granic obszarów wymagających przekształ-
ceĉ lub rekultywacji – ze wzglćdu na brak 
potrzeby wyznaczenia takich obszarów; 

6) granic terenów pod budowć obiektów 
handlowych o powierzchni sprzedaďy po-
wyďej 2000 m2 – ze wzglćdu na brak po-
trzeby wyznaczenia takich terenów; 

7) granic terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów słuďących 
organizacji imprez masowych – ze wzglćdu 
na brak potrzeby wyznaczenia takich tere-
nów; 

8) granic pomników zagłady oraz ich stref 
ochronnych – ze wzglćdu na brak takich 
pomników oraz ich stref ochronnych. 

4. Okreċla sić nastćpujące przeznaczenie te-
renów: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej – symbol MN, 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej – symbol MW, 

3) tereny zieleni urządzonej oraz terenowych 
usług sportu i rekreacji – symbol ZP/US, 

4) tereny dróg dojazdowych – symbol KDD, 
5) tereny dróg wewnćtrznych – symbol KDW. 

 

Rozdział II 
Ustalenia dla całego obszaru objętego planem 

§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego oraz parametrów i wskačników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu ustala sić: 

1) lokalizacja budynków na terenach ozna-
czonych symbolami: 1MN, 2MN i 3MW jest 
moďliwa wyłącznie wewnątrz obszarów 
okreċlonych nieprzekraczalnymi i obowią-
zującymi liniami zabudowy; 

2) w odległoċci mniejszej niď 10,0 m od grani-
cy działki budowlanej przeznaczonej na za-
budowć mieszkaniową jednorodzinną nie 
dopuszcza sić: 

a) parkingów terenowych o liczbie miejsc po-
stojowych wićkszej niď 5, 
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b) placów zabaw, boisk, miejsc na pojemniki 
słuďące do czasowego gromadzenia odpa-
dów stałych. 

 
§ 5. W zakresie zasad ochrony ċrodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego ustala sić: 

1) na powierzchniach niezabudowanych i 
nieutwardzonych obowiązuje urządzenie 
zieleni; 

2) ze wzglćdu na zróďnicowane poziomy hała-
su, o których mowa w przepisach odrćb-
nych: 

a) tereny oznaczone na rysunku planu symbo-
lami 1MN i 2MN zalicza sić do terenów za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

b) teren oznaczony na rysunku planu symbo-
lem 3MW zalicza sić do terenów zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszka-
nia zbiorowego; 

3) oddziaływanie istniejących i planowanych 
funkcji nie moďe powodować przekroczenia 
standardów jakoċci ċrodowiska poza tere-
nem, do którego inwestor posiada tytuł 
prawny; 

4) w zakresie ochrony przed polem elektro-
energetycznym związanym z obiektami 
elektroenergetycznymi 
i telekomunikacyjnymi obowiązują zasady 
dotyczące budowy i lokalizacji urządzeĉ 
i sieci infrastruktury okreċlone w przepi-
sach odrćbnych; 

5) zakazuje sić lokalizacji przedsićwzićć mo-
gących zawsze znacząco oddziaływać na 
ċrodowisko, zgodnie z przepisami odrćb-
nymi. 

 
§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków ustala sić: dla ochrony dzie-
dzictwa kulturowego, prace ziemne związane 
z zagospodarowaniem i zabudowaniem terenu 
wymagają uzgodnienia z odpowiednim organem 
słuďby ochrony zabytków przed uzyskaniem po-
zwolenia na budowć, dla okreċlenia koniecznoċci 
ewentualnych prac archeologicznych 
§ 7. W zakresie wymagaĉ wynikających z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych ustala sić: 

1) wzdłuď dróg publicznych obowiązują ogro-
dzenia z: kamienia, nietynkowanej cegły, 
pokrytego tynkiem muru, prćtów, siatek 
metalowych lub drewna; 

2) na terenach dróg publicznych dopuszcza 
sić lokalizacjć obiektów małej architektury 
i noċników reklamowych, pod warunkiem, 
ďe nie bćdą kolidowały z funkcją komunika-
cyjną i sieciami infrastruktury technicznej, 
oraz za zgodą i na warunkach okreċlonych 
przez zarządcć drogi; 

3) wymiar pionowy noċników reklamowych, 
o których mowa w pkt 2, nie moďe być 
wićkszy niď 3,0 m; 

4) zakazuje sić lokalizowania noċników re-
klamowych na dachach, elewacjach 
i ogrodzeniach. 

 
§ 8. W zakresie szczegółowych zasad i warunków 
scalania i podziału nieruchomoċci ustala sić: 

1) dopuszcza sić scalanie i podział nierucho-
moċci; 

2) dopuszcza sić realizowanie obsługi i do-
stćpu do działek budowlanych poprzez wy-
dzielenie dróg wewnćtrznych, innych niď 
wyznaczone na rysunku planu, o szerokoċci 
w liniach rozgraniczających nie mniejszej 
niď 10,0 m; 

3) minimalna powierzchnia nowo wydzielo-
nych działek budowlanych dla zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoją-
cej nie moďe być mniejsza niď 650 m2; 

4) szerokoċć frontu działki budowlanej dla za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
wolnostojącej nie moďe być mniejsza niď 
16,0 m; 

5) kąt połoďenia granicy działki w stosunku do 
pasa drogowego nie moďe być mniejszy niď 
30°. 

 

§ 9. W zakresie szczególnych warunków zagospo-
darowania terenów oraz ograniczeĉ w ich uďytko-
waniu ustala sić: 

1) na obszarze planu zakazuje sić lokalizacji 
obiektów usług pogrzebowych; 

2) nie podlegają regulacjom niniejszej uchwa-
ły tymczasowe obiekty budowlane usta-
wiane na danej nieruchomoċci na okres 
krótszy niď 3 miesiące dla potrzeb organi-
zacji okazjonalnych imprez masowych; 

3) do czasu skablowania istniejących linii 
elektroenergetycznych ċredniego napićcia 
zakazuje sić lokalizacji wszelkich budyn-
ków, budowli takich jak maszty, oraz 
wprowadzania zieleni wysokiej w odległo-
ċci mniejszej niď 5,0 m od osi linii elektro-
energetycznej. 

 
§ 10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji ustala sić: 

1) teren oznaczony symbolem 1KDD przezna-
cza sić na drogć dojazdową: 

a) szerokoċć w liniach rozgraniczających 
zgodnie z rysunkiem planu, 

b) w drodze naleďy przeprowadzić odrćbne od 
jezdni chodniki, co najmniej po jednej stro-
nie jezdni, o szerokoċci min. 1,5 m, 

c) dopuszcza sić wprowadzanie zieleni, w tym 
szpalerów drzew, w sposób nie kolidujący 
z funkcją komunikacyjną drogi, 

d) pozostałe zasady zagospodarowania na te-
renie drogi, o której mowa w pkt 1, zgodnie 
z innymi regulacjami niniejszej uchwały 
oraz z przepisami odrćbnymi; 

2) teren oznaczony symbolem 2KDW prze-
znacza sić na drogć wewnćtrzną: 
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a) szerokoċć w liniach rozgraniczających 
zgodnie z rysunkiem planu, 

b) szerokoċć jezdni nie moďe być mniejsza niď 
5,0 m, 

c) dopuszcza sić lokalizacjć miejsc postojo-
wych, 

d) dopuszcza sić wprowadzanie zieleni, w tym 
szpalerów drzew, w sposób nie kolidujący 
z funkcją komunikacyjną ulicy; 

3) obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczą-
ce miejsc postojowych dla samochodów 
osobowych: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej – 2 miejsca postojowe na 1 mieszkanie, 

b) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej – 1,5 miejsca postojowego na 
1 mieszkanie, 

c) dla usług nieuciąďliwych, w odniesieniu do 
powierzchni uďytkowej (w budynkach) słu-
ďącej prowadzeniu działalnoċci gospodar-
czej: 

- o powierzchni od 6 m2 do 25 m2 – 
1 miejsce postojowe, 

- o powierzchni powyďej 25 m2 – po 
1 miejscu postojowym na kaďde rozpoczćte 
25 m2; 

4) dopuszcza sić lokalizacjć miejsc postojo-
wych, o których mowa w pkt 3, na innych 
nieruchomoċciach znajdujących sić na ob-
szarze objćtym planem, za zgodą ich za-
rządców. 

 
§ 11. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów infrastruktury technicznej 
ustala sić: 

1) nowe liniowe elementy infrastruktury 
technicznej oraz urządzenia towarzyszące 
tym sieciom dopuszcza sić w pasach dróg 
publicznych i dróg wewnćtrznych; 

2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej 
dopuszcza sić na terenach innych niď wy-
mienione w pkt 1, o ile nie zostaną zakłó-
cone podstawowe funkcje tych terenów 
i nie zostanie zajćte wićcej niď 10% po-
wierzchni tych terenów; 

3) nowe liniowe elementy infrastruktury 
technicznej naleďy realizować jako pod-
ziemne; dopuszcza sić w tym zakresie od-
stćpstwa dla realizacji przyłączy do budyn-
ków od istniejących sieci napowietrznych; 

4) urządzenia infrastruktury technicznej towa-
rzyszące elementom liniowym dopuszcza 
sić jako podziemne lub nadziemne, w tym 
– w zaleďnoċci od uwarunkowaĉ technicz-
nych – jako wolnostojące lub wbudowane 
w inne obiekty; 

5) przy projektowaniu nowych inwestycji na-
leďy unikać kolizji z istniejącymi elementa-
mi infrastruktury technicznej; w przypadku 
nieuniknionej kolizji projektowanego zago-
spodarowania z tymi elementami, naleďy je 
przenieċć lub odpowiednio zmodyfikować, 

przy uwzglćdnieniu uwarunkowaĉ wynika-
jących z przepisów odrćbnych oraz na wa-
runkach i w uzgodnieniu z operatorem sie-
ci; sposób zagospodarowania terenu po-
winien umoďliwić odpowiednim słuďbom 
dostćp do sieci i urządzeĉ infrastruktury 
technicznej; 

6) w zakresie zaopatrzenia w wodć obowiązu-
je podłączenie do miejskiej sieci wodocią-
gowej (istniejącej lub projektowanej); 

7) w zakresie odprowadzania i unieszkodli-
wiania ċcieków obowiązuje kierowanie 
ċcieków do istniejących lub projektowa-
nych systemów sieci kanalizacyjnej, zgod-
nie z przepisami odrćbnymi; 

8) w zakresie odprowadzania wód opado-
wych i roztopowych ustala sić: 

a) odprowadzanie wód opadowych do od-
biorników znajdujących sić na obszarze ob-
jćtym planem, 

b) objćcie systemami odprowadzającymi wo-
dy opadowe z terenów zabudowanych 
i utwardzonych, 

c) usunićcie z wód opadowych substancji 
okreċlonych w przepisach odrćbnych, 
przed ich wprowadzeniem do kanalizacji 
deszczowej lub do odbiornika, za pomocą 
urządzeĉ do podczyszczania wód opado-
wych, zlokalizowanych na terenie własnym 
inwestora, 

d) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na 
których moďe dojċć do zanieczyszczenia 
substancjami, o których mowa w lit. c, 

e) dopuszcza sić rozwiązania techniczne słu-
ďące zatrzymaniu wód opadowych na tere-
nie działki, 

f) obowiązek uzgadniania prac kolidujących 
z sieciami lub urządzeniami melioracyjny-
mi z administratorem tych sieci lub urzą-
dzeĉ; 

9) zaopatrzenie w energić elektryczną do-
puszcza sić z sieci ċredniego i/lub niskiego 
napićcia, odpowiednio do potrzeb; 

10) zaopatrzenie w gaz dopuszcza sić z sieci 
gazowej niskiego i/lub ċredniego ciċnienia, 
odpowiednio do potrzeb; przyłączanie od-
biorców do sieci gazowej powinno odby-
wać sić na zasadach okreċlonych 
w przepisach odrćbnych; 

11) dopuszcza sić systemy grzewcze oparte na 
elektrycznoċci i gazie oraz inne noċniki 
energetyczne, pod warunkiem zastosowa-
nia urządzeĉ do spalania paliw charaktery-
zujących sić wysoką sprawnoċcią i niskim 
stopniem emisji zanieczyszczeĉ; 

12) zaopatrzenie w sieć teletechniczną dopusz-
cza sić z istniejącej sieci telekomunikacyj-
nej; 

13) 13) obowiązek gospodarowania odpadami 
zgodnie z przepisami odrćbnymi i gmin-
nym planem gospodarki odpadami. 
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§ 12. Na obszarze planu obowiązują ustalenia 
dotyczące sposobów i terminów tymczasowego 
zagospodarowania, urządzenia i uďytkowania tere-
nów: do czasu zagospodarowania terenu na prze-
znaczenie ustalone w planie, obowiązuje przezna-
czenie dotychczasowe. 
 
§ 13. Teren oznaczony na rysunku planu symbo-
lem 1KDD ustala sić jako obszar przeznaczony na 
cele publiczne. 
 
§ 14. Ustalenia planu nie dotyczą lokalizacji inwe-
stycji celu publicznego z zakresu łącznoċci publicz-
nej okreċlonych w przepisach odrćbnych. 
 
§ 15. Ustala sić wysokoċć stawki procentowej, na 
podstawie której ustala sić opłatć, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 1MN, 2MN i 3MW – 25%, 

2) dla pozostałych terenów – 1%. 
 

Rozdział III 
Ustalenia szczegółowe dotyczące poszczególnych 

terenów 

§ 16. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu sym-
bolami 1MN i 2MN przeznacza sić dla zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, do-
puszcza sić: 

1) zieleĉ urządzoną, 
2) place zabaw, 
3) terenowe obiekty i urządzenia sportowo-

rekreacyjne, 
4) drogi wewnćtrzne, 
5) ciągi piesze i rowerowe, 
6) miejsca postojowe dla samochodów oso-

bowych i rowerów, 
7) sieci infrastruktury technicznej wraz 

z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi 
tym sieciom. 

3. Przeznaczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 
4-7, nie moďe zająć łącznie wićcej niď 30% po-
wierzchni terenu. 

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczące 
ukształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu: 

1) ustala sić obowiązującą linić zabudowy 
i nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie 
z rysunkiem planu; 

2) budynki mieszkalne jednorodzinne dopusz-
cza sić wyłącznie jako wolnostojące; 

3) wymiar pionowy budynku mierzony od po-
ziomu terenu do najniďszego punktu pokry-
cia dachu nie moďe być mniejszy niď 3,5 m, 
a mierzony do najwyďszego punktu pokry-
cia dachu nie moďe być wićkszy niď 12,0 m; 

4) liczba kondygnacji nadziemnych budynków 
nie moďe być wićksza niď 3, z zastrzeďeniem 
pkt 5; 

5) trzecią kondygnacjć nadziemną dopuszcza 
sić wyłącznie w poddaszu budynków prze-
krytych dachami stromymi o nachyleniu 
połaci nie mniejszym niď 30° i nie wićkszym 
niď 45°; 

6) na kaďdej działce budowlanej dopuszcza sić 
jeden budynek gospodarczy oraz jeden od-
rćbny garaď – obiekty te mogą stanowić je-
den budynek; 

7) budynki, o których mowa w pkt 6, powinny 
spełniać wymagania okreċlone w pkt 8 lit. 
b; 

8) miejsca postojowe, o których mowa w ust. 
2 pkt 5, dopuszcza sić wyłącznie jako: 

a) umieszczone w budynku mieszkalnym, 
b) umieszczone w odrćbnym garaďu, który 

spełnia nastćpujące wymagania: 
- wymiar pionowy budynku mierzony od po-

ziomu terenu do najniďszego punktu pokry-
cia dachu nie moďe być mniejszy niď 3,5 m, 
a mierzony do najwyďszego punktu pokry-
cia dachu nie moďe być wićkszy niď 7,0 m, 

- dach jak w budynku mieszkalnym, 
c) terenowe; 
9) wielkoċć powierzchni zabudowy w stosun-

ku do powierzchni terenu nie powinna 
przekraczać 40%; 

10) udział powierzchni terenu biologicznie 
czynnego w stosunku do powierzchni tere-
nu nie powinien być mniejszy niď 30%. 

 

§ 17. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbo-
lem 3MW przeznacza sić dla zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, do-
puszcza sić: 

1) usługi nieuciąďliwe, 
2) zieleĉ urządzoną, 
3) wody powierzchniowe, 
4) place zabaw, 
5) terenowe obiekty i urządzenia sportowo-

rekreacyjne, 
6) drogi wewnćtrzne, 
7) ciągi piesze i rowerowe, 
8) miejsca postojowe dla samochodów oso-

bowych i rowerów, 
9) sieci infrastruktury technicznej wraz 

z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi 
tym sieciom. 

3. Przeznaczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 
6-9, nie moďe zająć łącznie wićcej niď 30% po-
wierzchni terenu. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące ukształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) ustala sić nieprzekraczalne linie zabudowy, 
zgodnie z rysunkiem planu; 
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2) usługi nieuciąďliwe, o których mowa w ust. 
2 pkt 1, dopuszcza sić na pierwszej kondy-
gnacji nadziemnej, jako obiekty wbudowa-
ne w budynki mieszkalne; 

3) wymiar pionowy budynku mierzony od po-
ziomu terenu do najniďszego punktu pokry-
cia dachu nie moďe być mniejszy niď 3,5 m, 
a mierzony do najwyďszego punktu pokry-
cia dachu nie moďe być wićkszy niď 14,0 m; 

4) liczba kondygnacji nadziemnych budynków 
nie moďe być wićksza niď 3, z zastrzeďeniem 
pkt 5; 

5) trzecią kondygnacjć nadziemną dopuszcza 
sić wyłącznie w poddaszu budynków prze-
krytych dachami stromymi o nachyleniu 
połaci nie mniejszym niď 30° i nie wićkszym 
niď 45°; 

6) miejsca postojowe, o których mowa w ust. 
2 pkt 8, dopuszcza sić wyłącznie jako 
umieszczone w budynku mieszkalnym oraz 
terenowe; 

7) zaleca sić lokalizacjć szpaleru drzew na od-
cinku wskazanym na rysunku planu; 

8) wielkoċć powierzchni zabudowy w stosun-
ku do powierzchni terenu nie powinna 
przekraczać 40%; 

9) udział powierzchni terenu biologicznie 
czynnego w stosunku do powierzchni tere-
nu nie powinien być mniejszy niď 30%. 

5. Obowiązuje dojazd do terenu, o którym 
mowa w ust. 1, na odcinku wskazanym na rysunku 
planu na przedłuďeniu ulicy Kasztanowej, usytu-
owanej poza obszarem objćtym planem. 
 
§ 18. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbo-
lem 4ZP/US przeznacza sić dla zieleni urządzonej 
oraz terenowych usług sportu i rekreacji. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, do-
puszcza sić: 

1) obiekty małej architektury, 
2) wody powierzchniowe, 
3) miejsca postojowe dla rowerów, 
4) drogi wewnćtrzne, 
5) ciągi piesze i rowerowe, 
6) sieci infrastruktury technicznej wraz z 

obiektami i urządzeniami towarzyszącymi 
tym sieciom. 

3. Przeznaczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 
4-6, nie moďe zająć łącznie wićcej niď 15% po-
wierzchni terenu. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, zaka-
zuje sić lokalizacji budynków. 

5. W przypadku lokalizacji dróg wewnćtrz-
nych, o których mowa w ust. 2 pkt 4, obowiązuje 
nasadzenie szpalerów drzew. 

 

Rozdział IV 
Ustalenia końcowe 

§ 19. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Jarocina. 
 
§ 20. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 30 dni 
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 
 Przewodniczący 

Rady Miejskiej 
w Jarocinie  

(-) Marek Tobolski 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr XXII/116/2011 

Rady Miejskiej Jarocin 
z dnia 2 wrzeċnia 2011 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr XXII/116/2011 

Rady Miejskiej Jarocin 
z dnia 2 wrzeċnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-

SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOĎONEGO W REJONIE UL. BOGUSŁAW NA OBSZARZE 
MIASTA JAROCINA 

 
Przedmiotowy projekt miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenu połoďonego 
w rejonie ul. Bogusław na obszarze miasta Jaroci-
na, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) był wyłoďony 
do publicznego wglądu w dniach od 23 grudnia 
2010 r. do 26 stycznia 2011 r., dnia 31 grudnia 2010 
r. od-była sić dyskusja publiczna nad przyjćtymi w 
tym projekcie planu rozwiązaniami, natomiast 
uwagi do tego projektu planu były przyjmowane 
do dnia 11 lutego 2011 r. 
 
1. W ustawowym terminie wniesiono trzy 
uwagi, złoďone przez: 
1) Martynć Stćpiĉską, 
2) Jacka Genderć, 
3) Syndyka masy upadłoċci Rolniczej Spół-
dzielni Produkcyjnej w upadłoċci likwidacyjnej w 
Kotlinie, przy czym Burmistrz Jarocina rozpatrzył 
wniesione uwagi w ten sposób, ďe wszystkie trzy 
uwagi odrzucił w całoċci, uznając stanowiska stron 
wnoszących uwagi za sprzeczne z polityką rozwo-
jową Gminy Jarocin, okreċloną w obowiązującym 
studium uwarunkowaĉ i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego miasta i gminy Jarocin. 
Strony otrzymały pisemne zawiadomienie o spo-
sobie rozpatrzenia złoďonych uwag. 
 
2. Uwagi do przedmiotowego projektu planu 
miejscowego, nieuwzglćdnione przez Burmistrza 
Jarocina, dotyczą: 

1) uwaga Martyny Stćpiĉskiej – przeznacze-
nia działki nr 890/9 przy ul. Wrzosowej pod funkcjć 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
2) uwaga Jacka Gendery – przeznaczenia 
działki nr 890/10 przy ul. Wrzosowej pod funkcjć 
za-budowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
3) uwaga Syndyka masy upadłoċci Rolniczej 
Spółdzielni Produkcyjnej w upadłoċci likwidacyjnej 
w Kotlinie – przeznaczenia działek nr 890/6-16 przy 
ul. Wrzosowej pod funkcjć zabudowy mieszkanio-
wej o niskiej intensywnoċci, lub choćby dopusz-
czenia zabudowy budynkami mieszkalnymi jedno-
rodzinnymi pasa terenu o odpowiedniej szerokoċci 
wzdłuď ul. Wrzosowej. 
 
3. Rada Miejska w Jarocinie po rozpoznaniu 
nieuwzglćdnionych przez Burmistrza Jarocina 
uwag, nie korzysta z uprawnieĉ przewidzianych w 
art. 19 ust. 1 cytowanej ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, to jest nie 
stwierdza koniecznoċci uwzglćdnienia ww. uwag 
do przedmiotowego projektu planu miejscowego. 
Tym samym Rada Miejska w Jarocinie przyjmuje 
rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego terenu połoďone-
go w rejonie ul. Bogusław na obszarze miasta 
Jarocina – nieuwzglćdnionych przez Burmistrza 
Jarocina na etapie sporządzenia tego projektu 
planu – polegające na ich odrzuceniu w całoċci. 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr XXII/116/2011 

Rady Miejskiej Jarocin 
z dnia 2 wrzeċnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
NALEĎĄCYCH DO ZADAĈ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA NA OBSZARZE OB-

JĆTYM MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOĎONEGO W 
REJONIE UL. BOGUSŁAW NA OBSZARZE MIASTA JAROCINA 

 
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 tech-
nicznej, które naleďą do zadaĉ własnych gminy, 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepi-
sami o finansach publicznych. 
 
1. Sposób realizacji inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej: 
1) zadania w zakresie infrastruktury tech-
nicznej prowadzić bćdą właċciwe podmioty, w 
kompetencji których leďy rozwój sieci infrastruktu-
ry technicznej, zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego oraz na pod-
stawie przepisów odrćbnych; 
2) zadania w zakresie gospodarki odpadami 
realizowane bćdą zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego oraz zgodnie z 
gminnym planem gospodarki odpadami, jak rów-
nieď na podstawie przepisów odrćbnych; 
3) inwestycje realizowane mogą być etapa-
mi, w zaleďnoċci od wysokoċci ċrodków prze-
znaczonych na inwestycje; 

4) dopuszcza sić udział innych niď gmina 
inwestorów w finansowaniu inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które naleďą do zadaĉ 
własnych gminy. 
 
2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej: 
1) wydatki z budďetu gminy; 
2) współfinansowanie ċrodkami zewnćtrz-
nymi, poprzez budďet gminy (w ramach m.in. do-
tacji unijnych, dotacji samorządu województwa, 
dotacji i poďyczek z funduszy celowych, kredytów i 
poďyczek bankowych, innych ċrodków zewnćtrz-
nych); 
3) udział inwestorów w finansowaniu (w 
ramach porozumieĉ o charakterze cywilnopraw-
nym lub w formie partnerstwa publiczno-
prywatnego), a takďe właċcicieli nieruchomoċci. 
 
3. Zadania w zakresie budowy dróg publicz-
nych finansowane bćdą z budďetu gminy lub na 
podstawie porozumieĉ z innymi podmiotami.
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UCHWAŁA NR XII/163/2011  RADY MIEJSKIEJ KALISZA 

 z dnia 2 wrzeċnia 2011 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póčn. zm.) oraz art. 58 
ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 
dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. Nr 45 poz. 235 ) 
uchwala sić co nastćpuje: 

§ 1. Ustala sić opłatć za pobyt dziecka u dziennego 
opiekuna w wysokoċci 1,20 zł ( słownie złotych: jeden 
20/100 ) za kaďdą godzinć faktycznie sprawowanej 
opieki. 
 

§ 2. Ustala sić maksymalną dzienną wysokoċć opłaty 
za wyďywienie dziecka objćtego opieką dziennego 
opiekuna na poziomie 5,50 zł ( słownie złotych: pićć 
50/100 ). 

 
§ 3. Opłat, o których mowa w § 1 i § 2 nie wnosi sić 
w przypadku nieobecnoċci dziecka u dziennego opie-
kuna. 
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza sić Prezydentowi 
Miasta Kalisza. 
 
§ 5. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Wojewódz-
twa Wielkopolskiego. 
 

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Kalisza  

(-) Grzegorz Sapiĉski 
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