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a) zdrowia emocjonalnego dzieci, 
b) adaptacji dzieci w Ōrodowisku, 
c) wspierania zdolnoŌci twórczych dzieci, 
d) wzajemnych relacji dzieci i rodziców, 

 
§ 3. Ustala siň opłatň za 1 godzinň realizacji zajňń 
wymienionych w § 2 w wysokoŌci 0,90 ( słownie: 
dziewiňńdziesiņt groszy) i nalicza siň jņ za każdņ roz-
poczňtņ godzinň ponad czas realizacji podstawy pro-
gramowej. 
 
§ 4. Miesiňczna wysokoŌń opłaty za czas realizacji 
ŌwiadczeŊ ustalana jest na podstawie stawki godzi-
nowej, o której mowa w § 2, oraz deklarowanej przez 
rodziców lub prawnych opiekunów dziecka liczby 
godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas 
realizacji podstawy programowej. 
 
§ 5. Zakres ŌwiadczeŊ, zasady pobierania opłat mie-
siňcznych za Ōwiadczenia, termin obowiņzywania 
umowy oraz warunki jej wypowiedzenia, okreŌla 
umowa cywilnoprawna zawierana pomiňdzy dyrek-
torem a rodzicem lub prawnymi opiekunami. 
 
§ 6. Dla rodzin spełniajņcych do 150 % kryterium 
dochodowego na osobň w rodzinie o której mowa 
w ustawie o pomocy społecznej, których dzieci 
uczňszczajņ do przedszkoli, wprowadza siň ulgi 
w opłacie miesiňcznej w wysokoŌci: 

1) 50% opłaty ponoszonej na drugie dziecko, 
2) 75% opłaty ponoszonej na trzecie dziecko, 
3) 100% opłaty na czwarte i każde kolejne dziec-

ko. 
 

§ 7. Dyrektor przedszkola wraz z kierownikiem 
OŌrodka Pomocy Społecznej może obniżyń opłatň 
miesiňczna do 100% jej wartoŌci rodzinom niespeł-
niajņcym kryterium dochodowego na osobň 
w rodzinie, o którym mowa w ustawie o pomocy 

społecznej, które znalazły siň w trudnej sytuacji ma-
terialnej w wyniku nastňpujņcych zdarzeŊ losowych: 

1) Ōmierci jednego lub dwojga rodziców, praw-
nych opiekunów dziecka, wspólnie zamiesz-
kujņcych i gospodarujņcych, 

2) nieuleczalnej lub ciňżkiej, długotrwałej choro-
by jednego lub dwojga rodziców, prawnych 
opiekunów dziecka, wspólnie zamieszkujņ-
cych i gospodarujņcych, 

3) ciňżkiego wypadku powodujņcego trwały 
uszczerbek na zdrowiu jednego lub obojga 
rodziców, prawnych opiekunów dziecka, 
wspólnie zamieszkujņcych i gospodarujņcych, 

4) pożaru lub zalania mieszkania, 
5) zniszczenia, kradzieży z włamaniem, rabunku 

mienia rodziny, 
6) klňski żywiołowej lub ekologicznej, której 

skutki dotknňły rodzinň, 
7) oraz innego zdarzenia losowego majņcego 

wpływ na kondycjň psychofizycznņ, w tym 
materialnņ. 

 
§ 8. Traci moc uchwała Nr XXXI/212/09 Rady Gminy 
Siedlec z dnia 27 października 2009 roku w sprawie: 
ustalenia opłat za Ōwiadczenia w przedszkolach pro-
wadzonych przez Gminň Siedlec . 
 
§ 9. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi Gmi-
ny. 
 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Wojewódz-
twa Wielkopolskiego. 

 
Przewodniczņcy  

Rady Gminy 
 (-) Krzysztof Piechowiak
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UCHWAŁA NR VIII/79/11 RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO 

 z dnia 5 wrzeŌnia 2011 r. 

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budownictwa mieszkalno-

letniskowego dla obszaru działki numer ewidencyjny 164 w Wilkowyji 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) 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 ze zmianami) 
w zwiņzku z uchwałņ Rady Miejskiej Gminy Kłecko 
Nr IV/34/2007 z dnia 26.02.2007 r. o przystņpieniu 
do sporzņdzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Rada Miejska Gminy 
Kłecko uchwala miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego budownictwa mieszkalno-
letniskowego dla obszaru działki numer ewiden-

cyjny 164 w Wilkowyji, po stwierdzeniu zgodnoŌci 
ze Studium uwarunkowaŊ i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Kłecko - uchwała 
Rady Miejskiej Gminy Kłecko nr XVII/82/95 z dnia 
11 grudnia 1995 r., zmianņ Studium, wprowadzonņ 
uchwałņ Rady Miejskiej Gminy Kłecko nr 
XXXII/226/01 z dnia 26 listopada 2001 r. oraz zmia-
nņ Studium wprowadzonņ uchwałņ Rady Miejskiej 
Gminy Kłecko nr XXXIV/234/10 z dnia 24 czerwca 
2010 r. Granice obszaru objňtego planem zostały 
naniesione na rysunku planu.  

§ 1. Plan miejscowy składa siň z treŌci niniejszej 
uchwały oraz integralnych czňŌci: 
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1) rysunku planu – w skali 1:1000 – załņcznik 
nr 1; 

2) rozstrzygniňcia w sprawie rozpatrzenia 
uwag wniesionych do projektu miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzenne-
go wyłożonego do publicznego wglņdu – 
załņcznik nr 2; 

3) rozstrzygniňcia o sposobie realizacji zapi-
sanych w planie zadaŊ z zakresu infrastruk-
tury technicznej oraz zasad ich finansowa-
nia należņcych do zadaŊ własnych gminy – 
załņcznik nr 3. 

 

Rozdział I 
Przypisy ogólne 

§ 2. Ilekroń w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o: 

1) ustawie – należy przez to rozumień ustawň 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym; 

2) planie – należy przez to rozumień ustalenia 
planu o którym mowa w § 1 niniejszej 
uchwały; 

3) uchwale – należy przez to rozumień niniej-
szņ uchwałň Rady Miejskiej Gminy Kłecko; 

4) przeznaczeniu podstawowym – należy 
przez to rozumień takie przeznaczenie, któ-
re powinno przeważań na obszarze 
w obrňbie linii rozgraniczajņcych, okreŌlo-
ne symbolem; 

5) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy 
przez to rozumień rodzaje przeznaczenia 
inne niż podstawowe, które uzupełniajņ lub 
wzbogacajņ przeznaczenie podstawowe; 

6) terenie zabudowy letniskowej – należy 
przez to rozumień teren zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej, na którym obo-
wiņzuje podwyższony standard w zakresie 
udziału powierzchni biologicznie czynnej 
w ogólnej powierzchni działki; 

7) usługach nieuciņżliwych – należy przez to 
rozumień usługi nie należņce do przedsiň-
wziňń mogņcych zawsze znaczņco oddzia-
ływań na Ōrodowisko lub do przedsiňwziňń 
mogņcych potencjalnie znaczņco oddziały-
wań na Ōrodowisko w rozumieniu przepi-
sów szczególnych; 

8) froncie działki – należy przez to rozumień 
czňŌń działki budowlanej, która przylega do 
drogi, z której odbywa siň główny wjazd na 
działkň; 

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy 
przez to rozumień najmniejszņ dopuszczal-
nņ odległoŌń sytuowania budynku od linii 
rozgraniczajņcej teren. Nieprzekraczalna li-
nia zabudowy nie dotyczy dojŌń i dojazdów 
do budynków, sieci uzbrojenia terenu 
w tym inwestycji celu publicznego z zakre-
su sieci telekomunikacyjnych oraz pod-
ziemnych czňŌci budynków i budowli znaj-
dujņcych siň poniżej poziomu otaczajņcego 

terenu. Żadna z czňŌci budynku nie może 
przekroczyń nieprzekraczalnej linii zabudo-
wy w kierunku linii rozgraniczajņcej teren 
o wiňcej niż: 

- okap, gzyms, balkon, daszek nad wejŌciem, 
galeria - 1,5 m; 

- taras, schody zewnňtrzne, pochylnia lub 
rampa od strony dróg o wiňcej niż odle-
głoŌń wynikajņca z przepisów odrňbnych, 
okreŌlajņcych odległoŌci obiektów budow-
lanych od krawňdzi jezdni; 

- taras, schody zewnňtrzne, pochylnia lub 
rampa od strony krawňdzi jeziora o wiňcej 
niż 4,5 m; 

10) przestrzeni publicznej – należy przez to ro-
zumień wnňtrza ulic, placów, tras dojazdo-
wych w kształcie wydzielonym liniami roz-
graniczajņcymi a stanowiņce spójnņ funk-
cjonalnie i dostňpnņ publicznie przestrzen-
nņ całoŌń; 

11) reklamie - należy przez to rozumień noŌniki 
informacji wizualnej nie bňdņce szyldami, 
tablicami informacyjnymi czy znakami 
w rozumieniu przepisów o znakach i sygna-
łach drogowych; 

12) reklamie wielkoformatowej - należy przez 
to rozumień reklamň o powierzchni powy-
żej 12 m2; 

13) tablicach informacyjnych - należy przez to 
rozumień elementy systemu informacji 
miejskiej, w tym: tablice informujņce 
o nazwie ulicy, numerze domu, tablice in-
formujņce turystów, oraz tablice z ogłosze-
niami; 

14) szyldach - należy przez to rozumień ozna-
czenia jednostek organizacyjnych oraz 
podmiotów gospodarczych, ich siedzib lub 
miejsc wykonywania działalnoŌci, nie bň-
dņce reklamņ; 

15) dachu dwuspadowym - należy przez to ro-
zumień dach posiadajņcy dwie podstawo-
we połacie dachowe o przeciwległych 
spadkach łņczņce siň wzdłuż kalenicy, 
z dopuszczeniem uzupełnienia mniejszymi 
połaciami wynikajņcymi z kształtu rzutu 
budynku lub wynikajņcymi z zastosowania 
takich elementów jak lukarny, ganki, ryzali-
ty, werandy, naczółki itp.; 

16) dachu wielospadowym - należy przez to ro-
zumień dach posiadajņcy co najmniej trzy 
podstawowe połacie dachowe o podob-
nych spadkach, łņczņce siň w jednym 
punkcie lub wzdłuż kalenic. W przypadku 
rozczłonkowanego rzutu budynku lub za-
stosowania takich elementów jak lukarny, 
ganki, ryzality, werandy, itp. podstawowe 
połacie mogņ byń uzupełniane mniejszymi 
połaciami o podobnych spadkach; 

17) dachu stromym – należy przez to rozumień 
dach o nachyleniu 18o lub wiňkszym albo 
o nachyleniu w ŌciŌle okreŌlonym przedzia-
le - powyżej 18o. 
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§ 3. Nastňpujņce oznaczenia graficzne stanowiņ 
obowiņzujņce ustalenia planu: 

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

znaczeniu oraz oznaczenia graficzne 
i literowe dotyczņce przeznaczenia terenu; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
4) sposób ustawienia kalenic dachowych bu-

dynków mieszkalnych; 
5) stanowisko archeologiczne. 

 

Rozdział II 
Przepisy szczegółowe 

§ 4. Dla terenów okreŌlonych na rysunku planu 
liniami rozgraniczajņcymi ustala siň nastňpujņce 
przeznaczenie: 

1) dla terenów oznaczonych symbolami 1MN, 
2MN: 

a) podstawowe: tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej – na każdej działce 
jeden budynek mieszkalny jednorodzinny 
oraz jeden budynek gospodarczy lub garaż; 

b) dopuszczalne: usługi nieuciņżliwe jako 
wbudowane w budynki mieszkalne lokale 
użytkowe zgodnie z przepisami szczegól-
nymi, sieci i urzņdzenia zwiņzane z  unkcjo-
nowaniem systemów infrastruktury tech-
nicznej lub telekomunikacyjnej; 

2) dla terenów oznaczonych symbolami 1ML 
– 3ML; 

a) podstawowe: tereny zabudowy letniskowej 
- na każdej działce jeden budynek miesz-
kalny jednorodzinny oraz jeden budynek 
gospodarczy lub garaż; 

b) dopuszczalne: usługi nieuciņżliwe jako 
wbudowane w budynki mieszkalne lokale 
użytkowe, zgodnie z przepisami szczegól-
nymi, sieci i urzņdzenia zwiņzane z funk-
cjonowaniem systemów infrastruktury 
technicznej lub telekomunikacyjnej; 

3) dla terenów oznaczonych symbolami 
1KDW, 2KDW: 

a) podstawowe: tereny dróg dojazdowych 
wewnňtrznych; 

b) dopuszczalne: sieci i urzņdzenia infrastruk-
tury technicznej; 

4) dla terenów oznaczonych symbolami 1KX, 
2KX: 

a) podstawowe: tereny dróg pieszych; 
b) dopuszczalne: sieci i urzņdzenia infrastruk-

tury technicznej; 
5) dla terenu oznaczonego symbolem kd: 
a) podstawowe: teren poszerzenia drogi 

gminnej; 
b) dopuszczalne: sieci i urzņdzenia infrastruk-

tury technicznej; 
6) dla terenu oznaczonego E: 
a) podstawowe: teren infrastruktury technicz-

nej elektroenergetycznej; 

b) dopuszczalne: sieci i urzņdzenia infrastruk-
tury technicznej; 

 
§ 5. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustala siň: 

1) nakaz nawiņzywania projektowanej zabu-
dowy mieszkaniowej do tradycyjnych 
wzorców architektonicznych, stosowanych 
na terenach wiejskich poprzez ograniczenie 
wysokoŌci zabudowy – budynki parterowe 
ze stromymi dachami oraz poprzez stoso-
wanie detali architektonicznych i materia-
łów wykoŊczeniowych charakterystycznych 
dla miejscowej tradycji; 

2) nakaz zachowania szczególnej dbałoŌci 
przy zagospodarowaniu zieleniņ obrzeży 
działek – pomiňdzy drogami a zabudowņ; 

3) zakaz sytuowania tymczasowych obiektów 
budowlanych, nie zwiņzanych z planowa-
nym przeznaczeniem terenu przy dopusz-
czeniu stosowania ich w okresie budowy; 

4) dopuszczenie lokalizowania obiektów małej 
architektury; 

5) zakaz lokalizowania urzņdzeŊ infrastruktury 
technicznej konkurujņcych wysokoŌciņ lub 
kubaturņ z obiektami przeznaczenia pod-
stawowego, okreŌlonych dla poszczegól-
nych terenów na obszarze objňtym pla-
nem. Zakaz ten nie dotyczy inwestycji celu 
publicznego z zakresu łņcznoŌci publicznej. 

 
§ 6. W zakresie zasad ochrony Ōrodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego ustala siň: 

1) zakaz lokalizacji przedsiňwziňń, mogņcych 
zawsze znaczņco oddziaływań na Ōrodowi-
sko bņdź do przedsiňwziňń mogņcych po-
tencjalnie znaczņco oddziaływań na Ōrodo-
wisko. Wymóg ten nie dotyczy terenów 
dróg i infrastruktury technicznej. Wszelkie 
oddziaływania zwiņzane z planowanym 
przeznaczeniem terenu nie mogņ powodo-
wań przekroczenia standardów jakoŌci Ōro-
dowiska, okreŌlonych przepisami odrňb-
nymi, poza terenem do którego inwestor 
posiada tytuł prawny; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej 1MN, 2MN oraz tereny zabudowy 
letniskowej 1ML – 3ML w zakresie ochrony 
przed hałasem zaliczajņ siň do kategorii te-
renów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej; 

3) zakaz przekształceŊ powierzchni ziemi, za-
kłócajņcych naturalnņ rzeźbň terenu; 

4) nakaz gromadzenia w wyznaczonym miej-
scu mas ziemnych powstałych w wyniku 
fundamentowania i zagospodarowania ich 
w obrňbie działki, zgodnie z przepisami 
szczególnymi; 

5) nakaz gromadzenia i segregowania odpa-
dów w miejscach ich powstawania w po-
jemnikach zlokalizowanych w wyznaczo-
nym miejscu oraz w pierwszej kolejnoŌci 
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poddawaniaich odzyskowi, a jeŌli jest to 
niemożliwe lub nie jest uzasadnione z 
przyczyn ekologicznych lub ekonomicz-
nych, przekazywania do unieszkodliwienia, 
zgodnie z wymaganiami ochrony Ōrodowi-
ska oraz gminnym planem gospodarki od-
padami; 

6) nakaz wytwarzania energii dla celów 
grzewczych przy zastosowaniu paliw cha-
rakteryzujņcych siň najniższymi wskaźni-
kami emisji substancji do powietrza, takich 
jak paliwa płynne, gazowe i stałe np.: bio-
masa i drewno lub alternatywne źródła 
energii. Zakaz stosowania wňgla w nowo-
projektowanych obiektach; 

7) nakaz uwzglňdnienia w trakcie prac ziem-
nych przebiegu sieci melioracji szczegóło-
wej i wykonania prac zabezpieczajņcych te-
ren przed podtopieniami wodami drenar-
skimi. W przypadku uszkodzenia, nakaz 
udrożnienia sieci drenarskiej i doprowa-
dzenia do właŌciwego stanu. 

 
§ 7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
ustala siň: 

1) dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego, podczas prac ziemnych przy 
realizacji inwestycji zwiņzanych z zabudo-
waniem i zagospodarowaniem przedmio-
towego terenu, ustala siň obowiņzek pro-
wadzenia badaŊ archeologicznych. Inwe-
stor winien uzyskań pozwolenie na badania 
archeologiczne przed otrzymaniem pozwo-
lenia na budowň. Sposób realizacji ww. 
warunków konserwatorskich winien byń 
ustalony z Wydziałem Archeologicznym 
Wojewódzkiego Urzňdu Ochrony Zabytków 
w Poznaniu; 

2) nie okreŌla siň zasad ochrony dóbr kultury 
współczesnej z uwagi na nie wystňpowanie 
takich obiektów na obszarze objňtym pla-
nem. 

 
§ 8. W zakresie wymagaŊ wynikajņcych z potrzeby 
kształtowania przestrzeni publicznych ustala siň: 

1) zakaz stosowania reklam oraz reklam wiel-
koformatowych; 

2) nakaz objňcia szyldów i tablic informacyj-
nych jednolitymi standardami grafiki, liter-
nictwa, kolorystyki; 

3) nakaz realizowania ażurowych ogrodzeŊ. 
 
§ 9. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania ustala 
siň: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy: 
a) w odległoŌci 6 m od linii rozgraniczajņcych 

dróg: 1KDW, 2KDW oraz od terenu posze-
rzenia drogi gminnej kd - zgodnie 
z rysunkiem planu; 

b) w odległoŌci 4 m od linii rozgraniczajņcej 
drogň pieszņ 1KX - zgodnie z rysunkiem 
planu; 

c) w odległoŌci 40 m od krawňdzi jeziora - 
zgodnie z rysunkiem planu; 

2) maksymalnņ powierzchniň zabudowy: 
a) dla terenów 1MN, 2MN - 25%; 
b) dla terenów 1ML – 3ML – 18% 
3) minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej: 
a) dla terenów 1MN, 2MN - 55%; 
b) dla terenów 1ML – 3ML – 65% 
4) parametry projektowanych budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych: 
a) gabaryt pionowy: parter plus poddasze 

użytkowe lub nieużytkowe o łņcznej wyso-
koŌci nie przekraczajņcej od poziomu tere-
nu do kalenicy dachu 10 m. MożliwoŌń zre-
alizowania podpiwniczenia uzależniń od lo-
kalnych warunków gruntowo-wodnych. 
Dopuszcza siň wyższe elementy techniczne, 
np. kominy; 

b) rodzaje dachów: 
- strome dwu - lub wielospadowe 

o nachyleniu 30o – 45o; 
- nakaz ustawienia najdłuższej kalenicy 

zgodnie z rysunkiem planu z dopuszcze-
niem, by czňŌci budynku posiadały kalenice 
prostopadłe do kalenicy głównej bryły bu-
dynku; 

- dopuszczenie facjat i okien dachowych, 
przykrytych dachami o podobnym nachy-
leniu jak nachylenie głównych połaci da-
chowych; 

- pokrycie dachów: dachówka, materiały imi-
tujņce dachówkň lub inne tradycyjne mate-
riały pokryciowe w gamie kolorów: brunat-
ny, ceglasty do ciemnoczerwonego 
z wykluczeniem jaskrawych odcieni tych 
barw. 

5) parametry i zasady sytuowania projekto-
wanych budynków gospodarczych lub ga-
raży: 

a) na terenach, których dotyczy nieprzekra-
czalna linia zabudowy od krawňdzi jeziora 
(teren 2ML i czňŌń terenu 3ML), budynki 
gospodarcze lub garaże lokalizowań wy-
łņcznie jako dobudowane do budynku 
mieszkalnego – zgodnie z rysunkiem planu; 

b) na pozostałych terenach budynki gospo-
darcze lub garaże lokalizowań jako wolno-
stojņce, jako dobudowane do budynku 
mieszkalnego lub przy granicy działki – 
zgodnie z rysunkiem planu; 

c) dopuszczenie lokalizowania wolnostojņ-
cych budynków gospodarczych lub garaży 
w odległoŌci 1,5 m od granicy działki, nie 
bňdņcej granicņ z drogņ; 

d) dopuszczenie zlokalizowania dodatkowego 
garażu w obrňbie kubatury budynku miesz-
kalnego; 
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e) maksymalna powierzchnia budynków go-
spodarczych lub garaży – 60 m2; 

f) maksymalna wysokoŌń budynku gospo-
darczego lub garażu – maksymalnie 3,0 m 
od poziomu terenu do okapu dachu; 

g) dachy dwuspadowe lub wielospadowe 
przy czym obowiņzuje nakaz zachowania 
podobnych spadków, koloru pokrycia 
i podobnej konstrukcji dachów budynków 
gospodarczych zlokalizowanych przy tej 
samej granicy działki; 

 
§ 10. Na obszarze objňtym planem nie wystňpujņ 
tereny i obiekty podlegajņce ochronie, ustalone na 
podstawie odrňbnych przepisów. 
 
§ 11. W zakresie zasad podziału nieruchomoŌci 
ustala siň: 

1) dopuszczenie korekty zaznaczonych na ry-
sunku planu podziałów na działki budow-
lane pod warunkiem że nie spowoduje ona 
zmniejszenia wielkoŌci działek o wiňcej niż 
10%; 

2) dopuszczenie łņczenia zaprojektowanych 
działek, maksymalnie dwóch; 

3) zakaz siň wtórnych podziałów projektowa-
nych działek; 

4) nie przewiduje siň scalania i podziału nie-
ruchomoŌci, wymagajņcych wszczňcia pro-
cedury w rozumieniu przepisów odrňb-
nych. 

 
§ 12. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenu oraz ograniczeŊ w ich użyt-
kowaniu ustala siň nakaz przeprowadzenia rozpo-
znania w sprawie ustalenia geotechnicznych wa-
runków posadowienia budynków na terenach 
budzņcych obawy, co do wystňpowania gruntów 
z wysokim poziomem wody gruntowej - 
w zależnoŌci od potrzeb, zgodnie z przepisami 
szczególnymi; 
 
§ 13. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej ustala siň: 

1. Komunikacja 
1) dla obsługi komunikacyjnej terenów objň-

tych planem ustala siň układ drogowy któ-
ry tworzņ: 

a) istniejņca droga gminna KD, położona poza 
obszarem objňtym planem. W planie ustala 
siň teren poszerzenia tej drogi, oznaczony 
na rysunku planu symbolem kd, kosztem 
działki nr ewid. 164. SzerokoŌń terenu po-
szerzenia drogi gminnej 3 m, zgodnie 
z rysunkiem planu; 

b) projektowane drogi dojazdowe wewnňtrz-
ne: 1KDW o szerokoŌci 10 m i 8 m w linach 
rozgraniczajņcych oraz 2KDW o szerokoŌci 
10 m w liniach rozgraniczajņcych, zgodnie 
z rysunkiem planu; 

c) projektowane drogi piesze 1KX i 2KX, 
o szerokoŌci 4 m i 5 m w liniach rozgrani-
czajņcych, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) nakaz zabezpieczenia miejsc postojowych 
dla samochodów osobowych w iloŌci nie 
mniejszej niż 2 stanowiska dla każdej dział-
ki, przy czym miejsca w garażu wlicza siň 
do ogólnej liczby miejsc postojowych. 
W przypadku zlokalizowania w budynku 
mieszkalnym lokalu użytkowego, nakaz za-
bezpieczenia na terenach własnych działek 
miejsc postojowych dla samochodów oso-
bowych w wymiarze 1 stanowisko na 
3 osoby zatrudnione lub 3 osoby korzysta-
jņce z tego lokalu; 

2. Zaopatrzenie w wodň: 
1) docelowo zaopatrzenie w wodň pitnņ 

z magistrali Ø 90 ułożonej w drodze powia-
towej KD 2154P. Rozprowadzenie uzupeł-
niajņcej sieci wodociņgowej wzdłuż projek-
towanych dróg - realizacja sukcesywna. Do 
czasu zrealizowania sieci wodociņgowej 
dopuszcza siň rozwiņzania indywidualne 
w zakresie zaopatrzenia w wodň; 

2) nakaz zabezpieczenia wody dla celów prze-
ciwpożarowych w iloŌci zapewniajņcej jej 
wymagane zapotrzebowanie dla celów 
przeciwpożarowych z urzņdzeŊ służņcych 
do jej dostarczania do celów sanitarnych 
i technologicznych. W przypadku braku wa-
runków technicznych, dopuszczenie innego 
równorzňdnego rozwiņzania; 

3. W zakresie sieci kanalizacji sanitarnej usta-
la siň: 

1) docelowe odprowadzenie Ōcieków do kana-
lizacji sanitarnej, odprowadzajņcej Ōcieki do 
oczyszczalni w Kłecku. Sukcesywna realiza-
cja sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej 
w liniach rozgraniczajņcych dróg; 

2) dopuszczenie, do czasu realizacji kanalizacji 
sanitarnej, gromadzenia Ōcieków bytowych 
w atestowanych, szczelnych zbiornikach 
bezodpływowych i systematyczny wywóz 
nieczystoŌci przez koncesjonowanego 
przewoźnika do oczyszczalni w Kłecku; 

4. Odprowadzenie wód opadowych 
i roztopowych – indywidualne rozwiņzania poprzez 
odprowadzenie powierzchniowe na tereny zielone 
wokół zabudowaŊ, do dołów chłonnych lub do 
zbiorników retencyjnych przy spełnieniu warun-
ków okreŌlonych w przepisach szczególnych. 

5. Zaopatrzenie w energiň elektrycznņ: 
1) prowadzenie projektowanej sieci elektro-

energetycznej w liniach rozgraniczajņcych 
dróg; 

2) zlokalizowanie stacji transformatorowej na 
terenie infrastruktury technicznej elektro-
energetycznej, oznaczonym symbolem E, 
z dopuszczeniem zmiany lokalizacji - po 
uzgodnieniu z zakładem energetycznym 
i uzyskaniu odpowiedniej służebnoŌci 
gruntowej; 
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3) realizacja i finansowanie inwestycji elek-
troenergetycznych oraz usuwanie kolizji 
projektowanych obiektów z istniejņcymi 
sieciami energetycznymi bňdņcymi wła-
snoŌciņ ENEA S.A. - zgodnie z przepisami 
odrňbnymi oraz na podstawie: warunków 
przyłņczenia albo usuniňcia kolizji, które 
okreŌli ENEA S.A. na wniosek zaintereso-
wanych podmiotów. 

6. Dopuszczenie lokalizowania na obszarze 
objňtym planem urzņdzeŊ technicznych obsługi 
obiektów budowlanych i obiektów pomocniczych 
służņcych zaopatrzeniu w wodň, w energiň elek-
trycznņ oraz zwiņzanych z odprowadzeniem Ōcie-
ków lub innymi elementami uzbrojenia pod wa-
runkiem uzyskania odpowiedniej służebnoŌci 
gruntowej. 

7. Inne elementy uzbrojenia – na warunkach 
okreŌlonych w przepisach szczególnych. 
 
§ 14. Nie okreŌla siň sposobu i terminu tymczaso-
wego zagospodarowania, urzņdzania i użytkowa-
nia terenów. 

Rozdział III 
Przepisy końcowe 

§ 15. Ustala siň stawkň, służņcņ naliczaniu jednora-
zowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy w wysokoŌci – dla wszystkich terenów 
wyznaczonych w planie: - 10%, 
 
§ 16. Wykonanie uchwały powierza siň Burmi-
strzowi Gminy Kłecko. 
 
§ 17. Ustalenia planu zawarte w niniejszej uchwale 
wraz z załņcznikiem graficznym Nr 1 - rysunek 
planu, stanowiņcym integralnņ czňŌń uchwały, 
podlegajņ publikacji w Dzienniku Urzňdowym 
Województwa Wielkopolskiego. 
 
§ 18. Uchwała w sprawie niniejszego planu wcho-
dzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia 
jej w Dzienniku Urzňdowym Województwa Wiel-
kopolskiego. 

 

 Przewodniczņcy Rady  
Miejskiej Gminy Kłecko  

(-) Mieczysław SzczepaŊski 
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Załņcznik nr 1 
do uchwały nr VIII/79/11 

Rady Miejskiej Gminy Kłecko 
z dnia 5 wrzeŌnia 2011 r. 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr VIII/79/11 

Rady Miejskiej Gminy Kłecko 
z dnia 5 wrzeŌnia 2011 r. 

 
W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU 

BUDOWNICTWA MIESZKALNO - LETNISKOWEGO DLA OBSZARU DZIAŁKI NR EWID. 164 POŁOŻONEJ 
W WILKOWYJI 

ROSTRZYGNIŇCIE RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO 

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglņdu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkalno-letniskowego dla obszaru działki nr 

ewid. 164 położonej w Wilkowyji wraz z prognozņ oddziaływania na Ōrodowisko  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) 
Rada Miejska Gminy Kłecko rozstrzyga co nastňpu-
je: 

Na podstawie rozstrzygniňcia Burmistrza Gmi-
ny Kłecko z dnia 23.06.2011r. w sprawie braku 
uwag do projektu miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego wyłożonego do publicz-
nego wglņdu wraz z prognozņ oddziaływania na 
Ōrodowisko w dniach od 18.05.2011r. do 
21.06.2011r., nie rozstrzyga siň o sposobie ich 
rozpatrzenia. 
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Załņcznik nr 3 
do uchwały nr VIII/79/11 

Rady Miejskiej Gminy Kłecko 
z dnia 5 wrzeŌnia 2011 r. 

 
W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU 

BUDOWNICTWA MIESZKALNO - LETNISKOWEGO DLA OBSZARU DZIAŁKI NR EWID. 164 POŁOŻONEJ 
W WILKOWYJI 

ROZSTRZYGNIŇCIE RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO 

o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu budownic-
twa mieszkalno - letniskowego dla obszaru działki nr ewid. 164 położonej w WILKOWYJI inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należņ do zadaŊ własnych gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych  

 
 
§ 1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej 

I. Zapisane w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego terenu budownictw mieszkal-
no-letniskowego dla obszaru działki nr ewid. 164 
położonej w WILKOWYJ inwestycje z zakresu infra-
struktury technicznej, które należņ do zadaŊ wła-
snych gminy to: 

1. 1.Budowa sieci wodociņgowej i kanalizacji 
sanitarnej .Poszerzenie drogi gminnej nr ewid. 167 
na odcinku o długoŌci ok. 90m o pas terenu szeroko-
Ōci 3,0 m. Inwestycje te bňdņ realizowane zgodnie 
z przepisami prawa materialnego i finansowego 
w tym zakresie. 

2. Budowa dróg dojazdowych wewnňtrznych 
oraz drogi pieszej bňdņ realizowane przez właŌcicieli 
terenu. 

3. Za podstawň przyjňcia do realizacji zadaŊ 
okreŌlonych w miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego, które należņ do zadaŊ własnych 
gminy, a dotyczņce niniejszego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, stanowiń bňdņ 
zapisy Wieloletniego Programu Inwestycyjnego 
Gminy. 

4. OkreŌlenie terminów przystņpienia i zakoŊ-
czenia realizacji tych zadaŊ, ustalone bňdzie według 
kryteriów i zasad przyjňtych przy konstruowaniu 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy 
Kłecko . 

 
 
 
 
5. Inwestycje realizowane mogņ byń etapowo 

w zależnoŌci od wielkoŌci Ōrodków przeznaczonych 
na inwestycje. 

6. Uchwalenie planu miejscowego nie wywoła 
skutków zwiņzanych z wypłata odszkodowaŊ na sku-
tek zmniejszenia wartoŌci nieruchomoŌci. 

II. Zasady finansowania zapisanych w planie in-
westycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należņ do zadaŊ własnych gminy, zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych. Finansowanie 
inwestycji bňdzie odbywań siň poprzez : 

1) Wydatki z budżetu gminy, 
2) Współfinansowanie Ōrodkami zewnňtrznymi, 

poprzez budżet gminy w ramach m.in.: 
a) Dotacji unijnych, 
b) Dotacji samorzņdu województwa, 
c) Dotacji i pożyczek z funduszy celowych, 
d) Kredytów i pożyczek bankowych, 
e) Innych Ōrodków zewnňtrznych. 
3) Udział inwestorów w finansowaniu w ramach 

porozumieŊ o charakterze cywilno-prawnym 
lub w formie partnerstwa publiczno-
prywatnego- „PPP”, a także właŌcicieli nieru-
chomoŌci. 
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UCHWAŁA NR X/74/11 RADY GMINY PAKOSŁAW 

 z dnia 9 wrzeŌnia 2011 r. 

w sprawie : określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Pakosław  

Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7 wrzeŌnia 
1991 r. o systemie oŌwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 
poz. 2572 z późn. zm.) w zwiņzku z art. 18 ust. 2 pkt 
15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 

r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Pako-
sław uchwala, co nastňpuje:  

§ 1. OkreŌla siň regulamin udzielania pomocy mate-
rialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamiesz-
kałych na terenie Gminy Pakosław. 


