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§2. W związku z uchwaleniem przedmiotowego 
planu gmina uzyska wypEyw do budretu gminy z 
tytuEu podatków od nieruchomo[ci.

§3. W projekcie planu przewidziano powiązanie 
projektowanej drogi dojazdowej z zewnętrznym ist-
niejącym ukEadem komunikacyjnym znajdującym się 
poza granicami obszaru objętego planem, poprzez 
drogę publiczną lokalną Gaj - Lubochnia.

2919

UCHWADA Nr XXIII/153/2009 RADY GMINY GRANOWO

z dnia 14 lipca 2009 r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowo[ci Granowo na obszarze 
dziaEki o nr ewid.: 566/2

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz.U. z 2003 r., Nr 80 poz. 717, Nr 
162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 6, poz. 41, Nr 92, 
poz. 880, Nr 141, poz. 1492), art. 18 ust. 2 pkt 5 i 
art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorzą-

dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591, 
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 
167, poz. 1759), Rada Gminy Granowo uchwala, 
co następuje:

§1. Stwierdza się zgodno[ć planu z ustaleniami 
Studium uwarunkowaG i kierunków zagospodarowa-

nia przestrzennego gminy Granowo, zatwierdzonym 
uchwaEą Rady Gminy Granowo nr XX/175/2001 z 
dnia 22.02.2001 r. - wyrys ze studium na rysunku 

planu.

§2. Uchwala się: ｧMiejscowy plan zagospodaro-

wania przestrzennego w miejscowo[ci Granowo na 
obszarze dziaEki o nr ewid.: 566/2ｦ.

§3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-

nego, o którym mowa w §2, skEada się z ustaleG 
będących tre[cią niniejszej uchwaEy oraz:

1) rysunku planu, w skali 1:1000, będącego zaEącz-
nikiem graficznym Nr 1 do niniejszej uchwaEy;

2) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu, będącego zaEącznikiem Nr 2 
do niniejszej uchwaEy;

3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych 
gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgod-

nie z przepisami o finansach publicznych, będą-

cego zaEącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwaEy.

DZIAD I
Przepisy ustaleG ogólnych

§4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwaEy jest mowa o:

1) planie ｠ nalery przez to rozumieć ustalenia pla-

nu, o których mowa w §2 uchwaEy, o ile z tre-

[ci przepisu nie wynika inaczej;
2) rysunku planu ｠ nalery przez to rozumieć ry-

sunek planu stanowiący czę[ć graficzną planu 
｠ na mapie w skali 1:1000;

3) uchwale ｠ nalery przez to rozumieć niniejszą 
uchwaEę Rady Gminy Granowo, o ile z tre[ci 
przepisu nie wynika inaczej;

4) przeznaczeniu podstawowym ｠ nalery przez to 
rozumieć takie przeznaczenia, które powinno 
przewarać na danym obszarze, wyznaczonym 
liniami rozgraniczającymi;

5) funkcji terenu ｠ jest to synonim przeznaczenia 
podstawowego;

6) przeznaczeniu dopuszczalnym ｠ nalery przez to 
rozumieć rodzaje przeznaczenia inne nir pod-

stawowe, które uzupeEniają lub wzbogacają 
przeznaczenie podstawowe;

7) terenie ｠ nalery przez to rozumieć obszar o 
okre[lonym rodzaju przeznaczenia podstawo-

wego, wyznaczony na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi;

8) powierzchni zabudowy ｠ nalery przez to rozu-

mieć stosunek powierzchni zabudowy oraz na-

wierzchni utwardzonych do powierzchni dziaE-
ki, wyrarony w procentach;

9) nieprzekraczalna linia zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć linię wyznaczającą najmniejszą 
dopuszczalną odlegEo[ć sytuowania skrajnej 
[ciany budynku lub jej najbardziej wysuniętego 
elementu od linii rozgraniczającej drogi, rowu 
lub innego obiektu lub elementu liniowego, w 
stosunku do którego linia ta zostaEa okre[lona;

10) uciąrliwo[ci dla [rodowiska ｠ nalery przez to 
rozumieć zjawiska fizyczne lub stany utrudnia-

jące rycie albo dokuczliwe dla otaczającego 
[rodowiska, a zwEaszcza haEas, wibracje, za-

nieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanie-

czyszczenie odpadami;
11) przepisami szczególnymi ｠ nalery przez to 

rozumieć przepisy ustaw z aktami wykonaw-

czymi.
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§5. Przedmiot i zakres planu
1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia 

i zasad zagospodarowania terenu na obszarze obję-

tym planem.

2. Zakres ustaleG planu wynika z uchwaEy Nr 
IX/54/2007 Rady Gminy Granowo z dnia 30 pap-
dziernika 2007 r. w sprawie przystąpienia do spo-

rządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w miejscowo[ci Granowo na obsza-

rze dziaEki o nr ewid.: 566/2.

§6. Obszar objęty planem
1. Planem objęto obszar o powierzchni okoEo 2,03 ha.
2. Obszar, o którym mowa w pkt 1, poEorony jest 

po poEudniowej stronie drogi publicznej krajowej nr 
32 Stęszew-Wolsztyn, we wsi Granowo.

§7. Granice obszaru objętego planem przedsta-

wiono na rysunku planu, o którym mowa w §3, sta-

nowią one granice uchwalenia planu.

DZIAD II
Ustalenia szczegóEowe

ROZDZIAD I
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 

tereny o rórnym przeznaczeniu lub rórnych zasa-

dach zagospodarowania

§8. Na obszarze planu ustala się podstawowe 
przeznaczenie:

1) teren usEug i handlu z ograniczeniem zabudo-

wy, oznaczony na rysunku planu symbolem U.

§9. Linią ciągEą oznaczono na rysunku planu linię 
rozgraniczającą tereny o rórnym przeznaczeniu lub 
rórnych zasadach zagospodarowania w niniejszej 
uchwale.

ROZDZIAD II
Zasady ochrony  

i ksztaEtowania Eadu przestrzennego

§10. Nalery zachować ustalenia planu okre[lone 
w rozdziale 6.

ROZDZIAD III
Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego

§11.1. Zakazuje się realizacji nieuzasadnionych 
zmian uksztaEtowania terenu wykraczających poza 
zakres prac ziemnych, związanych z realizacją zain-

westowania przewidzianego w zatwierdzonym pro-

jekcie inwestycyjnym.

2. Zakazuje się niszczenia lub uszkadzania po-

wierzchni ziemi, gleby i rzepby terenu, przez nie-

korzystne przeksztaEcanie ich budowy oraz nie-

wEa[ciwe gromadzenie odpadów i odprowadzanie 
[cieków.

§12. Nakazuje się wyposarenie terenu w miejsca 
do tymczasowego gromadzenia odpadów, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami szczególnymi.

§13. Zakazuje się prowadzenia prac trwale naru-

szających panujące na obszarze objętym planem i w 
jego sąsiedztwie stosunki gruntowo-wodne.

§14. Uciąrliwo[ci dla [rodowiska, nie mogą wy-

kraczać poza granice nieruchomo[ci zajmowanej 
przez inwestycje je wywoEujące.

ROZDZIAD IV
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury wspóEczesnej

§15. Na terenie objętym miejscowym planem zlo-

kalizowane są stanowiska archeologiczne będące 
pod ochroną konserwatorską zgodnie z przepisami 
szczególnymi.

§16. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego, podczas prac ziemnych związanych 
z zabudowaniem bądp zagospodarowaniem terenu 
ustala się obowiązek prowadzenia badaG archeolo-

gicznych. Wniosek o pozwolenie na prowadzenie 
prac archeologicznych inwestor winien zEoryć do 
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Za-

bytków w Poznaniu przed uzyskaniem pozwolenia 
na budowę.

ROZDZIAD V
Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowania 

przestrzeni publicznej

§17. Nie ustala się wymagaG wnikających z po-

trzeb ksztaEtowania przestrzeni publicznej. 

ROZDZIAD VI
Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudo-

wy, gabaryty obiektów i wskapniki intensywno[ci 
zabudowy

§18. Ustala się, re na terenie oznaczonym symbo-

lem U, zabudowę oraz urządzenie terenu nalery ksztaE-
tować w sposób zapewniający zachowanie przepisów 
szczególnych oraz następujących warunków:

1) w obszarze terenu objętego opracowaniem 
miejscowego planu prowadzona będzie dziaEal-
no[ć usEugowo-handlowa w terenie otwartym, 

2) dopuszcza się lokalizację obiektu z czę[cią socjal-
no-biurową związaną z prowadzoną dziaEalno[cią 
usEugowo-handlową w obszarze wyznaczonym 
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy oraz poza 

strefami ochronnymi od gazociągów wysokiego 
ci[nienia, zgodnie z rysunkiem planu;

3) ustala się maksymalną powierzchnię zabudo-

wy obiektu z czę[cią socjalno-biurową na 80,0 
m2;
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4) wysoko[ć zabudowy do 4,5 m, od poziomu te-

renu do najwyrej poEoronej górnej powierzchni 
przekrycia dachu;

5) dopuszcza się lokalizację obiektu z czę[cią so-

cjalno-biurową w granicy dziaEki sąsiedniej;
6) dach pEaski jednospadowy, o kącie nachylenia 

poEaci dachowej od 5o do 10o; pokrycie dachu 
z materiaEów bitumicznych dachówko-podob-

nych lub blacho-dachówki w odcieniach brą-

zów lub czerwieni;
7) powierzchnia terenu biologicznie czynna: mini-

mum 50% powierzchni terenu;
8) nieprzekraczalne linie zabudowy: zgodnie z ry-

sunkiem planu, przy czym ustala się:
a) nieprzekraczalna linia zabudowy od zewnętrz-

nej krawędzi jezdni drogi publicznej krajowej 
KD32, znajdującej się poza granicami opraco-

wania planu, wynosi 25,0 m - dla nowopro-

jektowanych obiektów jednokondygnacyjnych 
nie przeznaczonych na staEy pobyt ludzi,

b) nieprzekraczalna linia zabudowy od drogi pub-

licznej gminnej dojazdowej KDD, znajdującej 
się poza granicami opracowania planu, wynosi 
12,0 m,

9) dopuszcza się realizację o[wietlenia terenu oraz 
elementów maEej architektury, związanych z 
podstawową funkcją terenu;

10) dopuszcza się utwardzenie czę[ci terenu z ele-

mentów arurowych Eatwo-rozbieralnych;
11) w granicach terenu U dopuszcza się wyzna-

czenie miejsc postojowych dla samochodów 
osobowych w ilo[ci nie mniejszej nir 15 miejsc 
postojowych, w oparciu o obowiązujące prze-

pisy odrębne. 

ROZDZIAD VII
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takre nararonych na niebezpieczeG-

stwo powodzi oraz zagroronych osuwaniem się 
mas ziemnych

§19. Teren objęty planem lery na obszarze i tere-

nie górniczym ｧGrodziskｦ, który obejmuje koncesja 
na poszukiwanie i rozpoznawanie zEór ropy naftowej 
i gazu ziemnego: Grodzisk Wlkp.-Zmigiel Nr 36/97/p 
z dnia 23.10.1997 r., warna do dnia 23.10.2008 r.

ROZDZIAD VIII
SzczegóEowe zasady i warunki scalania i podziaEu 

nieruchomo[ci objętych planem miejscowym

§20. Nie ustala się szczegóEowych zasad i wa-

runków scalania i podziaEu nieruchomo[ci objętych 
planem miejscowym.

ROZDZIAD IX
Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy

§21.1. Zakazuje się realizacji budynków przezna-

czonych na staEy pobyt ludzi.
2. Dopuszcza się realizację tymczasowego obiek-

tu wymienionego w §18, pkt 2, w obrębie stref 
ochronnych od gazociągów wysokiego ci[nienia, po 
uzyskaniu zgody wEa[ciciela sieci gazowej.

ROZDZIAD X
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-

mów komunikacji i infrastruktury technicznej

§22.1. ObsEugę komunikacyjną terenu, ustala się 
z drogi publicznej gminnej dojazdowej KDD, dziaEka 
o nr ewid.: 610, poEączonej z drogą krajową KD32 
poprzez istniejący zjazd na drogę publiczną gminną, 
obsEugującą istniejącą stację gazową oraz tereny 
przylegEe lerące poza granicami opracowania planu.

2. Dopuszcza się urządzenie drogi dojazdowej 
wewnętrznej, w obszarze terenu objętego planem, 
zgodnie z przepisami szczególnymi.

3. Wyklucza się morliwo[ć tworzenia bezpo[red-

nich wEączeG do drogi publicznej krajowej nr 32.
4. W przypadku stwierdzenia przez zarządcę drogi, 

ir zagospodarowanie terenu spowoduje wzrost natę-

renia ruchu na skrzyrowaniu drogi gminnej z droga 
krajową, na poszczególnych inwestorach przedmio-

towego terenu spoczywaE będzie obowiązek jego 
przebudowy w sposób zgodny z wymogami bezpie-

czeGstwa, okre[lonymi przez zarządcę drogi.

§23. Ustala się korzystanie z istniejącej infrastruk-

tury technicznej oraz nowoprojektowanej, przy za-

chowaniu przepisów szczególnych oraz następują-

cych warunków:
1) kanalizacja sanitarna: do czasu podEączenia do 

gminnej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza 

się lokalizację toalet przeno[nych lub groma-

dzenie [cieków w szczelnym zbiorniku bezod-

pEywowym zlokalizowanym w obszarze dziaEki 
oraz wywóz nieczysto[ci do miejsc ich utyliza-

cji; docelowo odprowadzać [cieki bytowe do 
sieci kanalizacji sanitarnej;

2) wody opadowe i roztopowe zagospodarować 
w obszarze dziaEki, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami odrębnymi;

3) zaopatrzenie w wodę, w tym do celów prze-

ciwporarowych: z istniejącej gminnej sieci wo-

dociągowej, na warunkach okre[lonych przez 
wEa[ciciela sieci wodociągowej;

4) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istnieją-

cych i projektowanych urządzeG elektroenerge-

tycznych;
5) zaopatrzenie w gaz: z istniejącej sieci gazowej, 

na warunkach okre[lonych przez wEa[ciciela 
sieci gazowej;
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6) zaopatrzenie w ciepEo: przy ogrzewaniu czę[ci 
socjalno-bytowej zastosować pródEa energii o 
ograniczonej emisji; plan dopuszcza wykorzy-

stanie niekonwencjonalnych pródeE energii;
7) odpady komunalne ustala się tymczasowo gro-

madzić w miejscach do tego wyznaczonych 
w obszarze dziaEki oraz ich wywóz do miejsc 
wskazanych przez Urząd Gminy, zgodnie z 
gminnym planem gospodarki odpadami i prze-

pisami odrębnymi;
8) odpady powstaEe w wyniku dziaEalno[ci usEu-

gowo-handlowej powinny podlegać tymczaso-

wemu skEadowaniu w wydzielonym miejscu w 
obszarze dziaEki, w szczelnych, zamkniętych 
i oznakowanych pojemnikach, zgodnie z obo-

wiązującymi przepisami.

ROZDZIAD XI
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia, urządzania i urytkowania terenów

§24. Nie ustala się sposobu i terminu tymczaso-

wego zagospodarowania, urządzania i urytkowania 
terenów.

ROZDZIAD XII
Stawki procentowe, na podstawie których ustala 

się opEatę, o której mowa w art. 36 ust. 4

§25. Ustala się stawkę procentową, sEurącą nali-
czeniu jednorazowej opEaty od wzrostu warto[ci nie-

ruchomo[ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
w wysoko[ci 30%.

DZIAD III
Przepisy koGcowe

§26. Plan zachowuje warno[ć, równier wtedy je-

[li nastąpi zmiana lub nowelizacja przepisów szcze-

gólnych, chyba re z ich tre[ci będzie wynikaE obo-

wiązek dokonania zmiany planu oraz nastąpi zmiana 
wymienionych w planie numerów ewidencyjnych 
dziaEek.

§27. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Granowo.

§28.1. Niniejsza uchwaEa wraz z zaEącznikiem 
graficznym nr 1, stanowi akt prawa miejscowego i 
podlega ogEoszeniu z zaEącznikami nr 2 i 3 w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. UchwaEa wchodzi w rycie 30 dni od dnia ogEo-

szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy

(-) Jan Jópwiak
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UCHWADA NR XXX/160/2008 

RADY GMINY W BIDGORAJU

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZA-

GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W MIEJSCOWOZCI GRANOWO NA OBSZARZE DZIADKI O NR 
EWID.: 566/2 ORAZ PROGNOZY ODDZIADYWANIA NA ZRODOWISKO DO PROJEKTU PLANU

ZaEącznik nr 2
do uchwaEy Nr XXIII/153/2009

Rady Gminy Granowo
z dnia 14 lipca 2009 r. 

Przedmiotowy projekt planu oraz prognoza oddzia-

Eywania na [rodowisko do niniejszego planu, zgod-

nie art. 17 ust. 10 ustawy o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 
(Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zm.) oraz art. 39 
ust. 2 i art. 41 ustawy z dnia 3 papdziernika 2008 
r. (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) o 
udostępnianiu informacji o [rodowisku i jego ochro-

nie, udziale spoEeczeGstwa w ochronie [rodowiska 
oraz o ocenach oddziaEywania na [rodowisko, zostaE 
wyEorony do publicznego wglądu na 21 dni, w ter-
minie od 15.04.2009 r. do 15.05.2009 r. W dniu 
28.04.2009 r. odbyEa się dyskusja publiczna.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz ustawą 
z dnia 3 papdziernika 2008 r. (Dz.U. z 2008 r. Nr 

199 poz. 1227 ze zm.) o udostępnianiu informacji o 
[rodowisku i jego ochronie, udziale spoEeczeGstwa 
w ochronie [rodowiska oraz o ocenach oddziaEywa-

nia na [rodowisko, uwagi byEy przyjmowane do dnia 
29.05.2009 r.

W ustawowym terminie 14 dni, po zakoGczeniu 
wyEorenia projektu planu i prognozy oddziaEywania 
na [rodowisko do publicznego wglądu, nie wniesio-

no radnych uwag do przedmiotowych dokumen-

tów, w związku z czym Rada Gminy Granowo nie 
podejmuje rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia 
wniesionych uwag, o których mowa w art. 20 ust. 
1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym oraz w art. 42 ust. 1 i 2 ustawy o udo-

stępnianiu informacji o [rodowisku i jego ochronie, 
udziale spoEeczeGstwa w ochronie [rodowiska oraz 
o ocenach oddziaEywania na [rodowisko. 

6

UCHWADA NR XXX/160/2008 

RADY GMINY W BIDGORAJU

SPOSÓB REALIZACJI INWESTYCJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO, Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDAS-

NYCH GMINY ORAZ ZASADY ICH FINANSOWANIA DLA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWA-

NIA PRZESTRZENNEGO W MIEJSCOWOZCI GRANOWO NA OBSZARZE DZIADKI O NR EWID.: 566/2

ZaEącznik nr 3
do uchwaEy Nr XXIII/153/2009

Rady Gminy Granowo
z dnia 14 lipca 2009 r. 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), 
Rada Gminy Granowo, w oparciu o obowiązujące 
przepisy, w tym:

- ustawę z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 
ze zm.);

- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
ze zm.);

- ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowa-

dzaniu [cieków (Dz.U. z 2001 r. Nr 72, poz. 
747 ze zm.);

- ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo ener-
getyczne (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 
ze zm.);

- prognozę skutków finansowych uchwalenia 
przedmiotowego planu;

oraz w oparciu o ustalenia planu, rozstrzyga się, 
co następuje:

§1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicz-
nej obciąrają budret gminy i stanowią zadania wEas-
ne gminy, zgodnie z art. 7 ust. 1 w/w ustawy o sa-

morządzie gminnym. Z uwagi na ograniczone [rodki 
budretowe, gmina obowiązki te rozEoryć more w 
czasie okre[lonym w prognozie skutków finanso-

wych uchwalenia przedmiotowego planu. 

§2. Plan ustala docelowe odprowadzenie [cieków 
do sieci kanalizacji sanitarnej oraz dopuszcza do 

czasu jej realizacji korzystanie z toalet przeno[nych 
lub szczelnych zbiorników bezodpEywowych.

§3. W bezpo[rednim sąsiedztwie terenu objęte-

go planem istnieją urządzenia elektroenergetyczne, 
sieć elektroenergetyczna oraz sieć wodociągowa. 
Ponadto jereli wzro[nie zapotrzebowanie na ener-
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gię, wykonanie stacji transformatorowej lub przyEą-

cza energetycznego lery w gestii dysponenta sieci, 
zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

Prawo energetyczne (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 
1504 ze zm.).

§4. Zapewnienie obsEugi komunikacyjnej nalery 
do zadaG wEasnych gminy. Dojazd do terenu objęte-

go planem jest zapewniony z istniejącej drogi pub-

licznej gminnej klasy dojazdowej KDD poEączonej z 
drogą publiczną krajową nr 32. 

2920

UCHWADA Nr XXXIV/233/2009 RADY GMINY PIASKI

z dnia 7 sierpnia 2009 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami  
dla Gminy Piaski na lata 2009-2013

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 
marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 
87 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 
Nr 162 poz. 1568 ze zmianami), po uzyskaniu opi-
nii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Rada 
Gminy Piaski uchwala, co następuje:

§1. Przyjmuje się Program Opieki nad Zabytkami 
dla Gminy Piaski na lata 2009-2013 stanowiący za-

Eącznik do niniejszej uchwaEy.

§2. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Piaski.

§3. Uchwala wchodzi w rycie z dniem podjęcia i 
podlega ogEoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy w Piaskach

(-)Irena Róralska
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GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA LATA 2009-2013 DLA GMINY PIASKI

Spis tre[ci

1. Wstęp
1.1. Cel opracowania gminnego programu opieki 

nad zabytkami

1.2. Podstawa prawna opracowania gminnego 
programu opieki nad zabytkami

2. UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE OCHRONY 
ZASOBÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO.

2.1. Relacje gminnego programu opieki nad 

zabytkami z opracowaniami wykonanymi na 

poziomie województwa.
2.2. Opracowania wykonane na poziomie woje-

wództwa
2.3. Dokumenty związane z dziedzictwem kultu-

rowym o zasięgu gminnym
3. ZASOBY DZIEDZICTWA I KRAJOBRAZU KUL-

TUROWEGO GMINY
3.1. Obiekty zabytkowe nieruchome o najwyr-

szym znaczeniu dla gminy

3.2. Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych 
wpisanych do rejestru zabytków

3.3. Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych 
(ewidencja zabytków)

3.4. ZespoEy najcenniejszych zabytków rucho-

mych na terenie gminy (wpisane do rejestru 
zabytków)

3.5. Krajobraz kulturowy
3.5.1. Wykaz parków na terenie gminy Piaski wEą-

czonych do ewidencji zabytków
3.5.2. Wykaz zabytkowych cmentarzy na terenie 

gminy Piaski wEączonych do ewidencji za-

bytków
3.5.3. Zobrazowanie rozmieszczenia istotnych
         skEadników krajobrazu kulturowego.
3.6. Zabytki archeologiczne
3.6.1. Wykaz stanowisk archeologicznych wpisa-

nych do rejestru zabytków.
3.6.2. Wykaz stanowisk o wEasnej formie krajo-

brazowej.

3.6.3. Zestawienie liczbowe zewidencjonowa-

nych stanowisk archeologicznych Eącznie 
z ich funkcją oraz krótką analizą chronolo-

giczną (opis koncentracji stanowisk archeo-

logicznych - uwarunkowania fizjograficzne)
4. UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE OCHRO-

NY ZASOBÓW DZIEDZICTWA I KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO

4.1. Stan zachowania i obszary największego za-

grorenia zabytków


