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5791 – nr 114/XIV/2011 z dnia 17 listopada 2011 r. Rady Gminy Czerwonak w 
sprawie wymagaĉ jakie powinien spełniać przedsićbiorca ubiegający 
sić o uzyskanie zezwolenia na ċwiadczenie usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właċcicieli nieruchomoċci oraz opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystoċci ciekłych, ochrony 
przed bezdomnymi zwierzćtami, prowadzenia schronisk dla bezdom-
nych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzćcych i ich 
czćċci. 34086 

5792 – nr 115/XIV/2011 z dnia 17 listopada 2011 r. Rady Gminy Czerwonak w 
sprawie: zmiany uchwały w sprawie okreċlenia zasad ustalania wysoko-
ċci stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa. 34089 

5793 – nr XI/56/2011 z dnia 22 listopada 2011 r. Rady Gminy Pćpowo w sprawie 
obniżenia ċredniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 
na rok 2012. 34089 

5794 – nr XI/ 57 /2011 z dnia 22 listopada 2011 r. Rady Gminy Pćpowo w spra-
wie ustalenia wysokoċci stawek podatku od nieruchomoċci na 2012 rok 34090 

5795 – nr XI/58/2011 z dnia 22 listopada 2011 r. Rady Gminy Pćpowo w sprawie 
okreċlenia wysokoċci stawek podatku od ċrodków transportowych na 
rok 2012 34091 

5796 – nr XI/ 59 /2011 z dnia 22 listopada 2011 r. Rady Gminy Pćpowo w spra-
wie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej na 2012 rok 34095 

5797 – nr XI/60/2011 z dnia 22 listopada 2011 r. Rady Gminy Pćpowo w sprawie 
w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podat-
kowych 34095 

5798 – nr XI/55/2011 z dnia 24 listopada 2011 r. Rady Miejskiej w Pogorzeli w 
sprawie: obniżenia ċredniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjmowanej jako 
podstawa do naliczenia podatku rolnego na 2012 rok. 34115 

5799 – nr XI/57/2011 z dnia 24 listopada 2011 r. Rady Miejskiej w Pogorzeli w 
sprawie: ustalenia wysokoċci stawek podatku od ċrodków transporto-
wych na 2012 rok. 34115 

5800 – nr XI/58/2011 z dnia 24 listopada 2011 r. Rady Miejskiej w Pogorzeli w 
sprawie: ustalenia stawki dziennej opłaty targowej. 34119 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY  

5801 – z dnia 31 marca 2011 r. Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu za 
2010 rok 34119 
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UCHWAŁA NR XI/92/2011 RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY 

 z dnia 28 wrzeċnia 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach 

ewidencyjnych gruntu: 406/25, 406/33, 409/1, 409/3, 409/4, 410/2 i 155/16 położonych 
w miejscowości Rydzyna, w rejonie ulicy Kościuszki i Kurpińskiego. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 20 ust. 
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
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Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska Rydzyny 
uchwala, co nastćpuje:  

§ 1. 1. Uchwala sić miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego dla działek o numerach 
ewidencyjnych gruntu: 406/25, 406/33, 409/1, 
409/3, 409/4, 410/2 i 155/16 położonych w miej-
scowoċci Rydzyna, w rejonie ulicy Koċciuszki i 
Kurpiĉskiego zwaną dalej „planem”, stwierdzając 
zgodnoċć planu z ustaleniami studium uwarunko-
waĉ i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go miasta i gminy Rydzyna uchwalonego uchwałą 
Rady Miejskiej Rydzyny nr XXIV/210/2000 z dnia 
2.06.2000r. ze zmianami. 

2. Załączniki do uchwały stanowią: 
1) czćċć graficzna planu w skali 1:1000, zwana 

dalej „rysunkiem planu” - załącznik nr 1; 
2) rozstrzygnićcie Rady Miejskiej Rydzyny o 

sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 
planu - załącznik nr 2; 

3) rozstrzygnićcie Rady Miejskiej Rydzyny o 
sposobie realizacji, zapisanych w planie 
inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadaĉ własnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicz-
nych - załącznik nr 3. 

3. Granice obszaru objćtego planem okreċlo-
no na rysunku planu. 

 
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) działce – należy przez to rozumieć działkć 
budowlaną w rozumieniu ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

2) materiale dachówkopodobnym – należy 
przez to rozumieć materiał o podobnych 
walorach estetycznych jak dachówka ce-
ramiczna; 

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy 
przez to rozumieć linić ograniczającą teren, 
na którym ustala sić usytuowanie budynku 
z dopuszczeniem wysunićcia poza tć linić 
na odległoċć nie wićkszą niż 1,5m okapów, 
gzymsów, balkonów, galerii, przedsion-
ków, tarasów i schodów zewnćtrznych; 

4) powierzchni zabudowy – należy przez to 
rozumieć sumć powierzchni terenu wyzna-
czoną przez rzut pionowy zewnćtrznych 
krawćdzi budynku w stanie wykoĉczonym; 

5) szyldzie – należy przez to rozumieć ozna-
czenie jednostki organizacyjnej lub przed-
sićbiorcy, ich siedzib lub miejsc wykony-
wania działalnoċci; 

6) tablicy informacyjnej – należy przez to ro-
zumieć element systemu informacji gmin-
nej, turystycznej, przyrodniczej lub edukacji 
ekologicznej; 

7) urządzeniu reklamowym – należy przez to 
rozumieć noċnik reklamowy trwale związa-
ny z gruntem lub zamontowany na elewacji 
budynku, wraz z elementami konstrukcyj-
nymi i zamocowaniami; 

8) zieleni izolacyjnej – należy przez to rozu-
mieć wielogatunkowe nasadzenia zieleni 
wysokiej oraz krzewów z wykorzystaniem 
gatunków zimozielonych, minimalizujące 
uciążliwoċci od drogi krajowej. 

 
§ 3. Ustala sić nastćpujące przeznaczenie terenów: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, oznaczone symbolami 1MN - 3MN; 

2) teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z dopuszczeniem usług, oznaczone 
symbolem MN/U; 

3) tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone sym-
bolami 1ZI oraz 2ZI; 

4) teren drogi publicznej, klasy dojazdowej, 
oznaczony symbolem KD-D; 

5) tereny dróg wewnćtrznych, oznaczone 
symbolami 1KDW - 3KDW. 

 
§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustala sić: 

1) zakaz wykonywania ogrodzeĉ pełnych z 
prefabrykatów betonowych i żelbetowych; 

2) zakaz lokalizacji urządzeĉ reklamowych; 
3) dopuszczenie lokalizowania szyldów i tablic 

informacyjnych o maksymalnej łącznej 
powierzchni nieprzekraczającej na terenach 
MN i MN/U - 1m2 na jednej działce, 
umieszczanych na elewacji budynku na 
wysokoċci kondygnacji parteru lub na 
ogrodzeniu. 

 
§ 5. Ustala sić nastćpujące zasady ochrony ċrodo-
wiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) zakaz lokalizacji przedsićwzićć mogących 
zawsze oraz potencjalnie znacząco oddzia-
ływać na ċrodowisko w rozumieniu przepi-
sów odrćbnych, z wyłączeniem inwestycji 
celu publicznego; 

2) nakaz zachowania, na terenach MN, do-
puszczalnych poziomów hałasu wymaga-
nych dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, zgodnie z przepisami od-
rćbnymi; 

3) nakaz zachowania, na terenach MN/U, do-
puszczalnych poziomów hałasu wymaga-
nych dla terenów mieszkaniowo-
usługowych, zgodnie z przepisami odrćb-
nymi; 

4) w przypadku przekroczenia akustycznych 
standardów jakoċci ċrodowiska na tere-
nach podlegających ochronie akustycznej 
nakaz zastosowania skutecznych ċrodków 
technicznych, technologicznych lub organi-
zacyjnych ograniczających emisjć hałasu, 
co najmniej do poziomów dopuszczalnych. 

 
§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
ustala sić nakaz uzgodnienia lokalizacji zamierzeĉ 
inwestycyjnych z odpowiednimi służbami ochrony 
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zabytków, wyłącznie w zakresie ochrony archeolo-
gicznego dziedzictwa kulturowego, ze wzglćdu na 
położenie przedmiotowego terenu w strefie 
ochrony konserwatorskiej „W”. 
 
§ 7. W zakresie wymagaĉ wynikających z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych, dopuszcza 
sić wprowadzenie powierzchni biologicznie czyn-
nej na wolnych od utwardzenia powierzchniach 
terenów dróg z uwzglćdnieniem przebiegu projek-
towanych sieci infrastruktury technicznej. 
 
§ 8. 1. Dla terenów 1MN - 3MN ustala sić nastćpu-
jące parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu: 

1) rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna; 

2) na jednej działce możliwoċć lokalizacji wy-
łącznie jednego budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno stojącego oraz 
jednego budynku garażowego, gospo-
darczego lub gospodarczo-garażowego; 

3) dopuszczanie lokalizacji garażu w budynku 
mieszkalnym, zblokowanego z budynkiem 
mieszkalnym lub w formie wolno stojącej o 
powierzchni zabudowy nie wićkszej niż 50 
m²; 

4) dopuszczanie lokalizacji budynku gospo-
darczego lub gospodarczo-garażowego w 
formie wolno stojącej o powierzchni zabu-
dowy nie wićkszej niż 50 m²; 

5) zakaz lokalizacji blaszanych budynków ga-
rażowych, gospodarczych i gospodarczo-
garażowych; 

6) maksymalną powierzchnić zabudowy – 
25% powierzchni działki; 

7) minimalną powierzchnić terenu biologicz-
nie czynnego – 60% powierzchni działki; 

8) posadowienie posadzki parteru budynków 
nie wyżej niż 0,7 m nad poziomem terenu; 

9) dachy pochyłe dwuspadowe lub wielospa-
dowe, symetryczne, o kącie nachylenia po-
łaci dachowych od 35º do 45º; 

10) wysokoċć budynków mieszkalnych: 
a) do 2 kondygnacji nadziemnych w tym 

poddasze z pomieszczeniami przeznaczo-
nymi na pobyt ludzi, 

b) nie wićcej niż 9,0 m od poziomu terenu, 
jednak nie wyżej niż 95 m n.p.m.; 

11) wysokoċć budynków garażowych, gospo-
darczych i gospodarczo-garażowych: 

a) 1 kondygnacja nadziemna, 
b) nie wićcej niż 6,0 m od poziomu terenu, 

jednak nie wyżej niż 92 m n.p.m.; 
12) zastosowanie materiałów elewacyjnych w 

kolorach pastelowych; 
13) zastosowanie dachówki ceramicznej, beto-

nowej, bitumicznej lub materiału dachów-
kopodobnego w kolorze ceglasto – czer-
wonym lub brązowym; 

14) lokalizacjć miejsc postojowych dla samo-
chodów osobowych w iloċci minimum 2 
miejsca na każdy lokal mieszkalny. 

2. Dla terenu MN/U ustala sić nastćpujące 
parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 

1) rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna z dopuszczeniem usług; 

2) dopuszczenie lokalizacji budynków miesz-
kalnych jednorodzinnych wolno stojących, 
budynków mieszkalno-usługowych, bu-
dynków garażowych, gospodarczych lub 
gospodarczo-garażowych oraz budynków 
usługowych; 

3) dopuszczenie remontu, rozbudowy, nad-
budowy lub przebudowy istniejących bu-
dynków z zachowaniem parametrów okre-
ċlonych w planie; 

4) dopuszczanie lokalizacji garażu w budynku 
mieszkalnym lub mieszkalno-usługowym, 
zblokowanego z budynkiem mieszkalnym 
lub budynkiem mieszkalno-usługowym lub 
w formie wolno stojącej o powierzchni za-
budowy nie wićkszej niż 50 m2; 

5) dopuszczanie lokalizacji budynku gospo-
darczego lub gospodarczo-garażowego w 
formie wolno stojącej o powierzchni zabu-
dowy nie wićkszej niż 60 m2; 

6) zakaz lokalizacji blaszanych budynków ga-
rażowych, gospodarczych i gospodarczo-
garażowych; 

7) maksymalną powierzchnić zabudowy – 
25% powierzchni działki; 

8) minimalną powierzchnić terenu biologicz-
nie czynnego – 60% powierzchni działki; 

9) posadowienie posadzki parteru budynków 
nie wyżej niż 0,7 m nad poziomem terenu; 

10) dachy pochyłe dwuspadowe lub wielospa-
dowe, symetryczne, o kącie nachylenia po-
łaci dachowych od 35º do 45º; 

11) wysokoċć budynków mieszkalnych, miesz-
kalno-usługowych lub usługowych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych w tym 
poddasze z pomieszczeniami przeznaczo-
nymi na pobyt ludzi, 

b) nie wićcej niż 9,0 m od poziomu terenu, 
jednak nie wyżej niż 95 m n.p.m.; 

12) wysokoċć budynków garażowych, gospo-
darczych i gospodarczo-garażowych: 

a) 1 kondygnacja nadziemna, 
b) nie wićcej niż 6,0 m od poziomu terenu, 

jednak nie wyżej niż 92 m n.p.m.; 
13) zastosowanie materiałów elewacyjnych 

w kolorach pastelowych; 
14) zastosowanie dachówki ceramicznej, beto-

nowej, bitumicznej lub materiału dachów-
kopodobnego w kolorze ceglasto – czer-
wonym lub brązowym; 

15) lokalizacjć miejsc postojowych dla samo-
chodów osobowych w iloċci minimum 2 
miejsca na każdy lokal mieszkalny oraz 2 
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miejsca na każde 100m² powierzchni użyt-
kowej budynku o funkcji usługowej. 

3. Dla terenów 1ZI oraz 2ZI ustala sić nastć-
pujące parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) pozostawienie terenu wolnego od zainwe-
stowania oraz ogrodzeĉ, dla celów kon-
serwacji rowów melioracyjnych; 

2) dopuszczenie nasadzeĉ zieleni izolacyjnej; 
3) dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeĉ in-

frastruktury technicznej; 
4) dopuszczenie lokalizacji ekranów akustycz-

nych. 
 

§ 9. W zakresie granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie, na podstawie przepisów odrćbnych, w 
tym terenów górniczych, a także narażonych na 
niebezpieczeĉstwo powodzi oraz zagrożonych 
osuwaniem sić mas ziemnych ustala sić: 

1) nakaz uwzglćdnienia wszelkich ograniczeĉ 
w zagospodarowaniu terenu wynikających 
z położenia na obszarze szczególnie nara-
żonym na zanieczyszczenie związkami azo-
tu ze źródeł rolniczych OSN w zlewni rzeki 
Rowu Polskiego, zgodnie z przepisami od-
rćbnymi; 

2) nakaz uwzglćdnienia wszelkich ograniczeĉ 
w zagospodarowaniu terenu wynikających 
z położenia na obszarze szczególnej ochro-
ny wód powierzchniowych – zlewnia chro-
niona, zgodnie z przepisami odrćbnymi. 

 
§ 10. 1. Nie okreċla sić terenów, które wymagają 
wszczćcia procedury scalania i podziału nieru-
chomoċci w rozumieniu przepisów odrćbnych. 

2. Ustala sić minimalną powierzchnić działki 
budowlanej w wielkoċci 700 m². 

 
§ 11. W zakresie szczególne warunków zagospoda-
rowania terenów oraz ograniczeĉ w ich użytkowa-
niu, w tym zakazu zabudowy ustala sić: 

1) zakaz lokalizacji przedsićwzićć mogących 
pogorszyć istniejące stosunki wodne na 
działkach sąsiednich 

2) nakaz zgłoszenia Szefostwu Służb Ruchu 
Lotniczego Sił Zbrojnych RP lokalizacji bu-
dowli o wysokoċci równej i wićkszej niż 50 
m n.p.t., przed uzyskaniem pozwolenia na 
budowć; 

3) dla elektroenergetycznej linii napowietrznej 
ċredniego napićcia 15 kV, do czasu jej ska-
blowania lub usunićcia, nakaz zachowania 
pasa technologicznego o szerokoċci 7,5 m 
od osi linii w obie strony z zakazem zabu-
dowy i nasadzeĉ zieleni wysokiej; 

4) nakaz uwzglćdnienia w zagospodarowaniu, 
na terenie 2MN, przebiegu kablowej sieci 
elektroenergetycznej do czasu usunićcia 
kolizji; 

5) dopuszczenie przełożenia kablowej sieci 
elektroenergetycznej przebiegającej przez 
teren 2MN w tereny dróg; 

6) dopuszczenie skablowania istniejącej linii 
elektroenergetycznej; 

7) dopuszczenie zastosowania ċrodków 
ochrony w postaci np. barier akustycznych, 
zieleni izolacyjnej, rozwiązaĉ konstrukcyj-
no-materiałowych i funkcjonalnych po-
szczególnych obiektów i terenów w celu 
zmniejszenia emisji hałasu z drogi krajowej 
nr 5 do poziomu okreċlonego w przepisach 
odrćbnych. 

 
§ 12. Ustala sić nastćpujące zasady modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji i 
infrastruktury technicznej: 

1) w zakresie systemów komunikacji: 
a) drogć publiczną, klasy dojazdowej, ozna-

czoną symbolami KD-D, o szerokoċci 10 m, 
b) drogi wewnćtrzne, oznaczone symbolami 

1KDW - 3KDW, o szerokoċciach zgodnych z 
rysunkiem planu, 

c) dopuszcza sić realizacjć sieci i urządzeĉ in-
frastruktury technicznej w obrćbie terenów 
dróg zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

2) obsługć komunikacyjną: 
a) terenu MN/U z drogi publicznej ul. Ko-

ċciuszki, bćdącej poza obszarem opraco-
wania planu, 

b) terenu 1MN z drogi publicznej, klasy dojaz-
dowej KD-D, 

c) terenu 2MN z drogi publicznej, klasy dojaz-
dowej KD-D oraz z dróg wewnćtrznych 
1KDW i 2KDW, 

d) terenów 3MN z drogi publicznej, klasy do-
jazdowej KD-D oraz z drogi wewnćtrznej 
3KDW; 

3) podłączenie do istniejącej i projektowanej 
sieci wodociągowej na zasadach okreċlo-
nych przez gestora sieci; 

4) w zakresie sieci kanalizacyjnej: 
a) odprowadzanie ċcieków bytowych wyłącz-

nie do sieci kanalizacji sanitarnej, 
b) zagospodarowanie wód opadowych i roz-

topowych z połaci dachowych w obrćbie 
działki budowlanej, bez naruszania interesu 
osób trzecich, zgodnie z przepisami odrćb-
nymi, 

c) zagospodarowanie wód opadowych i roz-
topowych z powierzchni utwardzonych 
dróg do gruntu lub rowów melioracyjnych, 
poprzez urządzenia podczyszczające, lub do 
sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z 
przepisami odrćbnymi; 

5) nakaz zapewnienia przeciwpożarowego za-
opatrzenia w wodć do zewnćtrznego ga-
szenia pożarów oraz dróg pożarowych, 
zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

6) dopuszczenie rozbudowy istniejącej sieci 
gazowej, na warunkach okreċlonych przez 
gestora sieci; 
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7) nakaz stosowania do wytwarzania energii 
dla celów grzewczych i technologicznych 
paliw charakteryzujących sić najniższymi 
wskaźnikami emisyjnymi, spalanych w 
urządzeniach o wysokim stopniu sprawno-
ċci, z dopuszczeniem wykorzystania odna-
wialnych źródeł energii; 

8) zasilanie w energić elektryczną z istniejącej 
sieci elektroenergetycznej, po jej rozbudo-
wie; 

9) nakaz magazynowania segregowanych 
odpadów komunalnych w przystosowa-
nych do tego celu pojemnikach, usytuowa-
nych w wyznaczonych miejscach na terenie 
posesji, i zagospodarowanie ich zgodnie z 
gminnym planem gospodarki odpadami i 
przepisami odrćbnymi; 

10) nakaz zagospodarowania mas ziemnych 
pochodzących z wykopów na terenie wła-
snej działki lub wywóz na miejsce wskaza-
ne przez odpowiednie służby gminne. 

 
§ 13. Nie wyznacza sić terenów, dla których należy 
okreċlić sposób i terminy tymczasowego zagospo-
darowania, urządzenia i użytkowania terenów. 
 
§ 14. Ustala sić stawkć służącą naliczeniu jednora-
zowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 usta-
wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, w wysokoċci 30%. 
 
§ 15. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Rydzyna. 
 
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 
 Przewodniczący Rady 

Miejskiej Rydzyny  
(-) Bonifacy Skrzypczak 
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