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planu	gmina	uzyska	wpEyw	do	budretu	gminy	z	ty-
tuEu	podatków	od	nieruchomo[ci.

2.	Zapewnienie	obsEugi	komunikacyjnej	nalery	do	
zadaG	wEasnych	gminy.	Dojazd	do	terenu	objętego	

planem	jest	zapewniony	poprzez	istniejące	drogi	pu-
bliczne,	tj.	powiatową	nr	1655P	oraz	lokalną.	We-
wnętrzny	ukEad	komunikacyjny	zostanie	wykonany	
na	koszt	inwestora	i	nie	obciąry	budretu	gminy.
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UCHWADA Nr XXXV/236/2009 RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI

z	dnia	17	wrze[nia	2009	r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skoki w czę[ci wsi Niedpwiedzi-
ny dla dziaEki nr 139/3 oraz dla dziaEek nr 140/2 i 140/3

Na	podstawie	art.	20	ust.	1	i	art.	15	ustawy	z	27	
marca	 2003	 r.	 o	 planowaniu	 i	 zagospodarowaniu	
przestrzennym	 (Dz.U.	 z	 2003	 r.	 Nr	 80,	 poz.	 717	
z	pópn.	zm.)	art.	18	ust.	2	pkt.	5	 i	art.	40	ust.	1	
ustawy	z	8	marca	1990	r.	o	samorządzie	gminnym	
(j.t.	Dz.U.	z	2001	r.,	Nr	142	poz.	1591	z	pópn.	zm.),	
Rada	Miejska	Gminy	Skoki	uchwala,	co	następuje:

§1.	 Po	 stwierdzeniu	 zgodno[ci	 ze	 Studium	
uwarunkowaG	 i	 kierunków	 zagospodarowania	
przestrzennego	 gminy	 Skoki	 -	 L/305/98	 z	 dnia	
16.06.1998	r.	oraz	jego	zmianami	zatwierdzonymi	
uchwaEą	nr	V/28/2007	z	dnia	8.02.2007	r.	i	uchwa-
Eą	nr	VI/36/2007	z	dnia	8.03.2007	r.,	uchwala	się	
ｧMiejscowy	plan	zagospodarowania	przestrzennego	
gminy	Skoki	w	czę[ci	wsi	Niedpwiedziny	dla	dziaEki	
nr	139/3	oraz	dla	dziaEek	nr	140/2	i	140/3ｦ,	zwany	
dalej	planem.

§2.	Miejscowy	plan	zagospodarowania	przestrzen-
nego,	o	którym	mowa	w	§1,	 skEada	się	 z	ustaleG	
będących	tre[cią	niniejszej	uchwaEy	oraz:

1)	 rysunku	planu,	w	skali	1:1000,	będącego	za-
Eącznikiem	graficznym	nr	1	do	niniejszej	uchwa-
Ey;

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

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

1)	 uchwale	 -	 nalery	 przez	 to	 rozumieć	 niniejszą	
uchwaEę	 Rady	 Miejskiej	 Gminy	 Skoki,	 o	 ile	 z	
tre[ci	przepisu	nie	wynika	inaczej;

2)	rysunku	planu	-	nalery	przez	to	rozumieć	czę[ć	
graficzną	planu	na	mapie	w	skali	1:1000;

3)	 terenie	 -	 nalery	 przez	 to	 rozumieć	 obszar	 o	

okre[lonym	 rodzaju	 przeznaczenia	 podstawo-
wego,	 wyznaczony	 na	 rysunku	 planu	 liniami	
rozgraniczającymi;

4)	powierzchni	zabudowy	-	nalery	przez	to	rozu-
mieć	 stosunek	 powierzchni	 zabudowy	 obiek-
tów	kubaturowych	do	powierzchni	dziaEki,	wy-
rarony	w	procentach;

5)	nieprzekraczalnej	linii	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;

6)	 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;

7)	przepisach	szczególnych	 i	odrębnych	 -	nalery	
przez	to	rozumieć	przepisy	ustaw	z	aktami	wy-
konawczymi.

§4.	Przedmiot	i	zakres	planu	wynika	z	uchwaEy	Nr	
XVI/115/2008	Rady	Miejskiej	Gminy	Skoki	 z	 dnia	
21.02.2008	 r.	 w	 sprawie	 przystąpienia	 do	 spo-
rządzenia	 miejscowych	 planów	 zagospodarowania	
przestrzennego	w	czę[ci	gminy	Skoki.

§5.	 Granice	 obszaru	 objętego	 planem	 przedsta-
wiono	na	rysunku	planu,	o	którym	mowa	w	§2,	sta-
nowią	one	granice	uchwalenia	planu.

DZIAD	II
Ustalenia szczegóEowe

RozdziaE	I
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 

tereny o rórnym przeznaczeniu lub rórnych zasa-
dach zagospodarowania

§6.	Na	obszarze	planu	ustala	się	przeznaczenie:
1)	teren	zabudowy	zagrodowej,	oznaczony	na	ry-

sunku	planu	symbolem	RM;
2)	teren	zabudowy	mieszkaniowej	jednorodzinnej,	
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oznaczony	na	rysunku	planu	symbolem	MN;
3)	teren	drogi	wewnętrznej,	oznaczony	na	rysun-

ku	planu	symbolem	KDW;
4)	 teren	 drogi	 przeciwporarowej	 o	 nawierzchni	

gruntowej,	oznaczony	na	 rysunku	planu	sym-
bolem	1KDpp;

5)	 teren	 drogi	 przeciwporarowej	 o	 nawierzchni	
gruntowej,	oznaczony	na	 rysunku	planu	sym-
bolem	2KDpp;

6)	 teren	 urządzeG	 elektroenergetycznych,	 ozna-
czony	na	rysunku	planu	symbolem	E.

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

RozdziaE	II
Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-

nego

§8. W	zakresie	zasad	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	
przestrzennego	ustala	się	zakaz	budowy	ogrodzeG	z	
betonowych	elementów	prefabrykowanych.

RozdziaE	III
Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego

§9.1.	Nakazuje	się	wyposarenie	dziaEek	w	miejsca	
do	tymczasowego,	selektywnego	gromadzenia	od-
padów,	zgodnie	z	obowiązującym	gminnym	planem	
gospodarki	odpadami	i	przepisami	odrębnymi	w	tym	
zakresie.

2.	Zakazuje	się	realizacji	zmian	uksztaEtowania	te-
renu	 wykraczających	 poza	 zakres	 prac	 ziemnych,	
związanych	z	realizacją	zainwestowania	przewidzia-
nego	w	zatwierdzonym	projekcie	inwestycyjnym.

3.	 Obowiązuje	 dostosowanie	 posadowienia	 bu-
dynków	 mieszkalnych	 do	 uksztaEtowania	 terenu	 z	
morliwo[cią	deniwelacji	 terenu	dziaEki	 tylko	w	ob-
rębie	wjazdu	do	obiektów	gararowych	i	zjazdów	na	
drogi	dojazdowe	i	lokalne.

4.	Na	terenach	zabudowy	mieszkaniowej	jednoro-
dzinnej	MN	 i	 zagrodowej	RM,	obowiązują	dopusz-
czalne	 poziomy	 haEasu,	 jak	 dla	 zabudowy	 miesz-
kaniowej	 jednorodzinnej,	 okre[lone	 w	 przepisach	
odrębnych.

RozdziaE	IV
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury wspóEczesnej

§10.1.	 Teren	 objęty	 miejscowym	 planem	 zago-
spodarowania	przestrzennego	poEorony	jest	w	stre-
fie	 występowania	 pradziejowych	 i	 [redniowiecz-
nych	 stanowisk	 archeologicznych,	 które	 podlegają	
ochronie	konserwatorskiej	zgodnie	z	obowiązujący-
mi	przepisami	w	tym	zakresie.

2.	Dla	ochrony	archeologicznego	dziedzictwa	kul-

turowego,	ustala	się	obowiązek	prowadzenia	badaG	
archeologicznych	przy	 realizacji	 inwestycji	 związa-
nych	z	zagospodarowaniem	i	zabudowaniem	terenu	
a	wymagających	prac	ziemnych.

3.	Pozwolenie	na	badania	archeologiczne	inwestor	
winien	 uzyskać	 przed	 otrzymaniem	pozwolenia	 na	
budowę.

RozdziaE	V
Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowania 

przestrzeni publicznej

§11. Nie	ustala	się	wymagaG	wynikających	z	po-
trzeb	ksztaEtowania	przestrzeni	publicznej.

RozdziaE	VI
Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudo-
wy, gabaryty obiektów i wskapniki intensywno[ci 

zabudowy

§12.1.	Ustala	się,	re	na	terenie	zabudowy	zagro-
dowej,	oznaczonym	symbolem	RM,	zabudowę	oraz	
urządzenie	 terenu	 nalery	 ksztaEtować	 w	 sposób	
zapewniający	 zachowanie	przepisów	szczególnych	
oraz	następujących	warunków:

1)	 zagospodarowanie	 terenu	 winno	 uwzględniać	
istniejące	walory	krajobrazowe,

2)	 ustala	 się	 minimalną	 powierzchnię	 dziaEki	 -	
5000	m2;

3)	budynki	mieszkalne	wolnostojące	jednorodzin-
ne	 sytuować	 w	 obszarze	 wyznaczonym	 nie-
przekraczalnymi	liniami	zabudowy;

4)	 wysoko[ć	 budynku	 mieszkalnego	 -	 II	 kondy-
gnacje	nadziemne,	w	tym	poddasze	urytkowe,	
do	wysoko[ci	9,0	m	od	poziomu	terenu	przed	
gEównym	wej[ciem	do	budynku	do	kalenicy	da-
chu;

5)	poziom	posadzki	parteru	budynku	nie	wyrszy	
nir	1,0	m	nad	powierzchnię	terenu	przed	gEów-
nym	wej[ciem	do	budynku;

6)	dopuszcza	się	podpiwniczenie	budynku	miesz-
kalnego;

7)	 ustala	 się	 dachy	 strome	 -	 dwu	 lub	wielospa-
dowe	o	kącie	nachylenia	od	35°	do	45°;	po-
krycie	 z	 dachówki	 lub	materiaEów	dachówko-
podobnych;

8)	 powierzchnia	 zabudowy	 budynkami	 nie	more	
przekraczać	15%	powierzchni	dziaEki;

9)	powierzchnia	terenu	biologicznie	czynna,	min.	
80%	powierzchni	dziaEki;

10)	nieprzekraczalne	linie	zabudowy:	zgodnie	z	ry-
sunkiem	planu,	przy	czym	ustala	się:

a)	od	terenów	le[nych	-	Parku	Krajobrazowego	
ｧPuszczy	Zielonkiｦ,	znajdujących	się	poza	gra-
nicami	 opracowania	 planu,	 nieprzekraczalna	
linia	zabudowy	wynosi	50,0	m;

b)	od	dróg	publicznych	lokalnych	1KDL	i	2KLD,	
znajdujących	się	poza	granicami	opracowania	
planu,	nieprzekraczalna	linia	zabudowy	wynosi	
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10,0	m	od	linii	rozgraniczającej	drogi;
11)	ustala	 się,	 dla	 lokalizacji	 obiektów	budowla-

nych,	zachowanie	pasa	wolnego	od	zabudowy	
o	 szeroko[ci	minimum	5,0	m	 od	 istniejących	
w	obszarze	dziaEek	nieurytków	 trwaEych	oraz	
rowów	-	cieków	wodnych;

12)	dopuszcza	się	realizację	gararu	wbudowane-
go	w	 bryEę	 budynku	 lub	 przybudowanego	 do	
budynku	mieszkalnego	 o	 powierzchni	 urytko-
wej	 do	 60,0	 m2,	 zgodnie	 z	 obowiązującymi	
przepisami	szczególnymi;

13)	powierzchnia	zabudowy	gararu	wolnostojące-
go	wraz	z	czę[cią	gospodarczą	nie	more	prze-
kraczać	100,0	m2;

14)	 wysoko[ci	 budynków	 gararowych	 -	 1	 kon-
dygnacja	nadziemna,	do	wysoko[ci	5,5	m	od	
poziomu	terenu	przed	wjazdem	do	budynku	do	
kalenicy	dachu;

15)	ksztaEtem	i	formą	dachu	budynku	gararowego	
nawiązać	do	ksztaEtu	i	formy	poEaci	dachowych	
zabudowy	mieszkaniowej	w	obszarze	dziaEki;

16)	dopuszcza	się	realizację	budynków	inwentar-
skich	w	obszarze	dziaEki,	 dla	 których	nie	 jest	
wymagane	opracowanie	raportu	oddziaEywania	
na	[rodowisko;

17)	dopuszcza	się	realizację	obiektów	maEej	archi-
tektury,

18)	nakaz	zapewnienia	na	poszczególnych	dziaE-
kach	4	miejsc	parkingowych	dla	samochodów	
osobowych,

19)	przed	przystąpieniem	do	 realizacji	 inwestycji	
nalery	wykonać	badania	gruntowo-wodne,	w	
celu	okre[lenia	poziomu	posadowienia	budyn-
ków	oraz	okre[lenia	poziomu	wód	gruntowych.

2.	 Ustala	 się,	 re	 na	 terenie	 zabudowy	 mieszka-
niowej	 jednorodzinnej,	oznaczonym	symbolem	MN	
zabudowę	 oraz	 urządzenie	 terenu	 nalery	 ksztaEto-
wać	w	sposób	zapewniający	zachowanie	przepisów	
szczególnych	oraz	następujących	warunków:

1)	 zagospodarowanie	 terenu	 winno	 uwzględniać	
istniejące	zadrzewienia	i	zakrzewienia	oraz	wa-
lory	krajobrazowe,

2)	 ustala	 się	 minimalną	 powierzchnię	 dziaEki	 -	
2000	m2;

3)	budynki	mieszkalne	wolnostojące	jednorodzin-
ne	 sytuować	 w	 obszarze	 wyznaczonym	 nie-
przekraczalnymi	liniami	zabudowy;

4)	 wysoko[ć	 budynku	 mieszkalnego	 -	 II	 kondy-
gnacje	nadziemne,	w	tym	poddasze	urytkowe,	
do	wysoko[ci	9,0	m	od	poziomu	terenu	przed	
gEównym	wej[ciem	do	budynku	do	kalenicy	da-
chu;

5)	poziom	posadzki	parteru	budynku	nie	wyrszy	
nir	1,0	m	nad	powierzchnię	terenu	przed	gEów-
nym	wej[ciem	do	budynku;

6)	dopuszcza	się	podpiwniczenie	budynku	miesz-
kalnego;

7)	 ustala	 się	 dachy	 strome	 -	 dwu	 lub	wielospa-
dowe	o	kącie	nachylenia	od	35°	do	45°;	po-
krycie	 z	 dachówki	 lub	materiaEów	dachówko-

podobnych;
8)	 powierzchnia	 zabudowy	 obiektami	 kubaturo-

wymi	nie	more	przekraczać	20%	powierzchni	
dziaEki;

9)	powierzchnia	terenu	biologicznie	czynna,	min.	
70%	powierzchni	dziaEki;

10)	nieprzekraczalne	linie	zabudowy:	zgodnie	z	ry-
sunkiem	planu,	przy	czym	ustala	się:

a)	od	drogi	wewnętrznej	KDW	nieprzekraczalna	
linia	zabudowy	wynosi	6,0	m	od	linii	rozgrani-
czającej	drogi;

b)	od	terenów	le[nych	-	Parku	Krajobrazowego	
ｧPuszczy	Zielonkiｦ,	znajdujących	się	poza	gra-
nicami	 opracowania	 planu,	 nieprzekraczalna	
linia	zabudowy	wynosi	50,0	m;

c)	 od	 terenów	 rolnych,	 znajdujących	 się	 poza	
granicami	opracowania	planu,	nieprzekraczal-
na	linia	zabudowy	wynosi	10,0	m;

d)	od	dróg	publicznych	lokalnych	1KDL	i	2KLD,	
znajdujących	się	poza	granicami	opracowania	
planu,	nieprzekraczalna	linia	zabudowy	wynosi	
10,0	m	od	linii	rozgraniczającej	drogi.

11)	dopuszcza	się	realizację	gararu	wbudowane-
go	w	 bryEę	 budynku	 lub	 przybudowanego	 do	
budynku	mieszkalnego	 o	 powierzchni	 urytko-
wej	 do	 40,0	 m2,	 zgodnie	 z	 obowiązującymi	
przepisami	szczególnymi;

12)	powierzchnia	zabudowy	gararu	wolnostojące-
go	nie	more	przekraczać	60,0	m2;

13)	wysoko[ci	budynków	gararowych	-	I	kondy-
gnacja	nadziemna,	do	wysoko[ci	5,5	m	od	po-
ziomu	 terenu	 przed	 wjazdem	 do	 budynku	 do	
kalenicy	dachu;

14)	ksztaEtem	i	formą	dachu	budynku	gararowego	
nawiązać	do	ksztaEtu	i	formy	poEaci	dachowych	
zabudowy	mieszkaniowej	w	obszarze	dziaEki;

15)	 w	 ramach	 dziaEek	 dopuszcza	 się	 realizację	
obiektów	 maEej	 architektury,	 związanych	 z	
podstawową	funkcją	terenu,

16)	nakaz	zapewnienia	na	dziaEkach	2	miejsc	par-
kingowych	dla	samochodów	osobowych.	

17)	przed	przystąpieniem	do	 realizacji	 inwestycji	
nalery	wykonać	badania	gruntowo-wodne,	w	
celu	okre[lenia	poziomu	posadowienia	budyn-
ków	oraz	okre[lenia	poziomu	wód	gruntowych.

3.	 Na	 terenie	 oznaczonym	 symbolem	 E	 ustala	
się	lokalizację	stacji	transformatorowej	oraz	innych	
urządzeG	 elektroenergetycznych,	 związanych	 z	
funkcjonowaniem	i	potrzebami	projektowanej	zabu-
dowy	mieszkaniowej	i	zagrodowej.

4.	Dla	terenu	drogi	wewnętrznej	KDW,	ustala	się	
następujące	zasady	zagospodarowania:

a)	klasę	dojazdową,
b)	lokalizację	sieci	infrastruktury	technicznej,
c)	utwardzenie	nawierzchni	dróg	z	kostki	bruko-

wej	lub	stosowanie	nawierzchni	przepuszczal-
nych	z	pEyt	arurowych,

d)	zakaz	wyznaczania	miejsc	postój	owych.
5.	 Dla	 terenu	 dróg	 przeciwporarowych	 1KDpp	 i	

2KDpp,	 ustala	 się	 następujące	 zasady	 zagospoda-
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rowania:
a)	klasę	dojazdową	o	nawierzchni	gruntowej,
b)	zakaz	ruchu	publicznego,
c)	zakaz	wygradzania,
d)	zakaz	lokalizacji	sieci	infrastruktury	technicz-

nej,
e)	zakaz	utwardzenia	nawierzchni	dróg,
f)	zakaz	wyznaczania	miejsc	postojowych.

RozdziaE	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

§13.	Nie	ustala	się	granic	i	sposobów	zagospoda-
rowania	terenów	lub	obiektów	podlegających	ochro-
nie,	ustalonych	na	podstawie	odrębnych	przepisów,	
w	tym	terenów	górniczych,	a	takre	nararonych	na	
niebezpieczeGstwo	powodzi	oraz	zagroronych	osu-
waniem	się	mas	ziemnych.

RozdziaE	VIII
SzczegóEowe zasady i warunki scalania i podziaEu 

nieruchomo[ci objętych planem miejscowym

§14.	W	planie	nie	okre[la	się	 terenów	wymaga-
jących	wszczęcia	procedury	scalania	i	podziaEu	nie-
ruchomo[ci	 w	 rozumieniu	 przepisów	 odrębnych	 i	
szczegóEowych	zasad	i	warunków	scalania	i	podzia-
Eu	nieruchomo[ci.

§15.	Dopuszcza	się	Eączenie	dziaEek	i	realizację	na	
nich	 jednego	 budynku	 mieszkalnego,	 pod	 warun-
kiem,	re	zostaną	zachowane	ustalenia	planu.

RozdziaE	IX
Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy

§16.1.	Zakazuje	się	wznoszenia	ogrodzeG	o	wy-
soko[ci	większej	nir	1,8	m.

2.	Zakazuje	się	stosowania	ogrodzeG	w	formie	li-
tych	murów	oraz	z	prefabrykatów	budowlanych.

RozdziaE	X
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej

§17.1.	Ustala	 się	 obsEugę	 komunikacyjną	 przed-
miotowych	terenów	z	drogi	wewnętrznej	KDW	oraz	
z	dróg	publicznych	lokalnych	1KDL	i	2KDL,	znajdu-
jących	się	poza	obszarem	objętym	planem.

2.	Wyznacza	się	do	obsEugi	komunikacyjnej	terenu	
MN	drogę	wewnętrzną,	oznaczoną	symbolem	KDW	
o	 szeroko[ci	 10,0	 m	 w	 liniach	 rozgraniczających,	
zakoGczoną	placem	nawrotu.

3.	Ustala	się	zasady	wEączenia	zjazdów	na	drogi	
publiczne	lokalne	1KLD	i	2KDL	z	zachowaniem	prze-
pisów	szczególnych.

§18.	Ustala	się	podEączenie	budynków	i	obiektów	
do	infrastruktury	technicznej,	na	zasadach	okre[lo-
nych	w	przepisach	odrębnych	 z	 zachowaniem	na-
stępujących	ustaleG:

1)	 odprowadzenie	 [cieków	 bytowych	 docelowo	
do	 oczyszczalni	 [cieków	 za	 pomocą	 kanali-
zacji	 sanitarnej.	 Do	 czasu	 wybudowania	 ka-
nalizacji	 sanitarnej	 dopuszcza	 się	 stosowanie	
szczelnych	zbiorników	bezodpEywowych	zloka-
lizowanych	 w	 obszarze	 dziaEki	 i	 wywóz	 [cie-
ków	przez	koncesjonowanego	przewopnika	do	
oczyszczalni	[cieków;

2)	wody	opadowe	 i	 roztopowe	 zagospodarować	
w	obszarze	dziaEki;

3)	 zaopatrzenie	w	wodę,	w	 tym	do	celów	prze-
ciwporarowych:	 z	 istniejącej	 i	 projektowanej	
sieci	wodociągowej,	z	wykorzystaniem	istnie-
jących	komunalnych	urządzeG	zaopatrzenia	w	
wodę;	 dopuszcza	 się	 do	 czasu	 realizacji	 sieci	
wodociągowej	 korzystanie	 z	 wEasnych	 ujęć	
wody	zlokalizowanych	w	obszarze	dziaEki;

4)	urządzenia	elektroenergetyczne:	z	istniejących	
i	projektowanych	urządzeG	elektroenergetycz-
nych;

5)	zaopatrzenie	w	ciepEo:	przy	ogrzewaniu	budyn-
ków	zastosować	pródEa	energii	o	ograniczonej	
emisji,	 dopuszcza	 się	 wykorzystanie	 niekon-
wencjonalnych	i	odnawialnych	pródeE	energii;

6)	zaopatrzenie	w	gaz:	dopuszcza	się	 lokalizację	
zbiornikowych	 instalacji	 na	 gaz	 pEynny	 i	 olej	
opaEowy.

RozdziaE	XI
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia, urządzania i urytkowania terenów

§19.	Nie	okre[la	się	terenów	wymagających	usta-
lenia	sposobu	i	terminu	tymczasowego	zagospoda-
rowania,	urządzania	i	urytkowania.

RozdziaE	XII
Stawki procentowe, na podstawie których ustala 

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

§20.	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:

-	25%	dla	terenu	zabudowy	zagrodowej,
-	25%	dla	terenu	zabudowy	mieszkaniowej	jedno-

rodzinnej.

DZIAD	III
Przepisy koGcowe
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§21.	Plan	zachowuje	warno[ć,	równier	wtedy	je-
[li	nastąpi:

1)	zmiana	lub	nowelizacja	któregokolwiek	z	przepi-
sów	szczególnych	chyba,	re	z	ich	tre[ci	będzie	
wynikaE	obowiązek	dokonania	zmiany	planu;

2)	zmiana	wymienionych	w	planie	numerów	ewi-
dencyjnych	dziaEek.

§22.	 Wykonanie	 uchwaEy	 powierza	 się	 Burmi-
strzowi	Miasta	i	Gminy	Skoki.

§23.1.	Niniejsza	uchwaEa	wraz	z	zaEącznikiem	gra-
ficznym	nr	1,	stanowi	akt	prawa	miejscowego	pod-
lega	ogEoszeniu	z	zaEącznikami	nr	2	i	3	w	Dzienniku	
Urzędowym	Województwa	Wielkopolskiego.

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

Przewodniczący
Rady	Miejskiej	Gminy	Skoki

(-) Zbigniew Kujawa
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ZaEącznik	nr	2
do	uchwaEy	Nr	XXXV/236/2009

Rady	Miejskiej	Gminy	Skoki
z	dnia	17.09.2009	r.

ROZSTRZYGNIĘCIE	RADY	MIEJSKIEJ	GMINY	SKOKI	O	SPOSOBIE	ROZPATRZENIA	UWAG	WNIESIO-
NYCH	DO	PROJEKTU	MIEJSCOWEGO	PLANU	ZAGOSPODAROWANIA	PRZESTRZENNEGO	GMINY	SKOKI	
W	CZĘZCI	WSI	NIEDoWIEDZINY	DLA	DZIADKI	NR	139/3	ORAZ	DLA	DZIADEK	NR	140/2	I	140/3	ORAZ	

PROGNOZY	ODDZIADYWANIA	NA	ZRODOWISKO	DO	PROJEKTU	PLANU

Przedmiotowy	projekt	planu	oraz	prognoza	oddzia-
Eywania	na	[rodowisko	do	mniejszego	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,	 zo-
staE	wyEorony	do	publicznego	wglądu	na	21	dni,	w	
terminie	od	8.01.2009	r.	do	10.02.2009	r.	W	dniu	
6.02.2009	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	[ro-
dowisku	 i	 jego	ochronie,	udziale	spoEeczeGstwa	w	
ochronie	[rodowiska	oraz	o	ocenach	oddziaEywania	
na	 [rodowisko,	 uwagi	 byEy	 przyjmowane	 do	 dnia	
25.02.2009	r.

W	ustawowym	 terminie	14	dni,	 po	 zakoGczeniu	
wyEorenia	planu	i	prognozy	oddziaEywania	na	[rodo-
wisko	do	publicznego	wglądu,	wniesiono	uwagi	do	
projektu	planu.

Na	 podstawie	 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	z	
pópn.	zm.),	Rada	Miejska	Gminy	Skoki,	 rozstrzyga	
co	następuje:

1.	Uwaga	wniesiona	przez	wEa[ciciela	dziaEek	o	nr	
ewid.:	140/2	i	140/3

Tre[ć	uwagi:
Wnoszę	o	ustalenie	podziaEu	na	dziaEki	siedliskowe	

zgodnie	z	zaEączonym	rysunkiem	-	wydzielona	droga	
wewnętrzna	i	podziaE	na	dziaEki	speEniające	zapisany	
w	 projekcie	 planu	 wymóg	 minimalnej	 powierzchni	
5000	m2.

Wnoszę	o	zmianę	zapisu	§12	pkt	8	i	9,	które	okre-
[lają	minimalną	powierzchnię	zabudowy	 jako	10%	
powierzchni	 dziaEki	 oraz	 minimalną	 powierzchnię	
biologicznie	czynną	jako	90%.

Wnoszę	o	okre[lenie	minimalnej	powierzchni	bio-
logicznie	czynnej	jako	minimum	80%	z	uwagi	na	ko-
nieczno[ć	 zapewnienia	 powierzchni	 utwardzonych	
-	dojazdów,	miejsc	postojowych.

Rozstrzygnięcie:

Uwaga	czę[ciowo	uwzględniona.
W	§12	pkt	8,	 ustala	 się,	 re	powierzchnia	 zabu-

dowy	 budynkami	 nie	 more	 przekraczać	 15%	 po-
wierzchni	dziaEki.

W	§12	pkt	8,	ustala	się,	re	powierzchnia	terenu	
biologicznie	czynna,	min.	80%	powierzchni	dziaEki.

Uzasadnienie:
Nie	wyznaczono	nowej	drogi	wewnętrznej	dla	ob-

sEugi	 projektowanej	 zabudowy	 siedliskowej,	 prze-
strzegając	ustaleG	 rozporządzenia	Wojewody	Wiel-
kopolskiego	nr	4/05	z	dnia	4	kwietnia	2005	r.;	Dz.	
Urz.	 Woj.	 Wiel.	 Nr	 49	 z	 18	 kwietnia	 2005	 r.,	 w	
sprawie	planu	ochrony	PK	Puszcza	Zielonka.	Zgod-
nie	z	Planem	Ochrony	Parku	Krajobrazowego	Pusz-
cza	 Zielonka,	 w	 strefie	 runkcjonalno-przestrzennej	
D,	dopuszcza	się	ewentualne	lokalizowanie	nowych	
siedlisk	na	terenach	wzdEur	istniejących	szlaków	ko-
munikacyjnych,	tj.	wzdEur	istniejących	dróg.

2.	Uwaga	wniesiona	przez	wEa[cicieli	dziaEki	o	nr	
ewid.:	139/3

Tre[ć	uwagi:
1)	Kwestionujemy	zasadno[ć	przeznaczenia	czę[ci	

dziaEki	nr	139/3	zgodnie	z	§7	pkt3	projektu	uchwaEy	
pod	ｧteren	istniejącej	enklawy	le[nej	oznaczony	na	
rysunku	planu	symbolem	ZD.	Wnioskujemy	o	zmianę	
projektu	planu	 i	objęcie	czę[ci	dziaEki	139/3	ozna-
czonej	 w	 projekcie	 symbolem	 ZD,	 przeznaczeniem	
MN	-	teren	zabudowy	mieszkaniowej	jednorodzinnej	
zgodnie	z	§7	pkt	3	projektu	uchwaEy.

2)	Kwestionujemy	zasadno[ć	przeznaczenia	 czę-
[ci	dziaEki	nr	139/3	zgodnie	z	rysunkiem	planu	oraz	
z	§7	pkt	7	projektu	uchwaEy	pod	ｧteren	drogi	do-
jazdowej	wewnętrznej,	oznaczony	na	rysunku	planu	
symbolem	4KDWｦ.	Wnioskujemy	o	zmianę	projektu	
planu	 i	objęcie	czę[ci	dziaEki	nr	139/3,	oznaczonej	
w	 projekcie	 m.p.z.p.	 symbolem,	 przeznaczeniem	
MN	 -	 teren	 zabudowy	 mieszkaniowej	 jednorodzin-
nej.	 Rozumiejąc	 wagę	 ochrony	 przeciwporarowej	
sąsiadujących	z	dziaEką	nr	139/3	urytków	le[nych	
wyraramy	zgodę	na	ograniczenie	morliwo[ci	zago-
spodarowania	 tego	 terenu	 poprzez	 pozostawienie	
pasa	10,0	m	od	granicy	 lasu	 jako	terenu	objętego	
zakazem	ogrodzenia.

3)	Wnosimy	 o	 zwiększenie	w	§12	 ust.	 2	 pkt	 8	
projektu	 uchwaEy	 powierzchni	 zabudowy	 do	 20%	
powierzchni	 dziaEki	 i	 w	 konsekwencji	 zmianę	 wy-
maganej	powierzchni	biologicznie	czynnej	do	70%	
powierzchni	dziaEki.	Wnosimy	takre	o	przywrócenie	
dopuszczalnej	wysoko[ci	dla	budynków	na	terenie	
MN	｠	9	m,	zgodnie	z	wersją	uchwaEy	z	etapu	opi-



niowania.
4)	Wnosimy	o	usunięcie	z	rysunku	planu	linii	we-

wnętrznego	podziaEu	dziaEek
Rozstrzygnięcie:
Ad.	1)	Uwaga	czę[ciowo	uwzględniona
Uzasadnienie:
Występuje	rozbierno[ć	pomiędzy	wypisem	z	ewi-

dencji	 gruntów,	 w	 której	 oznaczono	 czę[ć	 dziaEki	
nr	139/3	jako	pastwisko	PS	V,	a	mapą	zasadniczą	
(stan	 aktualno[ci	 27.05.08	 r.)	 sporządzoną	 przez	
geodetę	uprawnionego	pana	Ryszarda	Szymkowia-
ka	na	której	oznaczono	w/w	czę[ć	dziaEki	jako	LzV.-	
teren	 zadrzewiony	 z	wieloletnim	drzewostanem	 li-
[ciastym	rosnącym	na	podmokEym	podEoru,	dlatego	
w	projekcie	planu	wprowadzono	oznaczenie	ZL	-	en-
klawa	le[na.	Obszar	le[ny	zostanie	wEączony	do	no-
wych	 podziaEów	 dziaEek	 zabudowy	 mieszkaniowej	
jednorodzinnej.	 Wymagane	 jest	 doprowadzenie	 do	
zgodno[ci	wypisu	z	rejestru	gruntów	z	tre[cią	mapy	
zasadniczej,	 wprowadzenie	 korekt	 oraz	 ponowne	
wyEorenie	projektu	planu	do	publicznego	wglądu.

Ad.	2.	Uwaga	nieuwzględniona
Uzasadnienie:
Na	 rysunku	 planu	 wyEoronym	 do	 publicznego	

wglądu	 nie	 występuje	 droga	 wewnętrzna	 4KDW,	
a	 teren	drogi	przeciwporarowej	o	szeroko[ci	10,0	
m	 i	 nawierzchni	 gruntowej,	 oznaczony	 symbolem	
2KDpp.	 Zgodnie	 z	 rozporządzeniem	 Wojewody	
Wielkopolskiego	 nr	 4/05	 z	 4	 kwietnia	 2005	 r.	 w	
sprawie	Planu	Ochrony	Parku	Krajobrazowego	Pusz-
cza	Zielonka,	w	pasie	szeroko[ci	10,0	m	od	granicy	
lasu	zakazuje	się	 lokalizowania	obiektów	budowla-
nych,	 infrastruktury	technicznej	 i	ogrodzeG	 i	pozo-
stawienie	tego	pasa	nieurytkowanego.	Dla	pozosta-
wionego	na	granicy	z	lasem	pasa	szeroko[ci	10,0	m	
dopuszcza	się	następujące	zasady	zagospodarowa-
nia:	 jako	 powierzchnia	 zadarniona	 lub	 przeznacze-
nie	terenu	na	drogi	przeciwporarowe	o	nawierzchni	
gruntowej.

Ad.	3.	Uwaga	uwzględniona.
Uzasadnienie:
Pozwalają	 na	 to	 ustalenia	 Planu	 Ochrony	 Parku	

Krajobrazowego	Puszcza	Zielonka.

Ad.	4.	Uwaga	nieuwzględniona
Uzasadnienie:
Na	 rysunku	 planu	 zapisano:	 postulowane	 linie	

wewnętrznego	podziaEu	dziaEek,	czyli	nie	są	to	linie	
wiąrące	i	nie	stanowi	to	naruszenia	Rozporządzenia	
Ministra	Infrastruktury	z	dnia	26	sierpnia	2003	r.	w	
sprawie	wymaganego	zakresu	m.p.z.p.

Ponowne	wyEorenie	projekt	planu	oraz	prognozy	
oddziaEywania	na	[rodowisko	do	niniejszego	planu,	
zgodnie	art.	17	ust.	10	ustawy	o	planowaniu	i	zago-
spodarowaniu	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	
ochronie,	udziale	spoEeczeGstwa	w	ochronie	[rodo-
wiska	oraz	o	ocenach	oddziaEywania	na	[rodowisko,	
do	publicznego	wglądu	na	21	dni,	odbyEo	się	w	ter-
minie	od	28.04.2009	r.	do	29.05.2009	r.	r.	W	dniu	
22.05.2009	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	[ro-
dowisku	 i	 jego	ochronie,	udziale	spoEeczeGstwa	w	
ochronie	[rodowiska	oraz	o	ocenach	oddziaEywania	
na	 [rodowisko,	 uwagi	 byEy	 przyjmowane	 do	 dnia	
15.06.2009	r.

W	ustawowym	 terminie	14	dni,	 po	 zakoGczeniu	
ponownego	wyEorenia	projektu	planu	i	prognozy	od-
dziaEywania	na	[rodowisko	do	publicznego	wglądu,	
nie	 wniesiono	 radnych	 uwag	 do	 przedmiotowych	
dokumentów,	w	związku	z	czym	Rada	Miejska	Gmi-
ny	Skoki	nie	podejmuje	rozstrzygnięcia	o	sposobie	
rozpatrzenia	wniesionych	uwag,	o	których	mowa	w	
art.	20	ust.	1	ustawy	o	planowaniu	i	zagospodaro-
waniu	przestrzennym	oraz	w	art.	42	ust.	1	i	2	usta-
wy	o	udostępnianiu	informacji	o	[rodowisku	i	 jego	
ochronie,	udziale	spoEeczeGstwa	w	ochronie	[rodo-
wiska	oraz	o	ocenach	oddziaEywania	na	[rodowisko.
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ZaEącznik	nr	3
do	uchwaEy	Nr	XXXV/236/2009

Rady	Miejskiej	Gminy	Skoki
z	dnia	17.09.2009	r.

SPOSÓB	REALIZACJI	INWESTYCJI	ZAPISANYCH	W	MIEJSCOWYM	PLANIE	ZAGOSPODAROWANIA	PRZE-
STRZENNEGO,	Z	ZAKRESU	INFRASTRUKTURY	TECHNICZNEJ,	KTÓRE	NALEqĄ	DO	ZADAF	WDASNYCH	GMINY	
ORAZ	ZASAD	ICH	FINANSOWANIA	DLA	MIEJSCOWEGO	PLANU	ZAGOSPODAROWANIA	PRZESTRZENNEGO	
GMINY	SKOKI	W	CZĘZCI	WSI	NIEDoWIEDZINY	DLA	DZIADKI	NR	139/3	ORAZ	DLA	DZIADEK	NR	140/2	I	140/3

Zgodnie	z	art.	20	ust.	1	ustawy	z	dnia	27	mar-
ca	2003	r.	o	planowaniu	i	zagospodarowaniu	prze-
strzennym	 (Dz.U.	 Nr	 80,	 poz.	 717	 ze	 zm.),	 Rada	
Miejska	 Gminy	 Skoki,	 w	 oparciu	 o	 obowiązujące	
przepisy,	w	tym:

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

2)	ustawę	z	dnia	8	marca	1990	r.	o	samorządzie	
gminnym	 (j.	 t.	Dz.U.	 z	2001	 r.	Nr	142,	poz.	
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1591	ze	zm.);
3)	ustawę	z	dnia	7	czerwca	2001	r.	o	zbiorowym	

zaopatrzeniu	 w	 wodę	 i	 zbiorowym	 odprowa-
dzaniu	[cieków	(j.	t.	Dz.U.	z	2006	r.	Nr	123,	
poz.	858);

4)	ustawę	z	dnia	10	kwietnia	1997	r.	Prawo	ener-
getyczne	(j.	t.	Dz.U.	z	2006	r.	Nr	89,	poz.	625	
ze	zm.);

5)	ustawę	o	drogach	publicznych	z	dnia	21	marca	
1985r.	(j.	t.	Dz.U.	z	2007	r.	Nr	19,	poz.	115);

6)	rozporządzenie	Ministra	Transportu	i	Gospodar-
ki	 Morskiej	 z	 dnia	 2	 marca	 1999	 r.	 w	 spra-
wie	 warunków	 technicznych,	 jakim	 powinny	
odpowiadać	drogi	publiczne	i	ich	usytuowanie	
(Dz.U.	z	1999	r.	Nr	43,	poz.	430);

7)	 prognozę	 skutków	 finansowych	 uchwalenia	
przedmiotowego	planu;	oraz	w	oparciu	o	usta-
lenia	planu,	rozstrzyga	się,	co	następuje:

§1.	Inwestycje	z	zakresu	infrastruktury	technicz-
nej	obciąrają	budret	gminy	i	stanowią	zadania	wEa-
sne	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.

§2.	Plan	ustala	korzystanie	z	istniejącej	oraz	pro-
jektowanej	infrastruktury	technicznej.

§3.	W	sąsiedztwie	 terenu	objętego	planem	znaj-
duje	się	gminna	sieć	wodociągowa	oraz	sieć	elektro-
energetyczna	i	telekomunikacyjna.	Plan	dopuszcza,	
do	czasu	podEączenia	do	gminnej	sieci	kanalizacji	sa-
nitarnej	korzystanie	z	szczelnych	zbiorników	bezod-
pEywowych	i	wywóz	nieczysto[ci	do	miejsc	wska-
zanych	przez	urząd	gminy.

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

2.	Zapewnienie	obsEugi	komunikacyjnej	nalery	do	
zadaG	wEasnych	gminy.	Dojazd	do	terenu	objętego	
planem	 jest	 zapewniony	 poprzez	 istniejące	 drogi	
publiczne	klasy	lokalnej	oraz	poprzez	projektowany	
ukEad	dróg	wewnętrznych.	Realizacja	wewnętrzne-
go	ukEadu	komunikacyjnego	wewnątrz	terenu	obję-
tego	planem	nie	obciąry	budretu	gminy.
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UCHWADA Nr XXXIII/323/2009 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOZLINIE

z	dnia	28	wrze[nia	2009	r.

w sprawie: trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli i dyrektorów szkóE prowadzonych przez 
Gminę Murowana Go[lina

Na	podstawie	art.	18	ust.	2	pkt	15	ustawy	z	dnia	
8	marca	1990	r.	o	samorządzie	gminnym	(Dz.U.	z	
2001	r.	Nr	142,	poz.	1591	ze	zm.)	i	art.	49	ust.	2	
ustawy	z	dnia	26	stycznia	1982	r.	-	Karta	Nauczycie-
la	(Dz.U.	z	2006	r.	Nr	97	ze	zm.)	oraz	§12	Uchwa-
Ey	Nr	XXX/296/2009	Rady	Miejskiej	w	Murowanej	
Go[linie	z	dnia	25	maja	2009	r.	w	sprawie	przyjęcia	
regulaminu	 okre[lającego	 wysoko[ć	 oraz	 szczegó-
Eowe	warunki	przyznawania	dodatków:	za	wysEugę	
lat,	motywacyjnego,	funkcyjnego	i	za	warunki	pracy	
oraz	niektóre	inne	skEadniki	wynagrodzenia,	a	takre	
wysoko[ć	 oraz	 szczegóEowe	 zasady	 przyznawania	
i	wypEacania	dodatku	mieszkaniowego	dla	nauczy-
cieli	zatrudnionych	w	szkoEach	prowadzonych	przez	
gminę	Murowana	Go[lina,	Rada	Miejska	w	Murowa-
nej	Go[linie	uchwala,	co	następuje:

1.	Uchwala	się	tryb	i	kryteria	przyznawania	nagród	
nauczycielom	i	dyrektorom	szkóE	za	ich	osiągnięcia	
dydaktyczno-wychowawcze,	 z	 funduszu	 nagród	
tworzonego	 corocznie	w	wysoko[ci	 1%	planowa-
nych	 [rodków	na	 roczne	wynagrodzenia	osobowe	
nauczycieli.

Postanowienia	ogólne

§1.1.	Regulamin	przyznawania	nagród	dla	nauczy-
cieli	i	dyrektorów	szkóE	prowadzonych	przez	Gminę	
Murowana	Go[lina	okre[la:

a)	sposób	podziaEu	[rodków
b)	tryb	przyznawania	nagród	i	ich	wysoko[ć
c)	kryteria	przyznawania	nagród

§2.1.	 Ilekroć	 w	 dalszych	 przepisach	 jest	 mowa	
bez	blirszego	okre[lenia	o:

a)	nagrodzie	-	nalery	przez	to	rozumieć	nagrodę	
przyznawaną	przez	dyrektora	szkoEy	oraz	przez	
Burmistrza	Miasta	i	Gminy	Murowana	Go[lina

b)	szkole	-	nalery	przez	to	rozumieć	szkoEę	 lub	
oddziaE	przedszkolny	przy	szkole,	dla	której	or-
ganem	prowadzącym	jest	Gmina,

c)	dyrektorze-	nalery	przez	to	rozumieć	dyrekto-
ra	jednostki,	o	której	mowa	w	pkt	b,

d)	nauczycielach	-	rozumie	się	przez	to	nauczy-
cieli	zatrudnionych	w	szkole,

e)	 roku	 szkolnym	 -	 nalery	 przez	 to	 rozumieć	
okres	pracy	szkoEy	od	1	wrze[nia	danego	roku	
do	31	sierpnia	roku	następnego,

f)	Karcie	Nauczyciela	-	rozumie	się	przez	to	usta-
wę	z	dnia	26	stycznia	1982	r.	Karta	Nauczy-
ciela	(t.	j.	Dz.U.	z	2006	r.	Nr	97	poz.	674	ze	
zm.),


