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UCHWAŁA NR IV/26/11 RADY GMINY SIEROSZEWICE 

 z dnia 11 marca 2011 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sieroszewice poboru podatków: od 
nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych oraz opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia 

inkasentów tych podatków i opłat oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. 
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm./, art. 6 ust. 12 
i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku 
o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2006 roku 
Nr 121, poz. 844 ze zm./, art. 6b ustawy z dnia 15 
listopada 1984 roku o podatku rolnym /Dz. U. z 2006 
roku Nr 136, poz. 969 ze zm./ oraz art. 6 ust. 8 ustawy 
z dnia 30 października 2002 roku o podatku leċnym 
/Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm./ uchwala sić, co na-
stćpuje:  

§ 1.  W uchwale Nr XX/121/08 Rady Gminy Sierosze-
wice z dnia 29 października 2008 roku w sprawie 
zarządzenia na terenie Gminy Sieroszewice poboru 
podatków: od nieruchomoċci, rolnego i leċnego od 
osób fizycznych oraz opłat lokalnych w drodze inka-
sa, okreċlenia inkasentów tych podatków i opłat oraz 
wysokoċci wynagrodzenia za inkaso wprowadza sić , 

zmienionej uchwałą Nr XXVI/158/09 z dnia 12 maja 
2009 roku - wprowadza sić nastćpującą zmianć:  
§ 2 pkt 17 otrzymuje brzmienie: „ Krystyna Rosik 
sołtys wsi Wielowieċ .” 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi Gmi-
ny Sieroszewice. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Wojewódz-
twa Wielkopolskiego oraz podlega ogłoszeniu na 
tablicach ogłoszeĉ w Urzćdzie Gminy Sieroszewice 
oraz we wsiach sołeckich. 

 
 Przewodniczący Rady 

Gminy Sieroszewice  
(-) Paweł Siwak 
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UCHWAŁA NR VI/26/11 RADY GMINY ŁĘKA OPATOWSKA 

 z dnia 23 lutego 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 
w obrębie geodezyjnym Piaski w gminie Łęka Opatowska 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
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, z 2005 r. 
Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 
poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, 
Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 
180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, 
poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 
142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675) oraz art. 
20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. 
z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 
141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 
poz. 1087, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 
1635, z 2007 r. Nr 127 poz. 880, z 2008 r. Nr 199 
poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413 
z 2010 r. Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 474, Nr 106 
poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 130 poz. 871, Nr 149 

poz. 996, Nr 155 poz. 1043, Nr 130 poz. 871) 
uchwala sić, co nastćpuje:  

 

Ustalenia wstćpne  
 

§ 1. 1. Zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/217/10 Rady 
Gminy Łćka Opatowska z dnia 30 czerwca 2010 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru położonego w obrćbie geodezyjnym 
Piaski w gminie Łćka Opatowska, po stwierdzeniu 
zgodnoċci z ustaleniami „Studium uwarunkowaĉ 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Łćka Opatowska", uchwala sić miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego dla obsza-
ru położonego w obrćbie geodezyjnym Piaski 
w gminie Łćka Opatowska, zwany dalej planem. 

2. Przedmiotem planu jest teren obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów z dopusz-
czeniem usług. 

3. Integralnymi czćċciami planu są: 
1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący 

załącznik nr 1; 
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2) rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego, stano-
wiące załącznik nr 2; 

3) rozstrzygnićcie o sposobie realizacji inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
zapisanych w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego, które należą 
do zadaĉ własnych gminy oraz zasadach 
ich finansowania, zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych, stanowiące za-
łącznik nr 3. 

 
§ 2. Plan obejmuje obszar, którego granice okreċla 
załącznik nr 1 do uchwały, stanowiący rysunek 
planu. 
 
§ 3. 1. Plan okreċla: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czające tereny o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3) zasady ochrony ċrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

5) granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie przepisów od-
rćbnych; 

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, 
w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów 
i wskaźniki intensywnoċci zabudowy; 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej; 

8) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala sić opłatć, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy. 

2. Ze wzglćdu na brak koniecznoċci wprowa-
dzenia ustaleĉ w planie nie okreċla sić: 

1) sposobu i terminu tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i użytkowania 
terenów; 

2) szczegółowych zasad i warunków scalania 
i podziału nieruchomoċci objćtych planem; 

3) wymagaĉ wynikających z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych; 

4) terenów górniczych oraz zagrożonych 
osuwaniem sić mas ziemnych. 

 

§ 4. 1. Nastćpujące oznaczenia graficzne przedsta-
wione na rysunku planu są obowiązującymi usta-
leniami planu: 

1) granica obszaru objćtego planem; 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-

znaczeniu lub różnych zasadach zagospo-
darowania; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) przeznaczenie terenów. 
2. Nastćpujące oznaczenie graficzne przed-

stawione na rysunku planu wynika z przepisów 
odrćbnych: 

1) granica obszaru chronionego krajobrazu. 
3. Pozostałe oznaczenia graficzne przedsta-

wione na rysunku planu mają charakter informa-
cyjny. 
 
§ 5. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest 
mowa o: 

1) celu publicznym – należy przez to rozumieć 
cel publiczny w rozumieniu ustawy o go-
spodarce nieruchomoċciami; 

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

3) dojazdach – należy przez to rozumieć drogi 
służące wewnćtrznej obsłudze komunika-
cyjnej terenów, nie mające charakteru dróg 
publicznych; 

4) froncie działki – należy przez to rozumieć 
czćċć działki przylegającej do drogi, z której 
odbywa sić główny wjazd lub wejċcie na 
działkć; 

5) liczbie kondygnacji – należy przez to rozu-
mieć minimalną lub maksymalną liczbć 
kondygnacji nadziemnych budynku; 

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy 
przez to rozumieć linić wyznaczoną na ry-
sunku planu, okreċlającą najbliższe możli-
we położenie ċciany budynku w stosunku 
do granicy działki, dopuszcza sić przekro-
czenie tej linii przez takie elementy jak: bal-
kony, tarasy, wykusze, schody, podjazdy 
i ganki jednak nie wićcej niż o 1,5 m; 

7) powierzchni zabudowy – należy przez to 
rozumieć zabudowaną powierzchnić działki 
zajćtą pod budynki; 

8) przepisach odrćbnych – należy przez to ro-
zumieć przepisy ustaw wraz z aktami wy-
konawczymi oraz rozporządzenia Wojewo-
dy i uchwały Rady Gminy Łćka Opatowska; 

9) terenie – należy przez to rozumieć obszar, 
wyznaczony liniami rozgraniczającymi oraz 
okreċlony symbolem; 

10) ustawie – należy przez to rozumieć ustawć 
o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 
41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 
954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 
319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, 
poz. 880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 
1413 z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 
474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 
130 poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 165, poz. 
1043.) 

11) wysokoċci zabudowy - należy przez to ro-
zumieć maksymalny pionowy wymiar bu-
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dynku liczony od poziomu terenu do gzym-
su; 

12) zadrzewieniach – należy przez to rozumieć 
pojedyncze drzewa lub krzewy albo ich 
skupiska nie bćdące lasem wraz z terenem, 
na którym wystćpują, i pozostałymi skład-
nikami szaty roċlinnej tego terenu, spełnia-
jące cele ochronne, produkcyjne lub spo-
łeczno kulturowe. 

 

Ustalenia ogólne  
 
§ 6. Ustala sić nastćpujące przeznaczenie terenu: 
Teren obiektów produkcyjnych, składów i maga-
zynów z dopuszczeniem usług, oznaczony na ry-
sunku planu symbolem: 1P/U; 
 
§ 7. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustala sić: 

1) lokalizacjć nowych budynków przy zacho-
waniu okreċlonych na rysunku planu linii 
zabudowy; 

2) dla urządzeĉ i budowli infrastruktury tech-
nicznej możliwoċć lokalizowania poza 
okreċlonymi w planie liniami zabudowy; 

3) dla urządzeĉ i budowli infrastruktury tech-
nicznej w zakresie łącznoċci nie obowiązują 
ograniczenia wynikające z ustalonych pa-
rametrów zabudowy okreċlonych w usta-
leniach szczegółowych, dla lokalizacji in-
westycji celu publicznego w zakresie łącz-
noċci obowiązują przepisy odrćbne; 

4) dla istniejącej zabudowy, zlokalizowanej 
poza okreċlonymi liniami zabudowy moż-
liwoċć remontów, przebudowy, rozbudowy 
i nadbudowy budynków pod warunkiem, 
że nie spowoduje to przybliżenia sić żad-
nego z elementów budynku do linii rozgra-
niczającej dróg; 

5) na terenie objćtym planem, dopuszcza sić 
lokalizacjć budynków na granicy działki 
przy zachowaniu wymagaĉ wynikających 
z przepisów odrćbnych; 

6) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o 
powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2; 

7) wszelkie budowle o wysokoċci równej lub 
wićkszej niż 50 m należy każdorazowo 
zgłaszać do Szefostwa Służby Ruchu Lotni-
czego Sił RP – przed wydaniem pozwolenia 
na ich budowć. 

 

§ 8. 1. W zakresie zasad ochrony ċrodowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego ustala sić: 

1) obowiązek stosowania rozwiązaĉ mających 
na celu minimalizacjć uciążliwoċci spowo-
dowanych prowadzeniem działalnoċci go-
spodarczej w celu ochrony powietrza at-
mosferycznego, gleb, wód gruntowych 
oraz klimatu akustycznego; 

2) zakaz składowania odpadów i złomu, za 
wyjątkiem magazynowania tymczasowego 

zgodnie z przepisami odrćbnymi 
i gminnymi przepisami porządkowymi; 

3) w zakresie ochrony przed polem elektro-
magnetycznym związanym z obiektami 
elektroenergetycznymi i telekomunikacyj-
nymi obowiązują zasady dotyczące budo-
wy i lokalizacji urządzeĉ i sieci infrastruktu-
ry okreċlone w wymaganiach przepisów 
odrćbnych. 

2. Dla obszaru chronionego krajobrazu wska-
zanego na rysunku planu ustala sić zakaz prowa-
dzenia działalnoċci gospodarczej uciążliwej dla 
ċrodowiska naturalnego. 
 
§ 9. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
ustala sić w przypadku wystąpienia zabytków 
archeologicznych rozpoczćcie ratowniczych badaĉ 
wykopaliskowych i postćpowania zgodnie z wy-
mogami przepisów odrćbnych o ochronie zabyt-
ków i opiece nad zabytkami. 
 
§ 10. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala sić 
zakaz zabudowy oraz nasadzeĉ drzew w strefach 
technicznych: 

1) wzdłuż linii elektroenergetycznych 0,4kV – 
w odległoċci mniejszej niż 3 m od rzutu po-
ziomego skraju przewodu linii; 

2) zakaz lokalizacji nowych napowietrznych 
linii energetycznych niskiego napićcia. 

 

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

1) realizacjć sieci infrastruktury technicznej 
w liniach rozgraniczających dróg, placów 
i ciągów pieszo-jezdnych z możliwoċcią od-
stćpstwa od tej zasady w przypadku gdy 
warunki techniczne uniemożliwiają takie 
prowadzenie oraz w przypadku przyłączy; 

2) należy przewidzieć drogi pożarowe o 
utwardzonej nawierzchni, zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi; 

3) w zakresie zaopatrzenia w energić elek-
tryczną: 

a) dopuszcza sić budowć, przebudowć i roz-
budowć sieci elektrycznych oraz ich ska-
blowanie, 

b) dopuszcza sić lokalizacjć stacji transforma-
torowych wbudowanych w budynki prze-
znaczone na inne funkcje oraz wolnostoją-
cych z zapewnionym dostćpem do drogi 
publicznej; 

4) w zakresie usług telekomunikacyjnych 
ustala sić nastćpujące zasady zaopatrzenia 
w sieć teletechniczną: 

a) z istniejącej i projektowanych sieci teleko-
munikacyjnej, 

b) planowaną sieć telekomunikacyjną należy 
wykonać jako kablową; dopuszcza sić jej 
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prowadzenie w obrćbie pasów drogowych 
istniejących i projektowanych dróg, za 
zgodą właċciwego zarządcy drogi, 

c) dopuszcza sić przebudowć i rozbudowć 
istniejących linii napowietrznych oraz ich 
wymianć na sieć kablową, 

d) na terenie objćtym granicami planu do-
puszcza sić lokalizacjć inwestycji celu pu-
blicznego z zakresu łącznoċci publicznej 
w rozumieniu przepisów odrćbnych; 

5) na obszarze objćtym planem zakłada sić 
utrzymanie istniejącej infrastruktury tele-
komunikacyjnej (urządzeĉ i sieci) oraz jej 
rozbudowć wraz z masztami i antenami 
dostćpu radiowego; 

6) przebudowa istniejącej sieci telekomunika-
cyjnej, która koliduje z projektowanym za-
gospodarowaniem terenu i układem ko-
munikacyjnym, może być realizowana na 
warunkach okreċlonych przez operatora te-
lekomunikacyjnego według przepisów od-
rćbnych; 

7) w zakresie zaopatrzenia w gaz: 
a) dopuszcza sić budowć, przebudowć 

i rozbudowć sieci gazowej niskiego 
i ċredniego ciċnienia, 

b) dla stref kontrolowanych od gazociągów 
obowiązują ograniczenia w zagospodaro-
waniu terenów wynikające z przepisów od-
rćbnych; 

8) w zakresie zaopatrzenia w ciepło: 
a) dopuszcza sić zaopatrzenie w ciepło 

z indywidualnych kotłowni o sprawnoċci 
energetycznej nie mniejszej niż 75%, 

b) dopuszcza sić zaopatrzenie w ciepło 
z kolektorów słonecznych oraz innych al-
ternatywnych źródeł ciepła; 

9) w zakresie zaopatrzenia w wodć: 
a) dopuszcza sić budowć, przebudowć i roz-

budowć sieci wodociągowej, 
b) niezależnie od zasilania z sieci wodociągo-

wej należy przewidzieć na wypadek awarii, 
zapewnienie ciągłoċci dostaw wody, zgod-
nie z przepisami odrćbnymi, 

c) dopuszcza sić realizacjć hydrantów prze-
ciwpożarowych; 

10) w zakresie odprowadzania ċcieków: 
a) dopuszcza sić budowć, przebudowć i roz-

budowć rozdzielczej sieci kanalizacji sani-
tarnej, 

b) ustala sić docelowe odprowadzania ċcie-
ków do gminnej oczyszczalni ċcieków po-
przez zbiorczą rozdzielczą sieć kanalizacji 
sanitarnej, 

c) w przypadku ċcieków, które mogą wpływać 
negatywnie na stan sieci kanalizacyjnej na-
leży je podczyċcić przed odprowadzeniem 
do zbiorczej sieci kanalizacyjnej, z 
uwzglćdnieniem przepisów odrćbnych; 

11) w zakresie odprowadzania wód opado-
wych i roztopowych: 

a) dopuszcza sić budowć, przebudowć 
i rozbudowć sieci kanalizacji deszczowej, 

b) zakaz odprowadzania wód opadowych 
i roztopowych do sieci kanalizacji sanitar-
nej, 

c) wody opadowe z dachów budynków po-
winny być odprowadzane powierzchniowo 
i zagospodarowane na działce poprzez infil-
tracjć do warstw wodonoċnych gruntu, a w 
przypadku niewystarczająco chłonnej po-
wierzchni terenu biologicznie czynnego 
działki dopuszcza sić gromadzenie wód 
opadowych w zbiornikach retencyjnych na 
terenie działki, 

d) dopuszcza sić odprowadzanie wód opado-
wych do kanalizacji deszczowej wyłącznie 
w tej iloċci, która nie może być zagospoda-
rowana na działce ze wzglćdu na niewy-
starczające warunki gruntowo-wodne, 

e) w przypadku realizacji nowych dróg należy 
stosować alternatywne metody związane 
z lokalną infiltracją przy użyciu rowów 
i niecek infiltracyjno-retencyjnych, w celu 
odprowadzania wód opadowych, 

f) wody opadowe i roztopowe ujćte w otwar-
te lub zamknićte systemy kanalizacyjne, 
pochodzące z powierzchni zanieczyszczo-
nych o trwałej nawierzchni powinny być 
oczyszczone przed wprowadzeniem do 
wód lub do ziemi zgodnie z przepisami od-
rćbnymi dotyczącymi jakoċci ċcieków 
wprowadzanych do wód lub do ziemi. 

2. W zakresie systemu komunikacji ustala sić: 
1) podstawowy układ drogowy stanowią dro-

gi publiczne zlokalizowane poza granicami 
planu miejscowego; 

2) obsługć komunikacyjną terenów objćtych 
planem z przyległych dróg publicznych po-
przez istniejące włączenia z zakazem lokali-
zacji nowych zjazdów z drogi krajowej; 

3) dopuszcza sić budowć dróg wewnćtrznych 
oraz dojazdów jako funkcji uzupełniającej; 

4) obowiązek zapewnienia miejsc postojo-
wych dla samochodów osobowych na wła-
snej działce w granicach terenu, na którym 
lokalizowana jest inwestycja w iloċci nie 
mniejszej niż: 

a) minimum 25 miejsc na 100 zatrudnionych, 
b) minimum 1 miejsce na 30m² powierzchni 

usług i handlu; 
5) dopuszcza sić bilansowanie miejsc posto-

jowych, o których mowa w pkt 4 na terenie 
istniejącego parkingu, zlokalizowanego po-
za granicami planu. 

 
§ 12. W zakresie ochrony ludnoċci, w sytuacjach 
kryzysowych, plan ustala obowiązek dostosowania 
sić do działaĉ w sytuacjach szczególnych zagro-
żeĉ, zgodnie z wymogami przepisów odrćbnych. 
 
§ 13. W planie obowiązują stawki procentowe, na 
podstawie których ustala sić opłatć, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokoċci 0%. 
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Ustalenia szczegółowe  
§ 14. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
miejscowego symbolem 1P/U ustala sić przezna-
czenie: teren obiektów produkcyjnych, składów 
i magazynów z dopuszczeniem usług. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1., do-
puszcza sić realizacjć zabudowy: 

1) produkcyjnej, składowej i magazynowej; 
2) usługowej i wystawienniczej w tym handlu; 
3) gospodarczej i garażowej. 

3. Na terenie o którym mowa w ust. 
1 dopuszcza sić utrzymanie istniejącego budynku 
mieszkalnego właċciciela z prawem do rozbudowy 
i przebudowy o nie wićcej niż 20% w stosunku do 
istniejącej powierzchni zabudowy i wysokoċci 
zabudowy. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 
1 dopuszcza sić realizacje budowli związanych 
z funkcją podstawową. 

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, 
w zakresie parametrów i wskaźników kształtowa-
nia zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 
w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaź-
niki intensywnoċci zabudowy ustala sić: 

1) wysokoċć zabudowy nie wićksza niż 13 me-
trów a budowli nie wićksza niż 25 metrów; 

2) liczba kondygnacji nie wićksza niż 3; 

3) wskaźnik intensywnoċci zabudowy nie 
wićkszy niż 1,5; 

4) powierzchnia zabudowy nie wićksza niż 
60% powierzchni działki; 

5) powierzchnia biologicznie czynna nie 
mniejsza niż 10% powierzchni działki; 

6) dachy o kącie nachylenia do 35°; 
7) dla budynku, o którym mowa w ust. 3, 

ustala sić kąt nachylenia połaci do 45°. 
6. Nakazuje sić lokalizacjć zabudowy zgodnie 

z wyznaczonymi na rysunku planu nieprzekraczal-
nymi liniami zabudowy. 

7. Dopuszcza sić możliwoċć lokalizowania 
zbiorników na paliwa płynne i gazowe do celów 
grzewczych i technologicznych wyłącznie jako 
zbiorników podziemnych. 

 

Przepisy przejċciowe i koĉcowe  
 
§ 15. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi 
Gminy Łćka Opatowska. 
 
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego. 
 

Przewodniczący Rady  
(-) mgr Adam Kopis 

  



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 130 – 12459 – Poz. 2119 
 

Załącznik nr 1 
do uchwały nr VI/26/11 

Rady Gminy Łćka Opatowska 
z dnia 23 lutego 2011 r. 

 

  



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 130 – 12460 – Poz. 2119 
 

Załącznik nr 2 
do uchwały nr VI/26/11 

Rady Gminy Łćka Opatowska 
z dnia 23 lutego 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIECIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-

SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĆBIE GEODEZYJNYM PIASKI 
W GMINIE ŁĆKA OPATOWSKA 

 
1. Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 
ze zm.), w związku z zapisem art. 17 pkt 14 w/w 

ustawy, Rada Gminy Łćka Opatowska nie rozpa-
truje uwag ze wzglćdu na brak złożonych nie-
uwzglćdnionych uwag. 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr VI/26/11 

Rady Gminy Łćka Opatowska 
z dnia 23 lutego 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, 
ZAPISANYCH W PROJEKCIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OB-
SZARU POŁOŻONEGO W OBRĆBIE GEODEZYJNYM PIASKI W GMINIE ŁĆKA OPATOWSKA, KTÓRE NALEŻĄ 

DO ZADAĈ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI 
O FINANSACH PUBLICZNYCH. 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 
r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, 
poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, 
Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. 
Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, 
Nr 220, poz. 1413 z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 
474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130 poz. 
871, Nr 149, poz. 996, Nr 165, poz. 1043.) Rada Gminy 
Łćka Opatowska okreċla nastćpujący sposób realiza-

cji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadaĉ własnych gminy oraz zasady 
ich finansowania :  

1. Na obszarze objćtym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru poło-
żonego w obrćbie geodezyjnym Piaski w gminie Łćka 
Opatowska nie przewiduje sić inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, komunikacji i inżynierii, 
które należą do zadaĉ własnych gminy . 
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UCHWAŁA NR VI/38/11 RADY GMINY WIJEWO 

 z dnia 23 marca 2011 r. 

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Wijewo uchwa-
la, co nastćpuje:  

§ 1. W statutach Sołectw poszczególnych wsi, sta-
nowiących załączniki od nr 1 do nr 7 do uchwały Nr 
XXVII/135/05 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 marca 
2005 r. w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa, wpro-
wadza sić nastćpujące zmiany: 

1. rozdział VI otrzymuje brzmienie: „ Rozdział VI 
Insygnia i techniczne ċrodki pracy Sołtysa” 

2. dla § 31 nadaje sić brzmienie: „ § 31. Sołtys 
posługuje sić: 

1) tablicą informacyjną usytuowaną w miejscu 
urzćdowania, 

2) pieczćcią Sołectwa i Sołtysa.” 
3. dla § 32 nadaje sić brzmienie: „ § 32. Insygnia 

i ċrodki techniczne zabezpiecza Wójt Gminy.” 
4. dodaje sić rozdział VII, który otrzymuje tytuł: 

„ Rozdział VII Postanowienia koĉcowe” 

5. w rozdziale VII po tytule dodaje sić § 33 
w brzmieniu: „§ 33. Zmiany niniejszego Statutu do-
konuje Rada Gminy.” 

6. po § 33 dodaje sić § 34 w brzmieniu: „ § 34. 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statu-
cie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz przepi-
sy Statutu Gminy Wijewo.” 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi Gmi-
ny Wijewo. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa 
Wielkopolskiego. 

 
 Przewodniczący 

Rady Gminy  
(-) Stanisław Kasperski 
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