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UCHWAŁA NR VI/35/2011 RADY MIASTA I GMINY BUK 

 z dnia 29 marca 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w mieście Buk, przy 
ul. Przemysłowej, działki o numerach ewidencyjnych 1140 i 1141 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U. 
z 2001r. 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. Nr 80, 
poz. 717 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Buk 
uchwala, co nastňpuje:  

§ 1. 1. Uchwala siň miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego terenów położonych w mie-
Ōcie Buk, przy ul. Przemysłowej, działki o nume-
rach ewidencyjnych 1140 i 1141, zwany dalej „pla-
nem”, stwierdzajņc zgodnoŌń planu z ustaleniami 
studium uwarunkowaŊ i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego miasta i gminy Buk, uchwa-
lonego uchwałņ nr XX/149/2000 Rady Miasta 
i Gminy Buk z dnia 29 lutego 2000r. ze zmianami. 

2. Załņczniki do uchwały stanowiņ: 
1) czňŌń graficzna planu w skali 1:1000, zwana 

dalej „rysunkiem planu” - załņcznik nr 1, 
2) rozstrzygniňcie Rady Miasta i Gminy Buk 

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 
planu - załņcznik nr 2, 

3) rozstrzygniňcie Rady Miasta i Gminy Buk 
o sposobie realizacji, zapisanych w planie 
inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należņ do zadaŊ własnych 
miasta i gminy oraz zasadach ich finanso-
wania, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych - załņcznik nr 3. 

3. Granice obszaru objňtego planem okreŌlo-
no na rysunku planu. 
 
§ 2. Ilekroń w uchwale jest mowa o: 

1) działce – należy przez to rozumień działkň 
budowlanņ w rozumieniu ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy 
przez to rozumień liniň ograniczajņcņ teren, 
na którym dopuszcza siň usytuowanie bu-
dynków; 

3) powierzchni zabudowy – należy przez to 
rozumień sumň powierzchni terenu wyzna-
czonņ przez rzut pionowy zewnňtrznych 
krawňdzi budynku w stanie wykoŊczonym; 

4) szyldzie – należy przez to rozumień ozna-
czenie jednostki organizacyjnej lub przed-
siňbiorcy, ich siedzib lub miejsc wykony-
wania działalnoŌci; 

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

6) urzņdzeniu reklamowym – należy przez to 
rozumień noŌnik reklamowy trwale zwiņza-
ny z gruntem lub zamontowany na elewacji 
budynku, wraz z elementami konstrukcyj-
nymi i zamocowaniami; 

7) zieleni izolacyjnej – należy przez to rozu-
mień wielogatunkowe nasadzenia zieleni 
wysokiej oraz krzewów z wykorzystaniem 
gatunków zimozielonych oraz zieleni ni-
skiej. 

 
§ 3. Ustala siň nastňpujņce przeznaczenie terenów: 

1) teren obiektów produkcyjnych, składów 
i magazynów oraz zabudowy usługowej 
oznaczone symbolem P/U; 

2) teren zieleni izolacyjnej, oznaczony symbo-
lem ZI; 

3) teren infrastruktury technicznej – elektro-
energetyka, oznaczony symbolem E. 

 
§ 4. Ustala siň nastňpujņce zasady ochrony i kształ-
towania ładu przestrzennego: 

1) zakaz wykonywania ogrodzeŊ pełnych od 
strony dróg; 

2) nakaz lokalizacji zabudowy w obszarze 
ograniczonym przez ustalone nieprzekra-
czalne linie zabudowy; 

3) dopuszczenie lokalizowania urzņdzeŊ re-
klamowych, szyldów i tablic informacyj-
nych o maksymalnej łņcznej powierzchni 
nieprzekraczajņcej – 12m2, umieszczanych 
na elewacji budynku na wysokoŌci kondy-
gnacji parteru lub na ogrodzeniu oraz wol-
no stojņcych do wysokoŌci 15,0m. 

 
§ 5. Ustala siň nastňpujņce zasady ochrony Ōrodo-
wiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) zakaz lokalizacji przedsiňwziňń mogņcych 
zawsze znaczņco oddziaływań na Ōrodowi-
sko, zgodnie z przepisami odrňbnymi, z wy-
jņtkiem inwestycji celu publicznego oraz 
stacji paliw; 

2) zakaz prowadzenia działalnoŌci gospodar-
czej zwiņzanej z gromadzeniem, segrega-
cjņ, odzyskiem lub unieszkodliwianiem od-
padów; 

3) nakaz podczyszczania Ōcieków przemysło-
wych przed odprowadzeniem ich do sys-
temu kanalizacji sanitarnej, zgodnie z prze-
pisami odrňbnymi; 

4) nakaz magazynowania odpadów niebez-
piecznych w sposób zabezpieczajņcy Ōro-
dowisko gruntowo-wodne i przekazanie ich 
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do dalszego zagospodarowania zgodnie 
z przepisami odrňbnymi. 

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

1) nakaz prowadzenia badaŊ archeologicz-
nych podczas prac ziemnych przy realizacji 
inwestycji zwiņzanych z zabudowaniem 
i zagospodarowaniem przedmiotowego te-
renu; 

2) nakaz uzyskania przez inwestora pozwole-
nie na badania archeologiczne przed wy-
daniem decyzji o pozwoleniu na budowň. 

 
§ 7. Nie wyznacza siň terenów, dla których należy 
ustaliń wymagania wynikajņce z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych. 
 
§ 8. 1. Dla terenu P/U ustala siň nastňpujņce para-
metry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

1) rodzaj zabudowy: obiekty produkcyjne, 
składy i magazyny albo budynki usługowe 
w tym zwiņzane z obsługņ Ōrodków trans-
portu; 

2) dopuszczenie lokalizacji obiektów i urzņ-
dzeŊ zwiņzanych z dystrybucjņ paliw; 

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

4) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 
z rysunkiem planu; 

5) powierzchniň zabudowy nie wiňkszņ niż 
50% powierzchni działki; 

6) powierzchniň terenu biologicznie czynnego 
co najmniej 20% powierzchni działki; 

7) wysokoŌń budynków – nie wiňkszņ niż 10,0 
m od poziomu terenu do najwyższego 
punktu dachu, do 2 kondygnacji nadziem-
nych; 

8) dopuszczenie kondygnacji podziemnej, 
9) dachy dowolne, przy dachach skoŌnych 

nachylenie połaci dachowych do 45o; 
10) przy dachach skoŌnych zastosowanie da-

chówki lub materiału dachówkopodobne-
go; 

11) wyznaczenie miejsc postojowych na tere-
nie nieruchomoŌci dla samochodów oso-
bowych w iloŌci minimum 2 stanowiska na 
100 m2 powierzchni użytkowej obiektu oraz 
dla samochodów ciňżarowych w iloŌci mi-
nimum 2 stanowisk na obszarze działki. 

2. Dla terenu ZI ustala siň nastňpujņce para-
metry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

1) nakaz pozostawienia terenu wolnego od 
zabudowy; 

2) nakaz nasadzeŊ zieleni izolacyjnej; 

3) dopuszczenie lokalizacji sieci i urzņdzeŊ in-
frastruktury technicznej. 

3. Dla terenu E ustala siň nastňpujņce para-
metry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

1) lokalizacjň urzņdzeŊ infrastruktury elektro-
energetycznej; 

2) dopuszczenie nasadzeŊ zieleni na terenach 
niezainwestowanych. 

 
§ 9. W zakresie granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegajņcych 
ochronie, ustalonych na podstawie odrňbnych 
przepisów, w tym terenów górniczych, a także 
obszarów szczególnego zagrożenia powodziņ oraz 
obszarów osuwania siň mas ziemnych ustala siň 
nakaz ochrony stanowisk archeologicznych objň-
tych ochronņ konserwatorskņ na podstawie usta-
wy o ochronie i opiece nad zabytkami. 
 
§ 10. 1. Nie okreŌla siň terenów, które wymagajņ 
wszczňcia procedury scalania i podziału nieru-
chomoŌci w rozumieniu przepisów odrňbnych. 

2. Powierzchnia działki budowlanej nie może 
byń mniejsza niż 2500m2. 

3. Dopuszcza siň wydzielenia działek pod sie-
ci i urzņdzenia infrastruktury technicznej. 
 
§ 11. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeŊ w ich 
użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala siň: 

1) zakaz lokalizacji przedsiňwziňń mogņcych 
pogorszyń istniejņce stosunki wodne na 
działkach sņsiednich; 

2) nakaz zastosowania rozwiņzaŊ zamiennych 
w przypadku wystņpienia kolizji inwestycji 
z urzņdzeniami drenażu melioracyjnego. 

 
§ 12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej ustala siň: 

1) obsługň komunikacyjnņ terenu z gminnej 
drogi publicznej – ul. Przemysłowej, zloka-
lizowanej poza obszarem opracowania 
planu; 

2) podłņczenie do sieci wodociņgowej na za-
sadach okreŌlonych przez gestora sieci; 

3) w zakresie sieci kanalizacyjnej: 
a) odprowadzanie Ōcieków komunalnych i 

przemysłowych do istniejņcej sieci kanali-
zacji sanitarnej, 

b) zagospodarowanie wód opadowych i roz-
topowych z połaci dachowych do sieci ka-
nalizacji deszczowej lub na terenie działki, 
zgodnie z przepisami odrňbnymi, 

c) zagospodarowanie wód opadowych i roz-
topowych z powierzchni utwardzonych do 
gruntu lub rowów melioracyjnych, poprzez 
urzņdzenia podczyszczajņce, lub sieci kana-
lizacji deszczowej, zgodnie z przepisami 
odrňbnymi; 
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4) dopuszczenie budowy sieci gazowej, na 
warunkach okreŌlonych przez gestora sieci; 

5) nakaz stosowania do wytwarzania energii 
dla celów grzewczych i technologicznych 
paliw charakteryzujņcych siň najniższymi 
wskaźnikami emisyjnymi, spalanych w 
urzņdzeniach o wysokim stopniu sprawno-
Ōci, z dopuszczeniem wykorzystania odna-
wialnych źródeł energii; 

6) zasilanie w energiň elektrycznņ z istniejņcej 
i projektowanej sieci elektroenergetycznej; 

7) nakaz magazynowania segregowanych 
odpadów w pojemnikach na posesji i zago-
spodarowanie ich zgodnie z gminnym pla-
nem gospodarki odpadami i przepisami 
odrňbnymi; 

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

 
§ 13. Nie wyznacza siň terenów, dla których należy 
okreŌliń sposób i terminy tymczasowego zagospo-
darowania, urzņdzenia i użytkowania terenów. 
 
§ 14. Ustala siň stawkň służņcņ naliczeniu jednora-
zowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 usta-
wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, w wysokoŌci 30%. 
 
§ 15. Wykonanie uchwały powierza siň Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Buk. 
 
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym 
Województwa Wielkopolskiego. 
 

Przewodniczņcy  
Rady Miasta i Gminy Buk  

(-) Andrzej Jankowski 
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Załņcznik nr 1 
do uchwały nr VI/35/2011 
Rady Miasta i Gminy Buk 

z dnia 29 marca 2011 r. 

  



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 149 – 14037 – Poz. 2412 
 

Załņcznik nr 2 
do uchwały nr VI/35/2011 
Rady Miasta i Gminy Buk 

z dnia 29 marca 2011 r. 
 

ROZSTRZYGNIŇCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU                
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POŁOŻONYCH W MIEŋCIE BUK, 

PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ, DZIAŁKI O NUMERACH EWIDENCYJNYCH 1140 I 1141. 
 
 

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) przedmiotowy 
projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów położonych w mieŌcie 
Buk, przy ul. Przemysłowej, działki o numerach 
ewidencyjnych 1140 i 1141 został wyłożony 
do publicznego wglņdu w terminie od dnia 
05.01.2011 r. do dnia 28.01.2011 r. 

Termin składania uwag upłynņł dnia 14.02.2011 r. 
 
W ustawowym terminie nie wniesiono żadnych 
uwag do projektu planu, w zwiņzku z czym Rada 
Miasta i Gminy Buk nie podejmuje rozstrzygniňcia 
o sposobie ich rozpatrzenia, o którym mowa w art. 
20 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym. 
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Załņcznik nr 3 
do uchwały nr VI/35/2011 
Rady Miasta i Gminy Buk 

z dnia 29 marca 2011 r. 
 

ROZSTRZYGNIŇCIE RADY MIASTA I GMINY BUK O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM 
PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POŁOŻONYCH W MIEŋCIE BUK, PRZY UL. 

PRZEMYSŁOWEJ, DZIAŁKI O NUMERACH EWIDENCYJNYCH 1140 I 1141 INWESTYCJI Z ZAKRESU             
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻŅ DO ZADAŉ WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH       

FINANSOWANIA 
 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 
Rada Miasta i Gminy Buk rozstrzyga, co nastňpuje: 
 
§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
służņce zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspól-
noty stanowiņ, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zadania wła-
sne gminy. 
 
§ 2. Na obszarze objňtym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego terenów poło-
żonych w mieŌcie Buk, przy ul. Przemysłowej, 
działki o numerach ewidencyjnych 1140 i 1141 nie 

wystňpujņ tereny, dla których zapisane zostały 
inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
należņce do zadaŊ własnych gminy. 
 
§ 3. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które należņ do zadaŊ własnych 
gminy, ujňte w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego, podlega przepisom ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i jest ujmo-
wane w wieloletniej prognozie finansowej. W 
przedmiotowym przypadku na obszarze objňtym 
projektem miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego nie wystňpujņ tereny, dla których 
zapisane zostały inwestycje z zakresu infrastruktu-
ry technicznej należņce do zadaŊ własnych gminy. 
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UCHWAŁA NR  VII/27/2011 RADY MIEJSKIEJ W OSTROROGU 

 z dnia 29 marca 2011 r. 

w sprawie: zmiany uchwały nr XXX/219/2005 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 25 listopada 2005 roku 

w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.  

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorzņdzie gminnym (tekst 
jedn. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, ze zmia-
nami), art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 
roku o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jedn. 
                                                           
1Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji 
wdrożenia nastňpujņcych dyrektyw Wspólnot Europej-
skich:  
 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 roku 
w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych 
typów transportu kombinowanego towarów miňdzy 
paŊstwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992 
roku) 
 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 roku 
w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych 
typów infrastruktury przez pojazdy ciňżarowe (Dz. Urz. 

Dz.U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 ze zmianami) 
Rada Miejska w Ostrorogu uchwala co nastňpuje:  

§ 1. W uchwale nr XXX/219/2005 Rady Miejskiej 
w Ostrorogu z dnia 25 listopada 2005 roku 
w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji 
i deklaracji podatkowych wprowadza siň nastňpu-
jņce zmiany:  

1. wzór formularza deklaracji na podatek od 
nieruchomoŌci stanowiņcy załņcznik nr 1 otrzymu-
                                                                                       
WE L 187 z 20.07.1999 roku). Dane dotyczņce ogłoszenia 
aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone 
w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpo-
spolitņ Polskņ członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczņ 
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzňdowym Unii 
Europejskiej – wydanie specjalne. 


