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151, poz. 1220 z póčn. zm.) Rada Gminy Gołuchów 
uchwala, co nastćpuje:  

§ 1. Ze wzglćdu na utratć wartoċci przyrodniczej i 
koniecznoċć zapewnienia bezpieczeĉstwa powszech-
nego znosi sić ochronć nastćpujących drzew stano-
wiących czćċć Alei pomnikowej figurującej w reje-
strze wojewódzkim pod nr 466: 

- 1 szt. lipa drobnolistna o obwodzie pnia 220 
cm przy ul. Czartoryskich (rosnąca przy Gim-
nazjum), 

- 1 szt. lipa drobnolistna o obwodzie pnia 125 
cm przy ul. Czartoryskich (rosnąca przy Gim-
nazjum), 

- 1 szt. lipa drobnolistna o obwodzie pnia 192 
cm rosnąca naprzeciwko parku w miejscowo-
ċci Czerminek, 

- 1 szt. lipa drobnolistna o obwodzie pnia 185 
cm rosnąca naprzeciwko posesji nr 6 w miej-
scowoċci Szkudła, 

- 1 szt. lipa drobnolistna o obwodzie pnia 190 
cm rosnąca przy posesji nr 1 w miejscowoċci 
Kucharki. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi Gmi-
ny. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 14 dni od 
dnia opublikowania w dzienniku Urzćdowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego. 

 
 Przewodniczący 

Rady  
(-) Jan Sobczak 
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UCHWAŁA NR VIII/98/2011 RADY GMINY GOŁUCHÓW 

 z dnia 22 sierpnia 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - działki nr ewid.: 
978/101, 978/115, 978/143, 978/117, 978/118, 978/68, 978/69 w Kościelnej Wsi gmina Gołuchów. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5, art.40 ust.1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591)1, art.20 
w związku z art.14 ust. 8, art. 15, art.16 ust. 1, 
art.17, art. 29 i art.34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717)2, rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w 
sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
(Dz. U. Nr 164, poz. 1587), uchwala sić co nastćpu-
je: 

Rozdział I 
Ustalenia ogólne 

§ 1. 1. Uchwala sić miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego - działki nr ewid.: 978/101, 
978/115, 978/143, 978/117, 978/118, 978/68, 978/69 
                                                           
1Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w 2002 
r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; w 2003 r. Nr 80, poz. 
717 i Nr 162, poz. 1568; w 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 
116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759; w 2005 r. Nr 172, poz. 
1441, Nr 175, poz. 1457; w 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 
poz. 1337; w 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 
173, poz. 1218; w 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 
poz.1458; w 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz.1241 oraz 
w 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146. 
2Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w 2004 
r. Nr 6, poz. 41, Nr 141 poz. 1492; w 2005 r. Nr 113 poz. 
954, Nr 130 poz. 1087; w 2006 r. Nr 45 poz. 319 i Nr 225 
poz. 1635; w 2007 r. Nr 127 poz. 880; z 2008 r. Nr 141 poz. 
1492, nr 199, poz. 1227, nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 
1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124. 

w Koċcielnej Wsi gmina Gołuchów, zwany dalej 
„planem”. 

2. Plan jest zmianą „Miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego działki nr 978/4 
połoďonej w Koċcielnej Wsi Gm. Gołuchów” ( 
uchwalonego uchwałą nr XX/164/2000 Rady Gmi-
ny Gołuchów z dnia 7 listopada 2000 r., zmienioną 
uchwałą nr XVII/141/2008 z dnia 30 maja 2008 r.)” 
w czćċci dotyczącej: 

1) działek o numerach ewidencyjnych: 
978/101, 978/115, 978/143, 978/117, 978/118 
na terenie o symbolu MN 1.3; 

2) działki o numerze ewidencyjnym 978/68 na 
terenie o symbolu MN 4.3; 

3) działki o numerze ewidencyjnym 978/69 na 
terenie o symbolu KD 2.4. 

3. Integralnymi czćċciami planu są: 
1) dokument graficzny pt. „Miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego - działki 
nr ewid.: 978/101, 978/115, 978/143, 
978/117, 978/118, 978/68, 978/69 
w Koċcielnej Wsi gmina Gołuchów - rysu-
nek planu w skali 1:1000 - załącznik nr 1” 

2) załącznik nr 2 – dokument tekstowy pt. 
„Rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu planu”; 

3) załącznik nr 3 - dokument tekstowy pt. 
„Rozstrzygnićcie o sposobie realizacji zapi-
sanych w planie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleďą do za-
daĉ własnych gminy oraz zasadach ich fi-
nansowania, zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych”. 

4. Granice obszaru objćtego planem okreċla 
rysunek planu. 
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5. Rozwiązania wynikające z ustaleĉ planu są 
zgodne z ustaleniami „ Studium uwarunkowaĉ 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Gołuchów”3 

 
§ 2. Planu nie ustala: 

1) wymagaĉ dotyczących przestrzeni publicz-
nej; 

2) granic i sposobów zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegających ochro-
nie, ustalonych na podstawie odrćbnych 
przepisów, w tym naraďonych na niebez-
pieczeĉstwo powodzi oraz zagroďonych 
osuwaniem sić mas ziemnych; 

3) szczegółowych zasad i warunków scalania 
i podziału nieruchomoċci; 

4) szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczeĉ w ich uďytko-
waniu, w tym zakazu zabudowy; 

5) sposobu i terminu tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i uďytkowania 
terenów. 

 
§ 3. 1. Nastćpujące oznaczenia graficzne na rysun-
ku planu są ustaleniami planu: 

1) granice obszarów objćtych planem; 
2) linie rozgraniczające tereny o róďnym prze-

znaczeniu lub róďnych zasadach zagospo-
darowania; 

3) symbole poszczególnych terenów, zawiera-
jące litery i cyfry; 

4) linie zabudowy; 
2. Liniowe oznaczenia graficzne wyznaczają-

ce granice obszarów objćtych planem, biegnące 
na rysunku planu wzdłuď linii rozgraniczających 
tereny, naleďy traktować jako oznaczenia biegnące 
po tych liniach. 

 
§ 4. W rozumieniu niniejszej uchwały okreċlenie: 

1) budynek gospodarczo-garaďowy - oznacza 
budynek z pomieszczeniami garaďowymi 
i gospodarczymi; 

2) dotychczasowe przeznaczenie lub dotych-
czasowe ustalenia – oznacza przeznaczenie 
terenu zawarte w „Miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego działki nr 
978/4 połoďonej w Koċcielnej Wsi Gm. Go-
łuchów” uchwalonym uchwałą nr 
XX/164/2000 Rady Gminy Gołuchów z dnia 
7 listopada 2000 r., a nastćpnie zmienio-
nym uchwałą nr XVII/141/2008 z dnia 30 
maja 2008 r.; 

3) linia zabudowy obowiązująca – oznacza li-
nić ustaloną na rysunku planu, wyznacza-
jącą usytuowanie frontowej ċciany budyn-
ku, z dopuszczeniem: 

a) przekroczenia tej linii przez okapy, gzymsy, 
balkony, urządzenia uzbrojenia terenu, 

                                                           
3Uchwała Nr V/50/2011 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 
marca 2011r. 

b) cofnićcia uskokami pionowymi fragmen-
tów ċciany frontowej; 

4) powierzchnia całkowitej zabudowy – ozna-
cza sumć powierzchni zabudowy budynku 
mieszkalnego, budynku gospodarczego 
i budynku garaďowego lub budynku go-
spodarczo-garaďowego; 

5) teren – oznacza czćċć obszaru ( lub cały 
obszar ) objćtego planem, wyznaczony li-
niami rozgraniczającymi, okreċlony symbo-
lem literowym i cyfrowym, dla którego 
ustalono przeznaczenie oraz zasady zago-
spodarowania; teren moďe obejmować 
jedną lub kilka: działek budowlanych, dzia-
łek gruntu, nieruchomoċci gruntowych; 

6) usługi rekreacji fizycznej – oznacza moďli-
woċć budowy obiektów budowlanych wraz 
z urządzeniami budowlanymi, takich jak 
np.: baseny, sale typu fitness, siłownie, bo-
iska zewnćtrzne; 

7) wysokoċć budynku – oznacza wysokoċć 
zmierzoną od istniejącego lub projektowa-
nego poziomu chodnika przed elewacją 
frontową do najwyďej połoďonej poziomej 
krawćdzi elewacji frontowej. 

 
§ 5. Ustala sić: 

1) przeznaczenie terenów i linie rozgranicza-
jące tereny o róďnym przeznaczeniu 
i róďnych zasadach zagospodarowania; 

2) parametry i wskačniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, 
w tym: linie zabudowy, gabaryty obiektów 
i intensywnoċć zabudowy; 

 
§ 6. W zakresie ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego ustala sić: 

1) dopuszczenia: 
a) rozbudowy istniejących budynków miesz-

kalnych jednorodzinnych pod warunkiem 
zachowania zasad i wskačników wynikają-
cych z ustaleĉ szczegółowych, 

b) lokalizacji reklam na działkach budowla-
nych, informujących o prowadzonej dzia-
łalnoċci gospodarczej na tych działkach; 

2) zakazy: 
a) budowy tymczasowych obiektów budow-

lanych z wyjątkiem obiektów niezbćdnych 
w czasie trwania realizacji przedsićwzićcia, 

b) budowy ogrodzeĉ z pełnymi ďelbetowymi 
przćsłami. 

 
§ 7. 1. W zakresie ochrony ċrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego ustala sić nakazy, do-
puszczenia i zakazy. 

2. Nakazy: 
1) w zakresie ochrony przed hałasem: 
a) dla terenu oznaczonego symbolem MN 

1.3/11 - kwalifikacjć terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 
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b) dla terenu oznaczonego symbolem U 1/11 - 
kwalifikacjć terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych, 

c) dla terenu oznaczonego symbolem U 2/11 - 
kwalifikacjć terenów zabudowy związanej 
ze stałym lub czasowym pobytem dzieci 
i młodzieďy, 

d) dla terenów o kwalifikacjach, o których 
mowa w lit. a, b, c, obowiązują dopusz-
czalne poziomy hałasu okreċlone w przepi-
sach odrćbnych; 

2) zabezpieczenia przed dewastacją po-
wierzchni biologicznie czynnej w trakcie 
realizacji inwestycji; 

3) usunićcia gleby z powierzchni przeznaczo-
nej do zabudowania lub utwardzenia i jej 
biologicznie czynnego uďytkowania na 
miejscu, lub w innym miejscu wskazanym 
przez Wójta Gminy Gołuchów; 

4) zagospodarowania nadmiaru gruntu po-
wstałego w efekcie wykonywania robót 
ziemnych zgodnie ze wskazaniem Wójta 
Gminy Gołuchów; 

5) gromadzenia segregowanych odpadów 
w wyznaczonych miejscach na terenie po-
sesji i ich dalsze zagospodarowania zgod-
nie z gminnym planem gospodarki odpa-
dami i przepisami odrćbnymi; 

6) zaopatrzenia w wodć z istniejącego wodo-
ciągu; 

7) odprowadzania ċcieków bytowych i komu-
nalnych do istniejącej kanalizacji sanitar-
nej. 

3. Dopuszczenia: 
1) wprowadzania wód opadowych i roztopo-

wych z dachów do ziemi na działce budow-
lanej; 

2) wprowadzania wód opadowych i roztopo-
wych pochodzących z zanieczyszczonych 
powierzchni o trwałej nawierzchni, do zie-
mi na działce budowlanej, zgodnie z prze-
pisami odrćbnymi; 

3) stosowania, do celów grzewczych, paliw 
płynnych, gazowych lub stałych (np. bio-
masa w postaci płynnej, gazowej, pelety, 
drewno) charakteryzujących sić najniďszy-
mi wskačnikami emisyjnymi, lub wykorzy-
stania do tego celu alternatywnych čródeł 
energii. 

4. Zakazy: 
1) prowadzenia działalnoċci gospodarczej 

mogącej – poza działką budowlaną, do któ-
rej podmiot prowadzący działalnoċć go-
spodarczą posiada tytuł prawny – powo-
dować przekroczenie standardów jakoċci 
ċrodowiska, wynikających z ust. 2 pkt 1 i 
innych okreċlonych przepisami odrćbnymi; 

2) budowy przydomowych oczyszczalni ċcie-
ków oraz indywidualnych bezodpływowych 
zbiorników na ċcieki; 

3) budowy konstrukcji wieďowych i masztów 
z urządzeniami przetwarzającymi energić 
wiatru. 

 
§ 8. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala 
sić nakazy: 

1) uzgodnienia w Delegaturze Wojewódzkie-
go Urzćdu Ochrony Zabytków w Kaliszu 
wszelkich prac naruszających strukturć 
ziemi, przed przystąpieniem do wykonania 
tych prac; 

2) w trakcie wykonywania robót ziemnych - 
w przypadku natrafienia na przedmiot, co 
do którego zachodzi przypuszczenie, ďe jest 
on zabytkiem - wstrzymania wszelkich ro-
bót mogących uszkodzić lub zniszczyć ten 
przedmiot; 

3) zabezpieczenia przedmiotu o którym mowa 
w pkt 2 oraz miejsca w którym odkryto ten 
przedmiot; 

4) niezwłocznego zawiadomienia o natrafie-
niu przedmiotu, o którym mowa w pkt 2, 
Wojewódzkiego Urzćdu Ochrony Zabytków 
w Poznaniu, Delegatury w Kaliszu, a jeċli 
nie jest to moďliwe Wójta Gminy Gołu-
chów. 

 
§ 9. 1. W zakresie modernizacji i rozbudowy istnie-
jących systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej oraz lokalizacji nowych urządzeĉ infra-
struktury technicznej nie wprowadza sić ograni-
czeĉ innych niď wynikające z przepisów odrćb-
nych. 

2. Na terenach o symb. U 1/11 i U 2/11 ustala 
sić wskačnik miejsc postojowych w liczbie nie 
mniejszej niď 10 na 1000 m2 powierzchni uďytko-
wej. 

Rozdział II 
Ustalenia szczegółowe dotyczące 

przedmiotu planu 

§ 10. 1. Dla terenu o symb. MN 1.3/11 ustala sić 
zachowanie dotychczasowego przeznaczenia dla 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala 
sić nastćpujące wskačniki, warunki zabudowy 
i zagospodarowania: 

1) dla jednej działki budowlanej: 
a) wskačniki: 
- powierzchni biologicznie czynnej do po-

wierzchni działki – nie niďszy niď 50%, 
- powierzchni zabudowy do powierzchni 

działki – nie wyďszy niď 40%, 
b) budowa jednego budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego a takďe jednego budynku 
garaďowo-gospodarczego, dla kaďdego lo-
kalu mieszkalnego lub lokalu uďytkowego, 
wydzielonego w tym budynku, 

c) dopuszczalna rozbudowa i przebudowa ist-
niejącej zabudowy jednorodzinnej 
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z zastrzeďeniem zgodnoċci z ustaleniami 
pkt 2, 

d) co najmniej 1 stanowisko postojowe dla 
kaďdej rodziny zamieszkującej na tej dział-
ce, 

e) co najmniej 2 dodatkowe stanowiska po-
stojowe, dla przebywających na danej 
działce usługobiorców, jeďeli w budynku 
mieszkalnym jednorodzinnym, w wydzie-
lonym lokalu uďytkowym, bćdzie prowa-
dzona działalnoċć gospodarcza; 

2) dla dopuszczalnej rozbudowy i przebudowy 
istniejącej zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej ustala sić nastćpujące wskačniki 
i parametry: 

a) linie zabudowy - nieprzekraczalne w odle-
głoċci 6 m od linii granicznej z terenem ist-
niejącej ulicy, 

b) wysokoċć - 2 kondygnacje nadziemne, wy-
sokoċć budynku nie wićksza niď 8 m, przy 
czym ustala sić ostatnią kondygnacjć jako: 

- ukrytą w dachu budynku, lub 
- cofnićtą w stosunku do lica ċciany budynku 

o co najmniej 1 m, 
c) dopuszczalna kondygnacja podziemna, 
d) geometria i pokrycie dachów: 
- kąt nachylenia nie mniejszy niď 25°, 
- pokrycie dachów dachówką w kolorze gra-

fitowym, 
e) inne - stolarka okienna w kolorze białym; 
3) dla budynków gospodarczo-garaďowych 

ustala sić nastćpujące wskačniki i parame-
try: 

a) linie zabudowy: 
- nieprzekraczalna, toďsama z południowo-

zachodnią granicą opracowania planu, dla 
działek o nr ewid.: 978/101 i 978/115, 

- nieprzekraczalne, toďsame z południowo-
zachodnią i południowo-wschodnią granicą 
opracowania planu, dla działki o nr ewid. 
978/143, 

- nieprzekraczalna w odległoċci 1,5 m od po-
łudniowo-wschodniej granicy opracowania 
planu, dla działki o nr ewid. 978/117, 

- nieprzekraczalne w odległoċci: 3 m od linii 
granicznej z działka o nr ewidencyjnym 
978/96, 4 m od linii rozgraniczającej z tere-
nem o symbolu U2/11, 

b) łączną powierzchnić zabudowy na jednej 
działce budowlanej – nie wićkszą niď 50 m² 
/1 mieszkanie, 

c) gabaryty: 
- szerokoċć elewacji frontowej - nie wićksza 

niď 8 m, 
- wysokoċć - 1 kondygnacja nadziemna, wy-

sokoċć budynku nie wićksza niď 5,5 m, 
d) geometria i pokrycie dachów: 
- dachy jednospadowe, dwuspadowe lub 

wielospadowe, 
- kąt nachylenia nie mniejszy niď 25°, 
- pokrycie dachów dachówką w kolorze gra-

fitowym, 
e) inne - stolarka okienna w kolorze białym. 

3. Zachowuje sić dostćp terenu do istnieją-
cych ulic i infrastruktury technicznej, bez ograni-
czeĉ, jako zasadć powiązania z istniejącym ukła-
dem komunikacji drogowej. 

 
§ 11. 1. Dla terenu o symb. U 1/11 ustala sić: 

1) zmianć dotychczasowego przeznaczenia 
dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej działki budowlanej nr ewid. 978/68 na 
przeznaczenie dla usług rekreacji fizycznej; 

2) zmianć dotychczasowego przeznaczenia 
dla komunikacji działki budowlanej nr 
ewid. 978/69 na przeznaczenie dla usług re-
kreacji fizycznej. 

2. Dla terenu, obejmującego działki o którym 
mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 ustala sić nastćpujące 
wskačniki, warunki zabudowy i zagospodarowania: 

1) wskačnik powierzchni zabudowy 
w odniesieniu do powierzchni terenu – nie 
wyďszy niď 30%; 

2) udział procentowy powierzchni biologicz-
nie czynnej w odniesieniu do terenu – nie 
niďszy niď 40%; 

3) miejsca postojowe w liczbie okreċlonej 
wskačnikiem, o którym mowa w § 9 ust. 2. 

3. Dla zabudowy usługowej ustala sić nastć-
pujące wskačniki i parametry: 

1) linie zabudowy – nieprzekraczalne: 
a) w odległoċci 6 m od linii granicznej 

z terenem skrzyďowania istniejących ulic, 
b) w odległoċci 5 m od linii granicznych 

z terenami istniejących ulic; 
2) szerokoċć elewacji frontowej - nie wićksza 

niď 35 m; 
3) wysokoċć: 
a) 2 kondygnacje nadziemne, wysokoċć bu-

dynku nie wićksza niď 10 m, 
b) dopuszczalna trzecia kondygnacja pod-

ziemna; 
4) geometria i pokrycie dachów: 
a) dachy wielospadowe - o kącie nachylenia 

nie mniejszym niď 25o i płaskie, 
b) pokrycie dachów: 
- płaskich - dowolnym materiałem, 
- o kącie nachylenia nie mniejszym niď 25° - 

dachówką w kolorze grafitowym. 
4. Ustala sić dostćp terenu do istniejących 

ulic i infrastruktury technicznej, bez ograniczeĉ, 
jako zasadć powiązania z istniejącym układem 
komunikacji drogowej. 

 
§ 12. 1. Dla terenu o symb. U 2/11 ustala sić: 

1) zmianć dotychczasowego przeznaczenia 
dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej na przeznaczenie dla usług oċwiaty; 

2) dopuszczalnoċć wydzielenia w budynku 
usługowym lokalu mieszkalnego, integral-
nie związanego z prowadzoną na tym tere-
nie działalnoċcią gospodarczą; 

3) dopuszczalnoċć budowy budynku gospo-
darczo-garaďowego. 
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2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala 
sić nastćpujące zasady kształtowania zabudowy 
oraz wskačniki zagospodarowania terenu: 

1) wskačnik powierzchni zabudowy w odnie-
sieniu do powierzchni terenu – nie wyďszy 
niď 30%; powierzchnia budynku gospodar-
czo-garaďowego - nie wićksza niď 50 m2, 

2) udział procentowy powierzchni biologicz-
nie czynnej w odniesieniu do terenu – nie 
niďszy niď 40%; 

3) warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu: 

a) wysokoċć zabudowy: 
- budynku usługowego - nie wićksza niď 8 m, 
- budynku gospodarczo-garaďowego - nie 

wićksza niď 5,5 m, 
b) miejsca postojowe w liczbie okreċlonej 

wskačnikiem, o którym mowa w § 9 ust. 2, 
c) linie zabudowy dla budynku usługowego: 
- obowiązująca linia zabudowy w odległoċci 

6 m od północnej linii rozgraniczającej, 
- nieprzekraczalne w odległoċci 4 m od po-

zostałych linii rozgraniczających, 
d) linie zabudowy dla budynku gospodarczo-

garaďowego w odległoċci 4 m od linii gra-
nicznych, 

e) szerokoċć elewacji frontowej: 
- budynku usługowego - nie wićksza niď 26 

m, 

- budynku gospodarczo-garaďowego - nie 
wićksza niď 8 m, 

f) układ połaci dachu: 
- budynku usługowego – dwuspadowy lub 

wielospadowy, 
- budynku gospodarczo-garaďowego - dwu-

spadowy lub wielospadowy, 
g) kąty nachylenia dachów - od 25o do 35o. 

3. Zachowuje sić dostćp terenu do istniejącej 
ulicy bez ograniczeĉ, jako zasadć powiązania z 
istniejącym układem komunikacji drogowej. 

 
Rozdział III 

Ustalenia końcowe 

§ 13. Ustala sić 30% stawkć stanowiącą podstawć 
do okreċlania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy. 
 
§ 14. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi 
Gminy Gołuchów. 
 
§ 15. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 30 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego. 

 
 

 Przewodniczący 
Rady  

(-) Jan Sobczak 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr VIII/98/2011  

Rady Gminy Gołuchów 
z dnia 22 sierpnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE RADY GMINY GOŁUCHÓW 

O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU PLANU 
 
 Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póčn. zm.) 
Rada Gminy Gołuchów, po zapoznaniu sić z listą 
nieuwzglćdnionych przez Wójta Gminy Gołuchów 
uwag wniesionych do wyłoďonego do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego – działki nr ewid.: 978/101, 
978/115, 978/143, 978/117, 978/118, 978/68, 978/69 
w Koċcielnej Wsi gmina Gołuchów - rozstrzyga co 
nastćpuje: 
 
 1. Uwagi dotyczące działki o nr ewid. 
978/118 połoďonej na terenie oznaczonym w pro-
jekcie planu symbolem U 2/11. 
 Treċć uwag: Właċciciele działki nr 978/112 
są przeciwni lokalizacji przedszkola na działce 
nr 978/118. Przewidują, ďe uďytkowanie przedszko-
la spowoduje: znaczne nasilenie ruchu samocho-
dowego w „newralgicznych” godzinach poran-
nych i popołudniowych, zakłócenie ciszy i spokoju 
w czasie imprez typu Dzieĉ Dziecka, Dzieĉ Babci i 
Dzieĉ Dziadka, znaczne nasilenie ruchu pieszych 
ograniczające ich prywatnoċć, pogorszenie bez-
pieczeĉstwa bytowania, hałas parkujących na 
terenie przedszkola samochodów, negatywny 
niewychowawczy wpływ zachowaĉ mieszkaĉców 
na dzieci w przedszkolu ( takich jak grilowanie, 
głoċna muzyka, wizyty goċci, koszenie traw ), 
utrudnienia w dowoďeniu dzieci do przedszkola 
w przypadku uruchomienia bramek wjazdowych 
na teren osiedla. Oceniają przedszkole jako drugi 
uciąďliwy obiekt na osiedlu wskazując jako pierw-
szy sklep lub punk usługowy planowany do zbu-
dowania na działce nr 978/119. Przewidują spadek 
wartoċci swojej posesji o 20% do 30%. Wyraďają 
przekonanie, ďe usytuowanie przedszkola na ul. 
Widokowej jest rozwiązaniem niekorzystnym, 
obniďającym wartoċć przyległych posesji m. in. z 
uwagi na niewątpliwą uciąďliwoċć tego rodzaju 
działalnoċci na tego typu osiedlu. 
 Rozstrzygnićcie uwag: 
Uwagi w całoċci nieuwzglćdnione: 

1) Wniesione do projektu planu uwagi są prze-
widywanymi uciąďliwoċciami, które w 
przekonaniu wnoszących uwagi, zaistnieją 
po zlokalizowaniu przedszkola w bliskim 
sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej. Ďadna z opisanych 
uciąďliwoċci nie została okreċlona jako na-
ruszająca przepisy prawa materialnego, 
pozostając w sferze subiektywnych przewi-
dywaĉ osób wnoszących uwagi. 

2) Zgodnie z załącznikiem – Tabela 3 lp. 2 do 
rozporządzenia Ministra Ċrodowiska z dnia 
14 czerwca w sprawie dopuszczalnych po-
ziomów hałasu w ċrodowisku dopuszczalny 
poziom hałasu ( dla dróg i budynków ) jest 
jednakowy dla: terenów zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej; terenów zabu-
dowy związanej ze stałym lub czasowym 
pobytem dzieci i młodzieďy; terenów do-
mów opieki społecznej, terenów szpitali w 
miastach ( Dz. U. z dnia 5 lipca 2007 r. Nr 
120 poz. 826 ). Skoro dla terenów zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej i tere-
nów zabudowy związanej ze stałym lub 
czasowym pobytem dzieci i młodzieďy 
przepisy ustalają jednakowy dopuszczalny 
poziom hałasu, przeznaczenie działki pod 
budowć przedszkola, nawet w bliskim są-
siedztwie zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, nie narusza ww. przepisu. 

 2. Uwagi dotyczące działki o nr ewid. 
978/118 połoďonej na terenie oznaczonym w pro-
jekcie planu symbolem U 2/11. 
 Treċć uwag: Właċciciele działki nr 978/111 
są przeciwni lokalizacji przedszkola na działce 
nr 978/118. Przewidują, ďe uďytkowanie przedszko-
la spowoduje: znaczne nasilenie ruchu samocho-
dowego i znaczne nasilenie ruchu pieszych ogra-
niczające ich prywatnoċć, nasilenie hałasu, obni-
ďenie wartoċci rynkowej posesji. Oċwiadczają, ďe 
kupując działkć wiedzieli o przeznaczeniu działki nr 
978/118 pod zabudowć mieszkaniową, wybrali 
lokalizacjć przy krótkiej ulicy gwarantującej mały 
ruch samochodowy, pieszych, ciszć i spokój. Oce-
niają przedszkole jako drugi uciąďliwy obiekt na 
osiedlu wskazując jako pierwszy sklep lub punk 
usługowy planowany do zbudowania na działce nr 
978/119. Konkludując proszą o nie planowanie 
budowy przedszkola. 
 Rozstrzygnićcie uwag: 
Uwagi w całoċci nieuwzglćdnione: 

1) Wniesione do projektu planu uwagi są prze-
widywanymi uciąďliwoċciami, które w 
przekonaniu wnoszących uwagi, zaistnieją 
po zlokalizowaniu przedszkola w bliskim 
sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej. Ďadna z opisanych 
uciąďliwoċci nie została okreċlona jako na-
ruszająca przepisy prawa materialnego, 
pozostając w sferze subiektywnych przewi-
dywaĉ osób wnoszących uwagi. 

2) Zgodnie z załącznikiem – Tabela 3 lp. 2 do 
rozporządzenia Ministra Ċrodowiska z dnia 
14 czerwca w sprawie dopuszczalnych po-
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ziomów hałasu w ċrodowisku dopuszczalny 
poziom hałasu ( dla dróg i budynków ) jest 
jednakowy dla: terenów zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej; terenów zabu-
dowy związanej ze stałym lub czasowym 
pobytem dzieci i młodzieďy; terenów do-
mów opieki społecznej, terenów szpitali w 
miastach ( Dz. U. z dnia 5 lipca 2007 r. 
Nr 120 poz. 826 ). Skoro dla terenów zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tere-
nów zabudowy związanej ze stałym lub 
czasowym pobytem dzieci i młodzieďy 
przepisy ustalają jednakowy dopuszczalny 
poziom hałasu, przeznaczenie działki pod 
budowć przedszkola, nawet w bliskim są-
siedztwie zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, nie narusza ww. przepisu. 

 3. Uwagi dotyczące działki o nr ewid. 
978/118 połoďonej na terenie oznaczonym w pro-
jekcie planu symbolem U 2/11. 
 Treċć uwag. Właċciciele posesji przy ul. 
Widokowej 12 (działka o nr ewid. 978/113) są prze-
ciwni lokalizacji przedszkola na działce nr 978/118. 
Przewidują, ďe uďytkowanie przedszkola spowodu-
je: znaczne nasilenie ruchu samochodowego w 
„newralgicznych” godzinach porannych i popołu-
dniowych, zakłócenie ciszy i spokoju w czasie 
imprez typu Dzieĉ Dziecka, Dzieĉ Babci i Dzieĉ 
Dziadka, parkowanie duďej iloċci samochodów, 
utrudnienia w dowoďeniu dzieci do przedszkola w 
przypadku uruchomienia bramek wjazdowych na 
teren osiedla, obniďenie wartoċci przyległych po-
sesji. Stwierdzają zasadnoċć budowy przedszkola 
zlokalizowanego w innym miejscu np. „przy wječ-
dzie na osiedle od ul. Poznaĉskiej”. 

 Rozstrzygnićcie dotyczące uwag: 
Uwagi w całoċci nieuwzglćdnione: 

1) Wniesione do projektu planu uwagi są prze-
widywanymi uciąďliwoċciami, które w 
przekonaniu wnoszących uwagi, zaistnieją 
po zlokalizowaniu przedszkola w bliskim 
sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej. Ďadna z opisanych 
uciąďliwoċci nie została okreċlona jako na-
ruszająca przepisy prawa materialnego, 
pozostając w sferze subiektywnych przewi-
dywaĉ osób wnoszących uwagi. 

2) Zgodnie z załącznikiem – Tabela 3 lp. 2 do 
rozporządzenia Ministra Ċrodowiska z dnia 
14 czerwca w sprawie dopuszczalnych po-
ziomów hałasu w ċrodowisku dopuszczalny 
poziom hałasu ( dla dróg i budynków ) jest 
jednakowy dla: terenów zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej; terenów zabu-
dowy związanej ze stałym lub czasowym 
pobytem dzieci i młodzieďy; terenów do-
mów opieki społecznej, terenów szpitali w 
miastach (Dz. U. z dnia 5 lipca 2007 r. Nr 
120 poz. 82 ). Skoro dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i terenów 
zabudowy związanej ze stałym lub czaso-
wym pobytem dzieci i młodzieďy przepisy 
ustalają jednakowy dopuszczalny poziom 
hałasu, przeznaczenie działki pod budowć 
przedszkola, nawet w bliskim sąsiedztwie 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
nie narusza ww. przepisu. 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr VIII/98/2011  

Rady Gminy Gołuchów 
z dnia 22 sierpnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE RADY GMINY GOŁUCHÓW O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWE-
STYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEĎĄ DO ZADAĈ WŁASNYCH GMINY, 

ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH 
 
 Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 
póčn. zm.), Rada Gminy Gołuchów, biorąc pod 
uwagć: 

1) obowiązujące przepisy dot. finansów pu-
blicznych; 

2) ustalenia zawarte w § 9 ust. 1, § 10 ust. 3, § 
11 ust. 4 i § 12 ust. 3, uchwały zatwier-
dzającej plan miejscowy, dotyczące dostć-

pu terenu do istniejących ulic i infrastruktu-
ry technicznej; 

3) sporządzoną do planu miejscowego progno-
zć skutków finansowych jego uchwalenia; 

 
rozstrzyga, co nastćpuje: 
 
na obszarze objćtym planem miejscowym, w ist-
niejącym układzie ulic, plan nie przewiduje re-
alizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które naleďą do zadaĉ własnych gminy. 
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UCHWAŁA NR XI/87/2011 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE 

 z dnia 25 sierpnia 2011 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XLI/288/2009 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 20 sierpnia 2009r. 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych 

szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn oraz 

trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.  

Na postawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z póčniejszymi zmianami) 
oraz art. 90 ust.4 ustawy z dnia 7 wrzeċnia 1991 r. 
o systemie oċwiaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572, z póčniejszymi zmianami) uchwala sić, co na-
stćpuje:  

§ 1. W uchwale Nr XLI/288/2009 Rady Miejskiej w 
Krotoszynie z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie: 
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicz-
nych przedszkoli i niepublicznych szkół o uprawnie-
niach szkół publicznych prowadzonych na terenie 
Miasta i Gminy Krotoszyn oraz trybu i zakresu kon-
troli prawidłowoċci ich wykorzystania §1 pkt. 1 
otrzymuje treċć: 

1) „dla niepublicznych szkół o uprawnieniach 
szkół publicznych, w których realizowany jest 
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, na 

kaďdego ucznia w wysokoċci równej kwocie 
przewidzianej na jednego ucznia danego typu 
i rodzaju szkoły w czćċci oċwiatowej subwen-
cji ogólnej otrzymywanej przez Miasto i Gmi-
nć Krotoszyn.” 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi 
Krotoszyna. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Wojewódz-
twa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 
stycznia 2012 roku. 

 
 Przewodnicząca 

Rady  
(-) Zofia Jamka 
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