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3)  ankiet elektronicznych i wiadomo[ci wysyEa-
nych pocztą internetową;  

4)  badaG focusowych;  
5)  ankiet telefonicznych i pisemnych;  
6)  sondary.  

§6.  Zarządzenie Prezydenta lub uchwaEę Rady 
umieszcza się na oficjalnej stronie internetowej Mia-
sta, ogEasza się w sposób zwyczajowo przyjęty, w 
szczególno[ci poprzez rozplakatowanie na terenie 
objętym konsultacjami, podanie informacji w prasie 
lokalnej, radiu i telewizji.  

§7.  O wynikach konsultacji Prezydent informuje 
na oficjalnej stronie internetowej Miasta w terminie 
21 dni od upEywu terminu wyznaczonego do zgEa-
szania opinii i uwag.   

§8.  Wykonanie uchwaEy powierza się Prezyden-
towi oraz Radzie.   

§9.  Traci moc uchwaEa Nr LXXXIII/960/2002 
Rady Miasta Poznania z dnia 26 marca 2002 r. w 
sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
z mieszkaGcami miasta Poznania oraz uchwaEa Nr 
LXXIX/1191/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 
12 papdziernika 2010 roku w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji spoEecznych na terenie 
Miasta Poznania.  

§10.  UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 14 dni 
od dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.  

 
 Przewodniczący

 Rady Miasta Poznania 
(-) Grzegorz Ganowicz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm: Dz. U. z 2002 r. Nr 
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 
2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 
Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 
1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 
poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 
138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 
r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 
2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 
r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106 poz.675), i 
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, zm: Dz. U. z 2004 r. 
Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, Dz. U. z 2005 
r., Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Dz. U. z 
2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, Dz. 
U. z 2007r. Nr 127, poz. 880, Dz. U. z 2008 r., 
Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 
1413, Dz. U. z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, 
poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz.804, Nr 
149, poz.996) Rada Miejska w Wieleniu uchwala, 
co następuje:

RozdziaE I
Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego na obszarze wsi Męryk w 
rejonie jeziora Bąd, zwany dalej planem.

2. Granicami obszaru objętego planem są linia 
brzegowa jeziora Bąd, oraz tereny rolne i lasów, po-
Eorone od strony poEudniowej i wschodniej, ozna-
czone graficznie na rysunku planu w skali 1:1000, 
zwanym dalej rysunkiem.

3. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są:
1) rysunek planu, o którym mowa w ust. 2, stano-

wiący zaEącznik nr 1 do uchwaEy;
2) stwierdzenie zgodno[ci miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego na obszarze wsi 
Męryk w rejonie jeziora Bąd z ustaleniami studium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy WieleG, stanowiące zaEącznik nr 
2 do uchwaEy;

§2. 1. Na obszarze objętym planem nie występu-
ją:

1) tereny i obiekty podlegające ochronie wymaga-
jące ustalenia granic i sposobów zagospodarowa-
nia, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, 
w tym terenów górniczych, a takre nararonych na 
niebezpieczeGstwo powodzi oraz zagroronych osu-
waniem się mas ziemnych;

2) obszary wymagające scalenia i podziaEu nieru-
chomo[ci;

3) obszary przestrzeni publicznej w rozumieniu 
art. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o pla-
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nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2. Na obszarze objętym planem nie ustala się:
1) szczególnych warunków zagospodarowania te-

renów oraz ograniczeG w ich urytkowaniu, w tym 
zakazów zabudowy;

2) sposobów i terminów tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i urytkowania terenów.

§3. 1. Dla zapewnienia ochrony [rodowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) morliwo[ć lokalizowania jedynie takich przed-
sięwzięć, których oddziaEywanie nie spowoduje 
przekroczenia standardów jako[ci [rodowiska okre-
[lonych w przepisach odrębnych poza terenem, do 
którego inwestor posiada tytuE prawny;

2) zachowanie walorów krajobrazowych terenu 
objętego planem poprzez wEa[ciwe zagospodarowa-
nie terenów.

2. Teren objęty planem jest poEorony w granicach 
obszaru Natura 2000 PLB300015 Puszcza Notecka, 
proponowanego obszaru mającego znaczenie dla 
Wspólnoty ｧDolina MiaEyｦ PLH30004, oraz obszaru 
chronionego krajobrazu ｧPuszcza Noteckaｦ.

§4. 1. Obowiązują następujące oznaczenia gra-
ficzne, okre[lone na rysunku:

1) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-
czeniu lub rórnych zasadach zagospodarowania, 
zgodne z ewidencją gruntów;

2) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-
czeniu lub rórnych zasadach zagospodarowania, 
niewystępujące w ewidencji gruntów;

3) kierunek obsEugi komunikacyjnej.

§5. 1. Na obszarze objętym planem ustala się na-
stępujące przeznaczenia terenów:

1) teren zabudowy rekreacyjnej - letniskowej, 
oznaczenie na rysunku ｠ MR;

2) teren drogi wewnętrznej zapewniającej dostęp 
do drogi publicznej, oznaczenie na rysunku ｠ KDW;

3) tereny wyEączone z zabudowy, obejmujące:
a) tereny lasów, oznaczenie na rysunku ｠ ZL;
b) tereny zieleni naturalnej, oznaczenie na rysun-

ku ｠ Z;
c) teren rolniczy, oznaczenie na rysunku ｠ R.

§6. 1. Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, tereny dla których przeznaczono, w 
niniejszej uchwale, inne nir dotychczasowe uryt-
kowanie, mogą być wykorzystywane w sposób 
dotychczasowy, do czasu ich zagospodarowania 
zgodnie z planem.

2. Teren zabudowy rekreacyjnej ｠ letniskowej, 
oznaczony na rysunku MR, w zakresie ochrony 
przed haEasem nalery do terenów rekreacyjno-wy-
poczynkowych.

RozdziaE II
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów 
jako zasady ksztaEtowania Eadu przestrzennego

§7. 1. Dla terenu projektowanej zabudowy rekre-
acyjnej - letniskowej (MR), ustala się:

1) morliwo[ć sytuowania na wyznaczonym tere-
nie jednego budynku rekreacyjnego - letniskowego 
z gararem lub bez, wiaty na samochód i drewno, 
obiektów maEej architektury, basenu sEurącego re-
kreacji, zbiornika bezodpEywowego na nieczysto[ci 
ciekEe, indywidualnego ujęcia wody - studni, wjazdu 
z miejscami postojowymi oraz zieleni;

2) wysoko[ć budynku rekreacyjnego I kondygna-
cja nadziemna z dachem stromym lub II kondygna-
cje nadziemne w tym poddasze urytkowe;

3) dopuszcza się podpiwniczenie budynku;
4) poziom posadowienia parteru budynku nie wyr-

szy nir 0,5 m nad poziomem terenu w miejscu wej-
[cia do budynku;

5) zakaz grodzenia dziaEek od strony linii brzego-
wej jeziora; prowadzenie prac budowlanych z za-
chowaniem przepisów Prawa ochrony [rodowiska;

6) wysoko[ć wiaty - I kondygnacja nadziemna z 
dachem stromym, do 4m;

7) dach:
a) budynku rekreacyjnego - stromy o symetrycz-

nym ukEadzie poEaci dachowych i nachyleniu nie 
mniejszym nir 20°; zakaz stosowania [cianki ko-
lankowej na poziomie poddasza wyrszej nir 0,6 m;

b) wiaty ｠ stromy o symetrycznym ukEadzie poEaci 
dachowych i nachyleniu nie mniejszym nir 20º;

8) Eączną maksymalną powierzchnię zabudowy - 
30% powierzchni wyznaczonego terenu;

9) minimalną powierzchnię terenu biologicznie 
czynnego - nie mniejszą nir 30% powierzchni wy-
znaczonego terenu.

2. Dla terenu zabudowy rekreacyjnej - letnisko-
wej (MR) obowiązuje zapewnienie niezbędnej ilo[ci 
miejsc postojowych lub gararowych dla pojazdów 
mieszkaGców oraz osób przebywających okresowo, 
nie mniej nir jedno miejsce na jedno mieszkanie.

§8. Tereny wyEączone z zabudowy obejmują:
1) tereny lasów ZL, dla których ustala się zakaz 

realizacji obiektów budowlanych;
2) tereny zieleni naturalnej Z, dla których ustala 

się zachowanie istniejącej zieleni w tym drzewosta-
nu oraz zakaz zabudowy budynkami, z wyodrębnie-
niem terenów:

a) Z1 ｠ stanowiący w czę[ci teren zadrzewiony 
wokóE projektowanej zabudowy z morliwo[cią sy-
tuowania obiektów maEej architektury, przej[ć pie-
szych i zieleni,

b) Z2 ｠ stanowiący pas zieleni izolacyjnej wokóE 
jeziora Bąd, dla którego ustala się zakaz realizacji 
obiektów budowlanych;

3) teren rolniczy R, dla którego ustala się zakaz 
realizacji budynków.
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RozdziaE III
Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego

§9. Ochronę [rodowiska realizuje się poprzez:
1) docelowe peEne techniczne uzbrojenie terenu, 

w tym zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz odbiór 
[cieków komunalnych, z zachowaniem przepisów 
odrębnych;

2) ustalenia dotyczące standardów ksztaEtowania 
zabudowy, w tym wskapników powierzchni biolo-
gicznie czynnej;

3) gminny system odbioru odpadów z zastosowa-
niem przepisów odrębnych w tym zakresie;

4) ochronę przed haEasem terenu zabudowy re-
kreacyjno-letniskowej (MR), zgodnie z przepisami 
odrębnymi, okre[lającymi dopuszczalny poziom ha-
Easu;

5) zachowanie walorów krajobrazowych terenu 
objętego planem poprzez wEa[ciwe zagospodarowa-
nie terenu w tym zachowanie zieleni oraz wyzna-
czenie stref zieleni izolacyjnej ｠ niezabudowanych 
wokóE linii brzegowej jeziora Bąd;

6) morliwo[ć lokalizowania jedynie takich przed-
sięwzięć, które uwzględniają wymagania ochrony 
[rodowiska w zakresie ochrony powietrza, wód, 
powierzchni ziemi, ochrony przed haEasem i polami 
elektromagnetycznymi.

§10. Dla ochrony dziedzictwa archeologicznego, 
na obszarze objętym planem, wymagane jest zgEa-
szanie prac ziemnych związanych z zagospodaro-
waniem lub zabudową terenu ｠ do Wielkopolskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w celu 
ustalenia obowiązującego inwestora zakresu badaG 
archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

RozdziaE IV
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-

mów komunikacji

§11. 1. UkEad komunikacyjny, na obszarze obję-
tym planem, obejmuje teren komunikacji wewnętrz-
nej, o którym mowa w §5 ust.1 pkt 2.

2. Teren komunikacji wewnętrznej (KDW), stano-
wi droga wewnętrzna zapewniająca dostęp do drogi 
publicznej, zgodnie z rozgraniczeniami oznaczonymi 
na rysunku.

3. Dla drogi wewnętrznej ustala się morliwo[ć 
wprowadzenia zasad ruchu uspokojonego.

§12. 1. Dla obszaru objętego planem ustala się 
następujące zasady obsEugi w zakresie infrastruktu-
ry technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę ｠ aktualnie z wEasnego 
ujęcia wody z morliwo[cią docelowego wEączenia 
do planowanej sieci wodociągowej wsi Męryk;

2) zasilanie w energię elektryczną ｠ z istniejącego 
systemu elektroenergetycznego;

3) odprowadzenie [cieków komunalnych z projek-

towanego terenu zabudowy rekreacyjnej - letnisko-
wej (MR) - aktualnie do projektowanego szczelnego 
zbiornika bezodpEywowego na [cieki z systematycz-
nym wywozem przez koncesjonowanego przewop-
nika do miejsc wskazanych przez sEurby gminne, 
docelowo z morliwo[cią wEączenia do planowanego 
systemu kanalizacyjnego wsi Męryk;

4) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 
- lokalnie z zastosowaniem retencji gruntowej;

5) zaopatrzenie w energię cieplną - z indywidual-
nych pródeE ciepEa, z wykorzystaniem paliw charak-
teryzujących się najnirszymi wskapnikami emisyjny-
mi;

6) zaopatrzenie w gaz ｠ indywidualnie;
7) obsEugę telekomunikacyjną ｠ poprzez istnieją-

cy, w miarę potrzeb rozbudowywany system Eącz-
no[ci telefonicznej;

8) gromadzenie segregowanych odpadów w wy-
znaczonych miejscach na terenie posesji oraz ich 
dalsze zagospodarowanie i wywóz przez koncesjo-
nowanego przewopnika, zgodnie z gminnym planem 
gospodarki odpadami dla Gminy WieleG i przepisami 
odrębnymi.

2. Nie przewiduje się zadaG wEasnych Gminy w 
zakresie realizacji infrastruktury technicznej.

RozdziaE V
Przepisy koGcowe

§13. Dla wszystkich terenów objętych planem 
ustala się stawkę ｠ 30%, stanowiącą podstawę do 
okre[lenia opEaty z tytuEu wzrostu warto[ci nieru-
chomo[ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym.

§14. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmi-
strzowi Wielenia.

§15. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, tracą moc obowiązującą ustalenia 
innych miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego lub ich czę[ci odnoszących się do 
terenu objętego planem.

§16. UchwaEa obowiązuje po upEywie 30 dni od 
dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Jacek Frę[
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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, 
zm.: Dz. U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 
1492, Dz. U. z 2005 r., Nr 113 poz. 954, Nr 130 
poz. 1087, Dz. U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 
poz. 1635, Dz. U. z 2008 r., Nr 199 poz. 1227, Nr 
201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413, Dz. U. z 2010 r. 
Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz.675, 
Nr 119, poz.804, Nr 149, poz. 996) 

Rada Miejska w Wieleniu

stwierdza zgodno[ć miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego na obszarze wsi Męryk 
w rejonie jeziora Bąd z ustaleniami studium uwarun-
kowaG i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy WieleG (uchwaEa Nr 113/XI/99 Rady 
Miejskiej w Wieleniu  z dnia 28 papdziernika 1999r.,  
zmiana ｠ uchwaEa Nr 167/XIX/08 Rady Miejskiej w 
Wieleniu z dnia 27 sierpnia 2008 r.).

 UZASADNIENIE

Obszar miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego na obszarze wsi Męryk w rejonie 
jeziora Bąd okre[lony jest, w zmianie studium uwa-
runkowaG  i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy WieleG, jako obszar przeznaczony 
pod zabudowę.

Wyznaczony obszar objęty planem jest terenem 
projektowanych zmian w strukturze przestrzennej 
wsi Męryk, dla którego obowiązuje  miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego.

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego są zgodne z ustaleniami zmiany 
studium w zakresie: kierunków zmian w strukturze 
przestrzennej wsi Męryk, zasad ochrony [rodowi-
ska i dziedzictwa kulturowego, rozwoju systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej oraz polityki 
przestrzennej gminy. 

ZaEącznik nr 2
do uchwaEy nr 449/XLI/10
Rady Miejskiej w Wieleniu
z dnia 9 listopada 2010 r.

STWIERDZENIE ZGODNOZCI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA 
OBSZARZE WSI MĘqYK W REJONIE JEZIORA BĄD Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAF I KIE-

RUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WIELEF

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z pópn. zm.) i art. 27 
ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 
(Dz.U. Nr 127, poz. 857; z pópn. zm.) Rada Miejska 
uchwala, co następuje:

§1. Niniejsza uchwaEa okre[la warunki i tryb finan-
sowania zadania wEasnego Gminy Rogopno w zakre-
sie sprzyjania rozwojowi sportu, wykonywanego w 
drodze zlecania realizacji zadania celu publicznego 
sprzyjającego rozwojowi sportu. Przepisów niniej-
szej uchwaEy nie stosuje do dotacji na wspieranie 
i upowszechnianie kultury fizycznej udzielanych na 
warunkach i w trybie z ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o dziaEalno[ci porytku publicznego i o wo-
lontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873; z pópn. zm.).

§2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) dotacji ｠ nalery przez to rozumieć udzieloną 

na warunkach i trybie przewidzianym w niniejszej 
uchwale dotację celową z art. 126 i art. 221 usta-
wy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz-
nych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z pópn. zm.), która 
jest przeznaczona na sfinansowanie lub dofinanso-
wanie projektu sEurącego realizacji celu publicznego 
okre[lonego w §3;

2) projekcie ｠ nalery przez to rozumieć przedsię-
wzięcie realizowane przez beneficjenta dotacji, któ-
re w sposób bezpo[redni przyczynia się do realizacji 
celu publicznego okre[lonego w §3;

3) wnioskodawcy ｠ nalery przez to rozumieć 
podmiot, który na warunkach i w trybie niniejszej 
uchwaEy zEory wniosek o udzielanie dotacji na pro-
jekt;

4) beneficjencie ｠ nalery przez to rozumieć pod-
miot, któremu w trybie niniejszej uchwaEy przyzna-
no dotację na sfinansowanie lub dofinansowanie 
projektu;

5) umowie ｠ nalery przez to rozumieć umowę o 
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w sprawie okre[lenia warunków i trybu finansowania zadaG sprzyjających rozwojowi sportu


