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UCHWADA Nr XXXIV/302/2009 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH

z dnia 23 grudnia 2009 r. 

w sprawie: zmiany UchwaEy Nr XXXIV/342/2005 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 28 grudnia 
2005 r. w sprawie ustalenia opEat za [wiadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli

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 zmianami) oraz art. 
14 ust. 5 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 7 wrze[nia 1991 r. o systemie o[wiaty (Dz.
U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) Rada 
Miejska w Rakoniewicach uchwala co następuje:

§1.1. Zmianie ulega tre[ć §4 uchwaEy, który 
otrzymuje następujące brzmienie ｧUstala się dzienną 
opEatę za wyrywienie dziecka w wysoko[ci zalernej 
od ilo[ci podawanych dziennie posiEków i tak:

a) 3 posiEki - 5 zE dziennie
b) 2 posiEki - 4,20 zE dziennie
c) 1 posiEek - 2,20 zE dziennie
2. Zmienia się tre[ć §9 ust. 2 uchwaEy, który 

otrzymuje następujące brzmienie: ｧ2. OpEata za 
obiad wynosić będzie w tym przypadku - 7 zE dzien-

nieｦ.

§2. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmistrzo-

wi Rakoniewic.

§3. Uchyla się UchwaEę Nr XXXIII/290/2009 Rady 
Miejskiej w Rakoniewicach, z dnia 12.11.2009 r. w 
sprawie zmiany UchwaEy Nr XXXIV/342/2005 Rady 
Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 28 grudnia 2005 
r. w sprawie ustalenia opEat za [wiadczenia prowa-

dzonych przez gminę przedszkoli.

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

wództwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2010 r.

Przewodniczący Rady
(-) Gerard Tomiak
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UCHWADA Nr XXVIII/217/2009 RADY GMINY ZANIEMYZL

z dnia 28 grudnia 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru powierzchniowej eksploatacji 
kruszywa w miejscowo[ci Zofiówka, gm. Zaniemy[l

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity 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) oraz art. 
20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 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 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413), 
Rada Gminy Zaniemy[l uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowa-

nia przestrzennego obszaru powierzchniowej eks-
ploatacji kruszywa w miejscowo[ci Zofiówka, gm. 
Zaniemy[l.

§2. Miejscowym planem zagospodarowania prze-

strzennego, o którym mowa w §1, są ustalenia bę-

dące tre[cią niniejszej uchwaEy.

§3. Integralną czę[cią planu są:
1) rysunek planu, w skali 1:1000 - zaEącznik nr 1 

do niniejszej uchwaEy;
2) rozstrzygnięcie wniesionych uwag do projektu 

planu - zaEącznik nr 2 do niniejszej uchwaEy;
3) rozstrzygnięcie sposobu realizacji, zapisanych 

w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych 
gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie z 
przepisami o finansach publicznych - zaEącznik 
nr 3 do niniejszej uchwaEy.
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DZIAD I
Postanowienia ogólne

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

1) planie - nalery przez to rozumieć ustalenia pla-

nu, o których mowa w §2 uchwaEy, o ile z 
tre[ci przepisu nie wynika inaczej;

2) uchwale - nalery przez to rozumieć niniejszą 
uchwaEę Rady Gminy Zaniemy[l, o ile z tre[ci 
przepisu nie wynika inaczej;

3) przeznaczeniu podstawowym - nalery przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno 
przewarać na danym obszarze, wyznaczonym 
liniami rozgraniczającymi;

4) funkcji terenu - nalery przez to rozumieć syno-

nim przeznaczenia podstawowego;
5) terenie - nalery przez to rozumieć obszar o 

okre[lonym rodzaju przeznaczenia podstawo-

wego, wyznaczony na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi;

6) obszar górniczy - nalery przez to rozumieć 
przestrzeG, w granicach której przedsiębiorca 
jest uprawniony do wydobywania kopaliny ob-

jętej koncesją;
7) teren górniczy - nalery przez to rozumieć prze-

strzeG objętą przewidywanymi wpEywami ro-

bót górniczych zakEadu górniczego;
8) pas ochronny - nalery przez to rozumieć pas 

terenu, w granicach którego ze względu na 
ochronę oznaczonych dóbr, wydobywanie 
kopalin nie more być prowadzone albo more 
być dozwolone tylko w sposób zapewniający 
ochronę tych dóbr;

9) uciąrliwo[ci dla [rodowiska - nalery przez to 
rozumieć zjawiska fizyczne lub stany, utrud-

niające rycie albo dokuczliwe dla otaczającego 
[rodowiska, a zwEaszcza haEas, wibracje, za-

nieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanie-

czyszczenie odpadami.

§5. Uryte w planie okre[lenia i nazewnictwo zo-

staEo zdefiniowane między innymi w następujących 
przepisach:

1) ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geolo-

giczne i górnicze (tekst jednolity Dz.U. z 2005 

r. Nr 228, poz. 1947 z pópn. zm.);
2) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 
19, poz. 115 z pópn. zm.);

3) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowla-

ne (tekst jednolity Dz.U. 2006 r. Nr 156, poz. 
1118 z pópn. zm.);

4) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać bu-

dynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 
z pópn. zm.);

5) ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie 
gruntów rolnych i le[nych (tekst jednolity Dz.U 

z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z pópn. zm.);
6) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony [rodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 
2008 r. Nr 25, poz. 150 z pópn. zm.);

7) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 
(tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 39, ifr poz. 
251 z pópn. zm.);

8) ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu 
ustawy - Prawo ochrony [rodowiska, ustawy 
o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw 
(Dz.U. Nr 100, poz. 1085 z pópn. zm.);

9) ustawa z dnia 13 wrze[nia 1996 r. o utrzy-

maniu czysto[ci i porządku w gminach (tekst 
jednolity Dz.U. 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z 
pópn. zm.);

10) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochro-

nie przeciwporarowej (tekst jednolity Dz.U. z 
2002 r. Nr 147, poz. 1229 z pópn. zm.);

11) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. 
w sprawie ochrony przeciwporarowej budyn-

ków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U. 2006 r. Nr 80, poz. 563);

12) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomo[ciami (tekst jednolity z 2004 r. 
Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z pópn. zm);

13) ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie za-

bytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, 
poz. 1568 z pópn. zm).

14) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 li-
stopada 2004 r. w sprawie okre[lenia rodza-

jów przedsięwzięć mogących znacząco od-

dziaEywać na [rodowisko oraz szczegóEowych 
uwarunkowaG związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o od-

dziaEywaniu na [rodowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 
2573 z pópn. zm.).

§6.1. Przedmiotem planu jest ustalenie przezna-

czenia i zasad zagospodarowania terenu na obsza-

rze objętym planem.
2. Zakres ustaleG planu wynika z uchwaEy Nr 

VII/47/2007 Rady Gminy Zaniemy[l z dnia 25 
czerwca 2007 r. w sprawie przystąpienia do spo-

rządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru powierzchniowej eksploa-

tacji kruszywa w miejscowo[ci Zofiówka, gm. Za-

niemy[l.
3. Ustalenia niniejszej uchwaEy są zgodne z usta-

leniami studium uwarunkowaG i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego gminy Zaniemy[l, 
zatwierdzonej uchwaEą Nr XXVIII/216/2009 Rady 
Gminy Zaniemy[l z dnia 28 grudnia 2009 r.

§7.1. Planem objęto obszar o powierzchni okoEo 
47,70 ha.

2. Obszar, o których mowa w ust. 1, poEorony 
jest w zachodniej czę[ci wsi Zofiówka obrębu geo-

dezyjnego Dekno, w gminie Zaniemy[l i obejmuje 
dziaEki oznaczone numerami ewid. 235/1, 235/2, 
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235/3, 236, 250/1.

§8. Granice obszaru objętego planem przedsta-

wiono na rysunku planu, o którym mowa w §3 pkt 
1, stanowią one granice zatwierdzenia.

DZIAD II
Ustalenia szczegóEowe

ROZDZIAD I
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 
tereny o rórnym przeznaczeniu lub rórnych zasa-

dach zagospodarowania

§9. Na obszarze planu ustala się następujące pod-

stawowe przeznaczenie:
1) obszar górniczy: zEora kruszywa naturalne-

go ｧDĘKNO JPｦ, oznaczony na rysunku planu 
symbolem PG;

2) pas ochronny, oznaczony na rysunku planu 
symbolem PO;

§10. Teren górniczy zEora kruszywa naturalnego 
tworzą: obszar górniczy PG oraz pas ochronny, PO, 
zgodnie z rysunkiem planu.

§11. Zgodnie z art. 7 ustawy, o której mowa w 
§5 pkt 5, niniejszym planem zmienia się przeznacze-

nie gruntów rolnych:
- grunty orne kl. IV a o powierzchni 34,3408 ha,
- grunty orne kl. IV b o powierzchni 6,4415 ha,
- grunty orne kl. V o powierzchni 6,9184 ha, na 

cele okre[lone w uchwale.

§12. Linią ciągEą oznaczono na rysunku planu linię 
rozgraniczającą tereny o rórnym przeznaczeniu lub 
rórnych zasadach zagospodarowania, okre[lonych 
w niniejszej uchwale.

ROZDZIAD II
Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzenne-

go

§13. Przy realizacji zagospodarowania terenu ob-

jętego planem ustala się zachowanie zasad ochrony 
i ksztaEtowania Eadu przestrzennego, okre[lonych 
niniejszą uchwaEą, w szczególno[ci ustaleniami 
RozdziaEu 7.

ROZDZIAD III
Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego

§14.1. Podczas eksploatacji kruszywa oraz rekul-
tywacji terenu nie nalery dopuszczać do niszczenia 
lub uszkadzania powierzchni ziemi, przez zbieranie 
odpadów i odprowadzanie [cieków.

2. Ustala się obowiązek zabezpieczenia wyrobiska 
przed niekontrolowanym urytkowaniem, w szcze-

gólno[ci przed za[miecaniem i odprowadzaniem 

[cieków.

§15. Na obszarze objętym planem ustala się wy-

posarenie w odpowiednio przygotowane miejsca do 
zbierania odpadów, zgodnie z obowiązującymi prze-

pisami prawa.

§16. Na obszarze objętym planem zakazuje się 
lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco od-

dziaEywać na [rodowisko, innych nir okre[lone w 
planie.

§17. Zakazuje się prowadzenia prac innych nir 
ustalone w planie, które trwale i niekorzystnie naru-

szają stosunki gruntowo - wodne, panujące na ob-

szarze objętym planem oraz w jego sąsiedztwie.

§18. Ewentualne uciąrliwo[ci wynikające z pro-

wadzonej dziaEalno[ci muszą się mie[cić w grani-
cach dziaEki, na której dziaEalno[ć ta jest prowadzo-

na. W przypadku uciąrliwo[ci związanych z haEasem 
prowadzona dziaEalno[ć nie more powodować prze-

kroczenia dopuszczalnych poziomów haEasu w [ro-

dowisku na terenach wymagających ochrony aku-

stycznej, zgodnie z przepisami prawa.

§19. W celu ochrony [rodowiska gruntowo - wod-

nego przed zanieczyszczeniem nalery prowadzić 
staEy monitoring sprzętu eksploatacyjnego i pilno-

wać terminów jego przeglądów technicznych.

ROZDZIAD IV
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury wspóEczesnej

§20.1. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego, w obrębie zadania inwestycyjnego 
wymagane jest przeprowadzenie:

a) rozpoznawczych badaG powierzchniowo - 
sondarowych,

b) na wytypowanych stanowiskach, ratowni-
czych badaG wykopaliskowych, wyprzedzają-

cych inwestycję,
c) staEego nadzoru archeologicznego podczas 

odhumusowywania terenu, a w przypadku od-

krycia w trakcie nadzorów nowych obiektów 
archeologicznych, nie ujawnionych podczas 
badaG powierzchniowych, konieczne będzie 
przeprowadzenie ich badaG i wykonanie doku-

mentacji.

2. Wszystkie prace archeologiczne muszą być 
uzgodnione pozwoleniem z wEa[ciwymi sEurbami 
ochrony zabytków, przed uzyskaniem pozwolenia 
na budowę lub eksploatację zEora.

ROZDZIAD V
Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowania 

przestrzeni publicznej

§21.1. Ustala się konieczno[ć ochrony dróg pub-
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licznych przed zanieczyszczeniem, w tym celu na 
terenie objętym planem nalery zapewnić urządzenia 
do odsączania kruszywa i oczyszczania samocho-

dów.

2. Zagospodarowanie terenu nie more powodo-

wać kolizji z istniejącym energetycznym uzbrojeniem 
naziemnym i podziemnym. Wszelkie kolizje muszą 
być usunięte kosztem jednostek organizacyjnych 
powodujących ich powstanie na podstawie warun-

ków uzyskanych od wEa[ciwego zarządcy sieci.
3. Nalery zachować dla istniejących i projekto-

wanych elektroenergetycznych linii napowietrznych 
strefy ochronne, zgodne z obowiązującymi przepi-
sami prawa.

ROZDZIAD VI
Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabu-

dowy, gabaryty obiektów i wskapniki intensywno-

[ci zabudowy

§22.1. Dla obiektów i urządzeG okre[lonych w 
§27 ust. 1 uchwaEy, ustala się ksztaEtowanie zabu-

dowy zgodnie z potrzebami, w oparciu o obowiązu-

jące przepisy prawa.
2. Obiekty, o których mowa wyrej, mogą mieć 

charakter obiektów tymczasowych.
3. Lokalizację obiektów i urządzeG o wysoko[ci 

większej nir 50 m n.p.t., nalery uzgodnić z Woje-

wódzkim Sztabem Wojskowym.

ROZDZIAD 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

§23.1. Na terenie objętym planem ochronie podle-

gają granice dziaEek, będące przedmiotem odrębnej 
wEasno[ci, w tym granice z drogami.

2. Przy zachowaniu przepisów i ustaleG niniejsze-

go planu, ustala się zachowanie pasów ochronnych 
wzdEur granic dziaEek, zgodnie z §26 planu.

§24.1. Ustala się eksploatację kruszywa, w 
pierwszej kolejno[ci, ze zEora kruszywa naturalnego 
na obszarze górniczym PG, przy zachowaniu przepi-
sów prawa oraz ustaleG uchwaEy.

2. Eksploatację nalery prowadzić przy zachowa-

niu warunków bezpieczeGstwa, szczególnie odnosi 
się to do zboczy wyrobiska, które nalery formować 
przy uwzględnieniu kąta stoku naturalnego.

3. Podczas eksploatacji kruszywa ze zEora nalery 
zachować przepisy bhp i ppor.

§25. Podczas eksploatacji zEora ustala się sukce-

sywne zdejmowanie nadkEadu, który nalery maga-

zynować na tymczasowych zwaEowiskach, zlokali-

zowanych na obszarze górniczym, PG lub PO.

§26. Przy prowadzeniu eksploatacji kruszywa na 
terenie PG, ustala się wyznaczenie pasa ochronne-

go, PO, o szeroko[ci:
a) minimum 20 m od granicy pasa drogowego 

drogi wojewódzkiej;
b) 10 m od granicy pasów drogowych dróg 

gminnych,
c) 30 m od terenu lasu,

przy zachowaniu kąta nachylenia [ciany wyrobi-
ska równego lub mniejszego od kąta stoku natural-
nego urabianego materiaEu - celem zapewnienia sta-

teczno[ci korpusu drogowego drogi wojewódzkiej.

§27.1. Plan dopuszcza na terenie oznaczonym 
PG, zorganizowanie miejsca obsEugi technicznej, na 
którym nalery zlokalizować:

1) kontener z pomieszczeniem socjalnym i sanitar-
nym (np. typu ｧToi toi), ten ostatni zaopatrzo-

ny w zbiornik bezodpEywowy, o którym mowa 
w §35 pkt 1;

2) utwardzony punkt naprawy sprzętu;
3) utwardzony i zadaszony punkt skEadowania 

olejów;
4) miejsce zbierania odpadów, o którym mowa w 

§15.

2. Przy zachowaniu przepisów prawa plan dopusz-
cza przeniesienie i organizowanie punktu napraw 

sprzętu oraz punktu skEadowania olejów, o których 
mowa w ust. 1, poza granice obszaru objętego pla-

nem.

3. Obiekty, o których mowa wyrej, mogą mieć 
charakter obiektów tymczasowych.

4. Ustala się dla pomieszczeG socjalnych i sani-
tarnych stosowanie paliw grzewczych o obnironej 
emisyjno[ci.

§28.1. Miejsce obsEugi technicznej, o którym 
mowa w §27, zorganizowane w ramach obszaru 
górniczego, PG, more być przemieszczane wraz z 
postępem prac eksploatacyjnych.

2. Jereli miejsce obsEugi technicznej zostanie zor-
ganizowane na terenie PG plan, dopuszcza staEą 
jego lokalizację w okresie eksploatacji zEorą, przy 
zachowaniu przepisów prawa.

§29. Po zakoGczeniu eksploatacji kruszywa ze 
zEora kruszywa naturalnego, ustala się wodny kie-

runek rekultywacji, powstaEy zbiornik będzie sEuryE 
regulacji stosunków gruntowo - wodnych na grun-

tach rolnych lub na potrzeby hodowli ryb.

§30. Ustala się prowadzenie sukcesywnej rekulty-

wacji, zgodnie z zakresem ustalonym w dokumen-

tacji rekultywacji, przy zachowaniu następujących 
warunków:

1) ustala się wykorzystanie do celów rekultywa-

cji, w pierwszej kolejno[ci, nadkEadu magazy-

nowanego na obszarze górniczym, przy czym 
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nalery zachować bezpieczeGstwo zboczy oraz 
uwzględnić kąt stoku naturalnego;

2) dopuszcza się wykorzystanie do celów rekulty-

wacji gruntów przyworonych z poza obszaru 
eksploatacji, pod warunkiem zachowania ich 
naturalnego ukEadu litologicznego oraz speEnie-

nia wymogów obowiązujących w tym zakresie 
przepisów prawa;

3) ustala się sukcesywne przywracanie do wEa[-
ciwego stanu inne elementy [rodowiska przy-

rodniczego, nie wymienione wyrej.

§31.1. Podczas eksploatacji zEora kruszywa na-

turalnego oraz podczas rekultywacji, o której mowa 
w §29 i §30, w odniesieniu do przemieszczanych 
mas ziemnych będzie prowadzona gospodarka bez-
odpadowa.

2. NadkEad będzie podlegaE odzyskowi, w caEo[ci 
zostanie zagospodarowany do rekultywacji terenu 

poeksploatacyjnego.

ROZDZIAD VIII
SzczegóEowe zasady i warunki scalania i podziaEu 

nieruchomo[ci objętych planem miejscowym

Nie ustala się.

ROZDZIAD IX
Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy

§32.1. WokóE obszaru górniczego, gdzie prowa-

dzona będzie eksploatacja, ustala się wyznaczenie 
pasów ochronnych PO, o których mowa w §26 
zgodnie z przepisami prawa.

2. Na pasach ochronnych ustala się zakaz zabudo-

wy i eksploatacji kruszywa, z zastrzereniem §23.
3. Obszar górniczy, PG, nalery oznakować i za-

bezpieczyć przed osobami postronnymi.

§33. Na terenach sąsiadujących z lasem, wszelkie 
zagospodarowanie oraz prowadzona eksploatacja musi 

speEniać wymogi przepisów przeciwporarowych.

ROZDZIAD X
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-

mów komunikacji i infrastruktury technicznej

§34. ObsEugę komunikacyjną terenu górniczego 
ustala się z drogi gminnej lerącej poza granicami 
opracowania, poprzez wewnętrzną drogę gruntową.

§35. Przy zachowaniu przepisów prawa, ustala 
się realizację następującej infrastruktury technicznej 
związanej z funkcjonowaniem kopalni kruszywa na-

turalnego:
1) [cieki bytowe: nalery gromadzić w szczelnym 

zbiorniku bezodpEywowym, z którego będą one 
systematycznie wyworone przez koncesjono-

wanego przewopnika do oczyszczalni [cieków;
2) kanalizacja deszczowa: jereli na obszarze ob-

jętym planem zostaną zorganizowane punkty 
skEadowania oleju i punkty napraw sprzętu, 
zastosować lokalną sieć z odstojnikami szla-

mowymi i separatorami oraz z odpowiednim 

zabezpieczeniem technicznym chroniącym gle-

bę i wody podziemne przed zanieczyszczeniem 
związkami ropopochodnymi, z uwzględnieniem 
przepisów prawa;

3) urządzenia elektroenergetyczne: do o[wietlenia 
- z istniejących urządzeG elektroenergetycz-
nych istniejących poza terenem opracowania; 
plan dopuszcza usytuowanie trafostacji nasEu-

powej na terenie objętym planem, po uzgod-

nieniu z dysponentem sieci i uzyskaniu warun-

ków technicznych;
4) zaopatrzenie w ciepEo: przy ogrzewaniu budyn-

ków zastosować no[niki energii charakteryzują-
ce się najnirszymi wskapnikami emisyjnymi, ta-

kie jak: paliwa gazowe, paliwa pEynne, energia 
elektryczna, dopuszcza się wykorzystanie nie-

konwencjonalnych i odnawialnych pródeE energii;
5) inne elementy uzbrojenia: na warunkach okre-

[lonych w przepisach prawa.

ROZDZIAD XI
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i urytkowania terenów

Nie ustala się.

DZIAD III
Przepisy koGcowe

§36. Plan zachowuje warno[ć, równier wtedy je-

[li nastąpi:
1) zmiana lub nowelizacja któregokolwiek z wy-

mienionych w §5 przepisów, chyba re z ich 
tre[ci będzie wynikaE obowiązek dokonania 
zmiany planu;

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

§37. 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 30%.

§38. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Zaniemy[l.

§39. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca
Rady Gminy

(-) Alina Frąckowiak
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ZaEącznik nr 2
do uchwaEy Nr XXVIII/217/2009

Rady Gminy Zaniemy[l
z dnia 28 grudnia 2009 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE 
O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO OBSZARU POWIERZCHNIOWEJ EKSPLOATACJI KRUSZYWA W MIEJSCOWOZCI 

ZOFIÓWKA, GM. ZANIEMYZL.

Przedmiotowy projekt miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego zostaE wyEorony do 
publicznego wglądu w terminie od 23.10.2009 r. 
do 13.11.2009 r. W dniu 5 listopada 2009 r. odby-

Ea się dyskusja publiczna nad przyjętymi w miejsco-

wym planie rozwiązaniami.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 

Nr 80, poz. 717 z pópniejszymi zmianami) uwagi 
byEy przyjmowane do 30 listopada 2009 r.

W ustawowym terminie, nie wniesiono radnych 
uwag, w związku z tym, Rada Gminy Zaniemy[l nie 
podejmuje rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia 
wniesionych uwag.
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ZaEącznik nr 3
do uchwaEy Nr XXVIII/217/2009

Rady Gminy Zaniemy[l
z dnia 28 grudnia 2009 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE 
SPOSOBU REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY ORAZ ZASADY ICH FINANSOWANIA, ZGOD-

NIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

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 zmianami), 
Rada Gminy Zaniemy[l, woparciu o obowiązujące 
przepisy, w tym:

- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o docho-

dach jednostek samorządu terytorialnego 
(tekst jednolity z 2008 r., Dz.U. Nr 88 poz. 
539);

- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Nr 142, 
poz. 1591 z pópniejszymi zmianami);

- ustawę z dnia z dnia 13 wrze[nia 1996 r. o 
utrzymaniu czysto[ci i porządku w gminach 
(tekst jednolity z 2005 r., Dz.U. Nr 236 poz. 
2008 z pópniejszymi zmianami);

- ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowa-

dzaniu [cieków (tekst jednolity z 2006 r., 
Dz.U. Nr 123, poz. 858 z pópniejszymi zmia-

nami);
- ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 

energetyczne (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. 
Nr 89, poz. 625 z pópniejszymi zmianami);

- ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geolo-

giczne i górnicze (tekst jednolity Dz.U. z 2005 

r. Nr 228, poz. 1947 z pópn. zm.);
- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 
19, poz. 115 z pópn. zm.);

- prognozę skutków finansowych uchwalenia 
przedmiotowego planu miejscowego; oraz 
ustalenia planu, rozstrzyga co następuje:

§1. Realizacja zamierzeG inwestycyjnych, prze-

widzianych w przedmiotowym planie, nie obciąry 
budretu gminy Zaniemy[l.

§2.1. W planie nie ustala się terenów publicznych, 
których koszty realizacji miaEyby w przyszEo[ci ob-

ciąryć gminę Zaniemy[l.
2. Kosztami zagospodarowania terenów objętych 

planem, zgodnie z jego zapisami, obciąrony będzie 
inwestor.


