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Przedmiotowy projekt miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego zostaE wyEorony 
do publicznego wglądu w terminie od 24 czerwca 
2009 r. do 14 lipca 2009 r. W dniu 6 lipca 2009 
r. odbyEa się dyskusja publiczna nad przyjętymi w 
miejscowym 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 dnia 28 lipca 2009 r. W wy-
znaczonym terminie do Urzędu Miasta i Gminy w 
Lwówku nie wpEynęEa radna uwaga w postaci pi-

semnej. W dniu 6 lipca 2009 r. podczas dyskusji 
publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w przed-
miotowym miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego zgEoszono uwagę w formie ustnej 
do protokoEu. Przedmiotowa uwaga - zEorona przez 
projektanta planu, w formie autopoprawki - doty-
czyEa wykre[lenia §24, o tre[ci „Plan poEorony jest 
na terenach zaliczonych do pierwszej klasy lokali-
zacji”.

Rada Miejska w Lwówku rozstrzyga o uwzględnie-
niu uwagi i wprowadzeniu zmiany do tekstu uchwa-
Ey, poprzez wykre[lenie §24, o tre[ci wskazanej po-
wyrej.

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 Miejska w Lwówku, w oparciu o obowiązujące 
przepisy, w tym:

- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach 
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 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
[cieków (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. Nr 123, 
poz. 858);

- ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo ener-
getyczne (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. Nr 89, 
poz. 625 z pópniejszymi zmianami);

- prognozę skutków finansowych uchwalenia 
przedmiotowego planu miejscowego;

oraz ustalenia planu, rozstrzyga co następuje:

§1. Realizacja zamierzeG inwestycyjnych, przewi-
dzianych w przedmiotowym planie, nie obciąry bu-
dretu gminy Lwówek.

§2. 1. W planie nie ustala się terenów publicz-
nych, których koszty realizacji miaEyby w przyszEo-
[ci obciąryć gminę Lwówek.

2. Kosztami zagospodarowania terenów objętych 
planem, zgodnie z jego zapisami, obciąrony będzie 
inwestor.

ZaEącznik nr 2
do uchwaEy N r XXXII/216/2009

Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 27 papdziernika 2009 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA GAZOCIĄGU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ 
RELACJI TERMINAL EKSPEDYCYJNY WIERZBNO - ODAZOTOWNIA GRODZISK, ODCINEK NA TERENIE 

GMINY LWÓWEK

ZaEącznik nr 3
do uchwaEy Nr XXXII/216/2009

Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 27 papdziernika 2009 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE SPOSOBU REALIZACJI, ZAPISANYCH W PIANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU IN-
FRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY ORAZ ZASADY ICH 

FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 
1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591, ze zmianami) oraz art. 14 ust. 8, art. 
20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 
Nr 80, poz. 717, ze zmianami) a takre w związku z 
uchwaEą Nr 37/VI/07 Rady Miejskiej Gminy Zlesin z 
dnia 27.marca 2007 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Zlesina, Rada Miejska Gminy 
Zlesin uchwala, co następuje:

DZIAD I
Ustalenia ogólne

RozdziaE I
Zakres obowiązywania planu

§1. Po stwierdzeniu zgodno[ci z ustaleniami stu-
dium uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Zlesin, uchwala się miejsco-
wy plan zagospodarowania przestrzennego miasta 
Zlesina, zwany dalej planem.

§2. 1. Przebieg granic obszaru objętego planem 
przedstawia rysunek planu w skali 1:2000, będący 
integralną czę[cią niniejszej uchwaEy i stanowiący 
do niej zaEącznik nr 1.

2. Uwagi zgEoszone do projektu planu w trybie 
art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym, stanowią zaEącznik nr 2 do 
niniejszej uchwaEy.

3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które nalerą do 
zadaG wEasnych gminy oraz zasadach ich finanso-
wania, stanowi zaEącznik nr 3 do niniejszej uchwaEy.

4. Wykaz stref ochrony stanowisk archeologicz-
nych oraz obiektów wpisanych do rejestru zabyt-
ków oraz ujętych w wykazie obiektów zabytko-
wych, stanowi zaEącznik nr 4 do niniejszej uchwaEy.

§3. Przedmiotem planu jest okre[lenie:
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgranicza-

jących tereny o rórnym przeznaczeniu lub rórnych 
zasadach zagospodarowania;

2) zasad ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-
nego;

3) zasad ochrony [rodowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego;

4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków;

5) wymagaG wynikających z potrzeb ksztaEtowa-

nia przestrzeni publicznych;
6) parametrów i wskapników ksztaEtowania za-

budowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii 
zabudowy, gabarytów obiektów i wskapników in-
tensywno[ci zabudowy;

7) granic i sposobów 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;

8) szczegóEowych zasad i warunków scalania i po-
dziaEu nieruchomo[ci objętych planem;

9) szczegóEowych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczeG w ich urytkowaniu, w tym 
zakazu zabudowy;

10) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej;

11) sposobów i terminów tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i urytkowania terenów;

12) stawek procentowych, na podstawie których 
ustala się opEatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym.

§4. 1. Obowiązującymi ustaleniami planu są na-
stępujące oznaczenia graficzne, przedstawione na 
rysunkach planu: 

1) granica obszaru objętego planem, na którym 
obowiązują ustalenia niniejszej uchwaEy;

2) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-
czeniu lub o rórnych zasadach zagospodarowania, 
których przeznaczenie ustalono w §6 niniejszej 
uchwaEy;

3) symbole cyfrowe i literowe okre[lające prze-
znaczenie terenów i wiąrące ustalenia niniejszej 
uchwaEy z rysunkiem planu;

4) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudo-
wy.

2. Następujące oznaczenia graficzne, przedstawio-
ne na rysunku planu nie są ustaleniami niniejszego 
planu, lecz mają charakter informacyjny – wskazują 
stan prawny terenów wynikający z przepisów pra-
wa, stanowią propozycje rozwiązaG szczegóEowych 
lub są informacjami:

1) granica GoplaGsko-Kujawskiego Obszaru Krajo-
brazu Chronionego;

2) granice strefy ochrony konserwatorskiej zabyt-
kowego ukEadu urbanistycznego m. Zlesina;

3) granica strefy ochrony widokowej ukEadu urba-
nistycznego m. Zlesina;

4) obiekty wpisane do rejestru zabytków i gminne-
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w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zlesina
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go wykazu zabytków;
5) granica strefy ochrony sanitarnej cmentarza;
6) granica strefy ochronnej jezior;
7) linie podziaEu wewnętrznego terenów;
8) pasy techniczne linii elektroenergetycznych 

[redniego i wysokiego napięcia;
9) kategorie dróg oraz numeracja dróg: krajowej, 

wojewódzkiej i powiatowych, towarzyszące ozna-
czeniom terenów komunikacji;

10) drogi rowerowe;
11) ciągi spacerowe;
12) szlak wodny;
13) skarpy wymagające ochrony;
14) pomniki.
§5. Okre[lenia stosowane w uchwale oznaczają:
1) ciąg zabudowy – odcinek pierzei ulicy zawarty 

pomiędzy ulicami ją przecinającymi;
2) dziaEka gruntu – dziaEka gruntu w rozumieniu 

ustawy o gospodarce nieruchomo[ciami;
3) dziaEka budowlana – nieruchomo[ć skEadająca 

się z jednej lub kilku graniczących z sobą i poEączo-
nych dziaEek gruntu, stanowiąca wEasno[ć jednego 
wEa[ciciela. Granicę dziaEki budowlanej stanowi ze-
wnętrzna granica nieruchomo[ci; 

4) maEa gastronomia – usEuga w zakresie gastro-
nomii, polegająca na sprzedary gotowych, fabrycz-
nie opakowanych wyrobów sporywczych, z do-
puszczeniem ich obróbki termicznej. 

5) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia okre[lo-
na na rysunku planu, wyznaczająca najblirsze po-
Eorenie frontowej [ciany budynku względem frontu 
dziaEki; dopuszcza się przekroczenie tej linii przez 
okapy, gzymsy, balkony, tarasy itp., jednak nie wię-
cej nir o 1,5 m;

6) obowiązująca linia zabudowy – linia okre[lona 
na rysunku planu, która wyznacza poEorenie fron-
towej [ciany budynku; dopuszcza się przekroczenie 
tej linii przez okapy, gzymsy, balkony, tarasy, wy-
kusze, ganki i chody zewnętrzne, jednak nie więcej 
nir o 1,5 m, oraz cofnięcia fragmentów frontowej 
[ciany budynku, pod warunkiem, re nie przekroczą 
one Eącznie 30% dEugo[ci elewacji;

7) obiekty o niskim standardzie estetycznym – 
obiekty zaniedbane, zdewastowane, wykonane z 
materiaEów odpadowych lub prefabrykowanych be-
tonowych elementów ogrodzeniowych oraz tworzą-
ce dysonans (skalą, kolorystyka, uksztaEtowaniem 
bryEy) z otaczającym zagospodarowaniem terenu;

8) obiekty reklamowe – no[niki informacji wizual-
nej w dowolnej formie wraz z elementami konstruk-
cyjnymi, zawierające informacje skierowane do spo-
EeczeGstwa;

9) pas technologiczny – wolny od zabudowy ku-
baturowej pas terenu pod linią elektroenergetyczną 
lub obok kanaEu melioracyjnego, w którym zawiera-
ją się wszelkie oddziaEywania, wymagany dla celów 
konserwacji lub ochrony przed niekorzystnymi od-
dziaEywaniami, o szeroko[ci okre[lonej wedEug obo-
wiązujących norm;

10) plan – miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego, o którym mowa w §1 niniejszej 
uchwaEy;

11) powierzchnia biologicznie czynna – po-
wierzchnia terenu biologicznie czynna w rozumieniu 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowia-
dać budynki i ich usytuowanie;

12) przepisy odrębne i szczególne – wszystkie 
obowiązujące przepisy prawa odnoszące się do pla-
nowania przestrzennego, w tym ustawy i rozporzą-
dzenia;

13) przeznaczenie podstawowe – dominujący 
(gEówny) sposób zagospodarowania terenu;

14) przeznaczenie dopuszczalne – sposób zago-
spodarowania terenu stanowiący uzupeEnienie prze-
znaczenia podstawowego, wymagający speEnienia 
warunków okre[lonych w planie;

15) szyldy – no[niki informacji wizualnej wraz z 
elementami konstrukcyjnymi, będące oznaczeniem 
siedziby lub miejsca [wiadczenia usEug;

16) teren – obszar okre[lony na rysunku planu li-
niami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem lite-
rowym;

17) tereny otwarte – tereny pokryte gEównie ro-
[linno[cią lub zabudowane w niewielkim procencie, 
o powierzchni biologicznie czynnej i stosunkach 
wodnych zblironych do naturalnych; 

18) uciąrliwo[ci dla dziaEek sąsiednich – dziaEania 
powodujące poza terenem, do którego inwestor po-
siada tytuE prawny przekroczenie standardów jako-
[ci [rodowiska okre[lonych przepisami odrębnymi i 
zakEócające korzystanie z nieruchomo[ci sąsiednich 
zgodnie z ich przeznaczeniem;

19) usEugi nieuciąrliwe – usEugi zaliczane do 
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaEywać na [rodowisko, okre[lonych w przepi-
sach odrębnych;

20) usEugi uciąrliwe – usEugi zaliczane do przedsię-
wzięć mogących zawsze znacząco oddziaEywać na 
[rodowisko, okre[lonych w przepisach odrębnych; 

21) usEugi publiczne – usEugi w rozumieniu usta-
wy o gospodarce nieruchomo[ciami sEurące zaspo-
kojeniu zbiorowych potrzeb mieszkaGców gminy 
oraz usEugi uryteczno[ci publicznej, tj. prowadzące 
do zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkaGców 
w drodze [wiadczenia usEug powszechnie dostęp-
nych, wynikające z wykonywania zadaG wEasnych 
przez gminę, których realizatorami są jednostki or-
ganizacyjne, osoby reprezentujące Skarb PaGstwa 
lub gmina;

22) usEugi bytowe – usEugi nieuciąrliwe, sEurące 
zaspokojeniu potrzeb podstawowych, jak: drobne 
zakEady usEugowe (fryzjerskie, kosmetyczne, kra-
wieckie, szewskie, szklarskie, malarskie itp.), han-
del detaliczny, biura, gabinety lekarskie; 

23) wielkopowierzchniowe obiekty handlowe – 
obiekty handlowe o powierzchni sprzedary przekra-
czającej 2000 m2; 

24) wysoko[ć budynku – maksymalna odlegEo[ć 
w rzucie prostopadEym pomiędzy najwyrszym punk-
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tem dachu budynku, a najnirszym punktem gruntu 
rodzimego;

25) zabudowa mieszkaniowa sEurąca rekreacji – 
budynki sEurące rekreacji indywidualnej, do urytku 
okresowego lub caEorocznego;

RozdziaE II
Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów 

§6. 1. Na obszarze objętym planem ustala się na-
stępujące przeznaczenie terenów i związane z nim 
oznaczenia literowe:

MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej,

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, 

MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i usEug nieuciąrliwych, 

MN(U) – tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej z dopuszczeniem dziaEalno[ci usEugowej 
nieuciąrliwej,

ML – tereny zabudowy mieszkaniowej sEurącej re-
kreacji indywidualnej,

U oraz 2U – tereny zabudowy usEugowej nieuciąr-
liwej,

UK – tereny zabudowy usEugowej związanej z kul-
tem religijnym,

UP – tereny zabudowy usEugowej związanej z 
usEugami publicznymi,

1US – tereny sportu i rekreacji,
2US – tereny sportu i rekreacji (kąpieliska, plare, 

przystanie, pola namiotowe i biwakowe), 
UT – tereny zabudowy usEugowej związanej z ob-

sEugą turystyki i rekreacji,
1UT – tereny zabudowy usEugowej związanej z 

obsEugą turystyki i rekreacji, (istniejące o[rodki ho-
telowo-rekreacyjne),

2UT – tereny zabudowy usEugowej związanej z 
obsEugą turystyki i rekreacji, (istniejące o[rodki wy-
poczynkowe),

R – tereny rolnicze bez prawa zabudowy,
RM – tereny zabudowy zagrodowej,
P – tereny obiektów produkcyjnych, skEadów i 

magazynów i usEug uciąrliwych,
P(MN) – tereny obiektów produkcyjnych, skEa-

dów, magazynów i usEug uciąrliwych, z dopuszcze-
niem zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej,

ZP – tereny zieleni urządzonej,
ZN – tereny zieleni nieurządzonej,
ZI – tereny zieleni izolacyjnej,
ZL – tereny lasów,
ZC – tereny cmentarzy (ZCc – czynne, ZCn – nie-

czynne),
WS – tereny wód powierzchniowych,
KS – tereny komunikacji samochodowej – parkin-

gi, 
KD – tereny dróg publicznych 
KD-GP – teren drogi publicznej gEównej ruchu 

przyspieszonego,
KD-G – teren drogi publicznej gEównej,

KD-Z – tereny dróg publicznych zbiorczych,
KD-L – tereny dróg publicznych lokalnych,
KD-D – tereny dróg publicznych dojazdowych,
KDW – tereny ogólnodostępnych dróg wewnętrz-

nych,
KDX – tereny ogólnodostępnych ciągów pieszo-

jezdnych,
- k – drogi publiczne – kategorii krajowej,
- w – drogi publiczne – kategorii wojewódzkiej,
- p – drogi publiczne – kategorii powiatowej,
- g – drogi publiczne –kategorii gminnej,
E – tereny elektroenergetyki.
W – tereny wodociągów,
K – tereny kanalizacji.

RozdziaE III
Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaEtowa-

nia Eadu przestrzennego 

§7. 1. Ustala się następujące zasady ochrony i 
ksztaEtowania Eadu przestrzennego:

1) Dopuszcza się lokalizację obiektów budow-
lanych w odlegEo[ci 1,5 m od granicy z sąsiednia 
dziaEką budowlaną lub bezpo[rednio przy granicy.

2) Dopuszcza się dotychczasowy sposób urytko-
wania terenów do czasu realizacji zagospodarowa-
nia okre[lonego w planie.

3) Na terenach oznaczonych symbolami: MW, MN, 
MN/U, MN(U), P(MN), RM, dopuszcza się podpiwni-
czenie budynków, o ile poziom parteru nie przekro-
czy rzędnej 1,0 m ponad powierzchnię terenu. 

4) Na wszystkich terenach dopuszcza się lokaliza-
cję urządzeG komunalnej infrastruktury technicznej.

5) Dla nadziemnych urządzeG infrastruktury nie 
wymaga się zachowania ustalonych planem linii za-
budowy.

6) Dopuszcza się lokalizację stacji bazowych tele-
fonii komórkowej na terenach oznaczonych symbo-
lami przeznaczenia P, P/MN. 

7) Do zazielenienia terenów otwartych powinny 
być uryte gatunki naturalnie występujące w krajo-
brazie.

8) Gabaryty i forma nowych obiektów powinny 
nawiązywać do formy architektonicznej istniejącego 
ciągu zabudowy, w którym są zlokalizowane – w 
zakresie geometrii dachów, podziaEów elewacji fron-
towej, proporcji otworów okiennych, kolorystyki 
oraz stopnia zwarto[ci zabudowy. 

9) Wysoko[ć nowych obiektów lokalizowanych 
w istniejącym ciągu zabudowy nie powinna prze-
kroczyć wysoko[ci najwyrszego budynku w ciągu 
zabudowy lub budynku poEoronego bezpo[rednio po 
przeciwnej stronie ulicy. 

10) W budynkach o okre[lonej w ustaleniach dla 
danego terenu nieprzekraczalnej ilo[ci kondygnacji, 
dopuszcza się dodatkowo urytkowe poddasze lub 
antresolę pod warunkiem, re wysoko[ć budynku do 
poziomu gzymsu okapowego oraz kalenica dachu 
nie przekroczy wysoko[cią najwyrszego budynku 
w ciągu zabudowy lub budynku poEoronego bezpo-
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[rednio po przeciwnej stronie ulicy. 
Na obszarze zabytkowego ukEadu urbanistyczne-

go wymagane jest uzyskanie pozytywnej opinii wEa-
[ciwego terenowo organu ochrony zabytków.

11) W granicach posesji dopuszcza się lokaliza-
cję szyldów informujących o prowadzonej na nich 
dziaEalno[ci oraz obiekty reklamowe o powierzchni 
elementu informacyjnego do 4 m2.

12) Na obszarze objętym planem nie przewiduje 
się lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów 
handlowych. 

2. Ustala się następujące elementy zagospodaro-
wania przestrzennego wymagające ochrony:

1) obiekty ujęte w rejestrze zabytków oraz w wy-
kazie obiektów zabytkowych, wraz ich otoczeniem 
w granicach wEasno[ci; 

2) wygląd ciągów zabudowy od strony przestrzeni 
publicznej na obszarze zabytkowego ukEadu urba-
nistycznego (gabaryty zabudowy, materiaE pokrycia 
dachów, wielko[ć i proporcje okien, detal architek-
toniczny, forma ogrodzeG);

3. Ustala się następujące elementy zagospodaro-
wania przestrzennego wymagające uksztaEtowania 
lub rewaloryzacji:

1) ciągi zabudowy w zEym stanie technicznym lub 
o niskim standardzie estetycznym; 

2) ulice o niskim standardzie technicznym, nie od-
powiadającym klasie drogi;

3) kolorystyka elewacji tworzących ciągi zabudo-
wy w przestrzeni publicznej, na obszarze zabytko-
wego ukEadu urbanistycznego;

4) forma ogrodzeG posesji od strony przestrzeni 
publicznej;

5) obiekty reklamowe i szyldy o niskim standar-
dzie estetycznym (zniszczone, nieczytelne, niedbale 
wykonane);

6) tereny zieleni i szpalery drzew w przestrzeni 
publicznej;

4. Ustala się następujące zakazy:
1) lokalizacji budynków inwentarskich na terenach 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednoro-
dzinnej;

2) lokalizacji usEug uciąrliwych na terenach zabu-
dowy mieszkaniowej i mieszkaniowo - usEugowej;

3) wznoszenia w granicach z przestrzenią publicz-
ną nowych ogrodzeG z materiaEów odpadowych 
oraz z prefabrykowanych elementów betonowych, 
za wyjątkiem imitacji prostych, pionowych sztachet;

4) stosowania materiaEów substandardowych do 
wykoGczenia elewacji i dachów budynków (panele 
elewacyjne PCV, pEyty faliste, papa czarna na da-
chach spadzistych) oraz barw w odcieniach agre-
sywnych, nie zharmonizowanych z otoczeniem;

5. Ustala się następujące nakazy:
1) na terenach zabudowy produkcyjnej i magazy-

nowej, od strony zabudowy mieszkaniowej ustala 
się obowiązek nasadzenia zieleni w formie pasa 
drzew i krzewów z udziaEem ro[lin zimozielonych 
oraz dopuszcza się ogrodzenia peEne. 

2) Dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielo-

rodzinnej nalery zapewnić odpowiednią ilo[ć miejsc 
postojowych w ilo[ci nie mniej nir jedno miejsce na 
jeden lokal mieszkalny na terenie wEasnym inwesto-
ra, przy czym jako miejsce postojowe taktuje się 
równier miejsce gararowe. 

3) Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
nalery zapewnić co najmniej jedno miejsce posto-
jowe na jeden lokal mieszkalny w granicach dziaEki 
wEasnej. Jako miejsce postojowe taktuje się rów-
nier miejsce gararowe.

4) Dla zabudowy usEugowej i produkcyjnej poza 
obszarem zabytkowego ukEadu urbanistycznego, 
nalery zapewnić miejsca postojowe w ilo[ci co naj-
mniej 2 na 50 m2 powierzchni usEugowej;

5) Dopuszcza się urządzenie miejsc postojowych 
dla terenów usEug oraz zabudowy mieszkaniowej w 
pasie rozgraniczającym teren dróg publicznych, po 
uzyskaniu zezwolenia wEa[ciwego zarządcy drogi. 

RozdziaE IV
Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego oraz ustalenia dotyczące granic i 

sposobów zagospodarowania terenów lub obiek-

tów podlegających ochronie ze względu na zdrowie 

ludzi, wymagania przyrodnicze, ze względu na wy-

magania ochrony przeciwpowodziowej oraz zagro-

reG związanych z osuwaniem się mas ziemnych

§8. 1. Ustala się następujące zasady ochrony [ro-
dowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) Zakazuje się prowadzenia prac trwale narusza-
jących stosunki gruntowo-wodne na obszarze obję-
tym planem w stopniu uniemorliwiającym zachowa-
nie równowagi przyrodniczej.

2) Nalery zachować w maksymalnym stopniu ist-
niejące krzewy i drzewa.

3) Na terenach sąsiadujących z drogami: krajową 
nr 25 i wojewódzką nr 263, w miejscach gdzie jest 
to technicznie morliwe, nalery wprowadzić pasy 
zieleni o charakterze izolacyjnym, chroniące przed 
zanieczyszczeniami powietrza. 

3) Powierzchnie nie zabudowane i nie utwardzone 
powinny być pokryte zielenią lub uprawami, stano-
wiąc powierzchnie biologicznie czynne.

4) Realizacja nowych inwestycji musi respekto-
wać ustalone w planie parametry zabudowy oraz 
zasady zagospodarowania terenów.

5) Wszelkie oddziaEywanie poza terenem, do któ-
rego inwestor posiada tytuE prawny, związane z pla-
nowanym przedsięwzięciem, nie mogą powodować 
przekroczenia standardów jako[ci [rodowiska, okre-
[lonych w przepisach odrębnych. 

6) Na terenach nie podlegających ochronie aku-
stycznej w budynkach mieszkalnych nalery zasto-
sować rozwiązania techniczne przegród budowla-
nych zapewniające wEa[ciwe warunki akustyczne. 

7) Na terenach z zabudową mieszkaniową ozna-
czonych symbolem P(MN), poEoronych w sąsiedz-
twie drogi krajowej nr 25, ustala się następujące 
minimalne odlegEo[ci obiektów budowlanych od ze-
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wnętrznej krawędzi jezdni tej drogi:
- 70 m dla dwukondygnacyjnych obiektów bu-

dowlanych z pomieszczeniami przeznaczonymi na 
pobyt ludzi,

- 50 m dla jednokondygnacyjnych obiektów bu-
dowlanych z pomieszczeniami przeznaczonymi na 
pobyt ludzi,

- 25 m dla obiektów budowlanych z pomieszcze-
niami nie przeznaczonymi na pobyt ludzi.

W przypadku braku morliwo[ci zachowania od-
legEo[ci wymienionych w pkt. 9, w projektach no-
wych inwestycji lokalizowanych w sąsiedztwie 
pasa drogowego nalery przewidzieć realizowane 
przez inwestora zabezpieczenia w formie rozwiązaG 
konstrukcji przegród budowlanych zapewniających 
wEa[ciwe warunki akustyczne w budynkach miesz-
kalnych. 

8) Ustala się obowiązek wyposarenia posesji w 
miejsca do gromadzenia odpadów, urządzone zgod-
nie z istniejącym w gminie planem gospodarki odpa-
dami i przepisami prawa.

9) Masy ziemne powstaEe podczas realizacji in-
westycji nalery wykorzystać do nowego uksztaEto-
wania powierzchni terenu w granicach dziaEki wEa-
snej lub przetransportować na inny teren, zgodnie z 
gminnym planem gospodarki odpadami. 

10) W nowoprojektowanych lub przebudowywa-
nych budynkach nalery stosować do celów grzew-
czych i technologicznych niskoemisyjne paliwa pEyn-
ne, gazowe i staEe oraz alternatywne pródEa energii. 

11) Do czasu wyposarenia terenu w kanalizację 
sanitarną dopuszcza się przej[ciowe odprowadzanie 
[cieków do szczelnych zbiorników, z obowiązkiem 
podEączenia inwestycji do kanalizacji w ciągu 1 roku 
od jej uruchomienia. 

2. Ustala się następujące zasady zagospodarowa-
nia ze względu na poEorenie terenów w granicach 
GoplaGsko-Kujawskiego Obszaru Krajobrazu Chro-
nionego:

1) Zakazuje się lokalizacji nowych i rozbudowy 
istniejących obiektów zaliczonych do przedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco oddziaEywać na [rodo-
wisko, okre[lonych w przepisach odrębnych a takre 
powodujących uciąrliwo[ci dla dziaEek sąsiednich 
jako pródEo haEasu i wydzielania odrarających woni. 

2) Zakazuje się dokonywania trwaEych zmian sto-
sunków wodnych w stopniu uniemorliwiającym za-
chowania równowagi przyrodniczej. 

3) Nalery dąryć do zwiększenia powierzchni za-
drzewionych, zwEaszcza na terenach stanowiących 
przestrzeG publiczną. 

4) Zakazuje się lokalizacji zabudowy w obrębie 
obrzery jezior w pasie o szeroko[ci mniejszej nir 50 
m. 

5) W pasie, o którym mowa w pkt.4, zakazuje się 
doprowadzania ogrodzeG do brzegu jeziora na odle-
gEo[ć mniejszą nir 10 m od linii brzegowej (staEego 
porostu traw).

5) W pasie, o którym mowa w pkt.4, dopuszcza 
się lokalizację zabudowy uzupeEniającej istniejące 

ciągi zabudowy w ul. Sadowej, SEonecznej i Ko[ciel-
nej na odcinku od ko[cioEa do cmentarza, w odlegEo-
[ci nie mniejszej nir 30 m od linii brzegowej jezior.

6) Zakazu, o których mowa w pkt.4, nie stosu-
je się do urządzeG i obiektów budowlanych zwią-
zanych z gospodarką wodną, ogólnie dostępnych 
o[rodków wypoczynkowych, kąpielisk i przystani 
wodnych oraz obiektów infrastruktury technicznej i 
dróg pieszych i rowerowych a takre budynków zlo-
kalizowanych na podstawie prawomocnej decyzji o 
warunkach zabudowy. 

3. Ustala się następujące zasady zagospodarowa-
nia na terenach zagroronych osuwaniem się mas 
ziemnych:

1) Do terenów zagroronych zalicza się: 
a) skarpy nad brzegami jezior, 
b) skarpy nasypu drogi krajowej nr 25,
c) skarpy waEu ochrony akustycznej drogi krajo-

wej nr 25.
2) Na terenach zagroronych zakazuje się:
a) uszkadzania darniny lub innych umocnieG skarp, 
b) usuwania drzew i krzewów na skarpach jezior-

nych,
c) rozkopywania skarp i urządzania [cierek przez 

nieupowarnione osoby. 
3) Zakazów, o których mowa w pkt. 2lit. a i b, 

nie stosuje się do robót związanych z zagospoda-
rowaniem terenów o[rodków wypoczynkowych i z 
utrzymaniem skarp.

4. Zagrorenie powodziowe na obszarze opraco-
wania planu nie występuje.

RozdziaE V
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury wspóEczesnej

§9. 1. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego (obszary stref ochrony konserwator-
skiej B i K ukEadu urbanistycznego Zlesina, zespo-
Eu ko[cioEa parafialnego, cmentarza parafialnego, 
cmentarza rydowskiego oraz w ich bezpo[rednim 
sąsiedztwie) ustala się obowiązek uzgadniania z 
Wielkopolskim Urzędem Ochrony Zabytków Kie-
rownikiem Delegatury w Koninie, wszelkich prac 
ziemnych związanych z zabudową lub zagospoda-
rowaniem terenu, celem ustalenia obowiązującego 
inwestora zakresu badaG archeologicznych.

2. Ochronie konserwatorskiej podlegają obsza-
ry wpisane do rejestru zabytków oraz wykazu za-
bytków, okre[lone w zaEączniku nr 4 do niniejszej 
uchwaEy.

3. Obiekty zabytkowe podlegają ochronie w gra-
nicach dziaEek geodezyjnych, na których są zlokali-
zowane. 

4. Na terenach objętych ochroną konserwatorską 
nakazuje się:

1) zachowanie historycznego ukEadu granic dzia-
Eek i linii zabudowy,

2) zachowanie zadrzewieG,
3) zachowanie obiektów o zabytkowej architek-



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 54 Poz. 1223– 5787 –

turze,
4) podporządkowanie nowych projektowanych 

obiektów historycznemu ukEadowi zabytkowemu w 
zakresie lokalizacji obiektu, jego skali i formy.

5. Wszystkie zmiany, które wEa[ciciel planuje w 
obiektach i na obszarach objętych ochroną konser-
watorską, wymagają uzyskania zezwolenia wEa[ci-
wego terenowo organu ochrony zabytków.

6. W strefie zewidencjonowanego stanowiska ar-
cheologicznego objętego ochroną konserwatorską, 
wszelkie prace ziemne związane z inwestycjami wy-
magają przeprowadzenia badaG archeologicznych w 
zakresie uzgodnionym z Wlkp. Biurem Ochrony Za-
bytków, Delegatura w Koninie.

7. Na obszarze strefy zabytkowego ukEadu urbani-
stycznego ustala się następujące warunki zagospo-
darowania: 

1) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę budyn-
ków a takre nadbudowę budynków jednokondygna-
cyjnych;

2) projektowane zmiany wyglądu budynków mu-
szą nawiązywać do historycznego charakteru ich 
elewacji frontowych, w szczególno[ci detalu archi-
tektonicznego, wielko[ci i proporcji otworów okien-
nych i drzwiowych, a takre formy dachów;

3) dopuszcza się sytuowanie budynków bezpo-
[rednio przy granicy dziaEki oraz w odlegEo[ci 1,5 m 
od granicy dziaEki;

4) w przypadku realizacji nowego obiektu na kilku 
poEączonych dziaEkach, dawne podziaEy nalery uwi-
docznić na elewacji frontowej; 

5) nową zabudowę nalery projektować i realizo-
wać w sposób nie naruszający walorów otaczającej 
przestrzeni. W szczególno[ci nalery unikać stoso-
wania zabudowy o formach nadmiernie eksponują-
cych nową zabudowę oraz o agresywnych barwach; 

6) gabaryty i forma nowej zabudowy muszą 
uwzględniać podstawowe cechy budynków w ist-
niejących ciągach zabudowy, jak: wysoko[ć elewa-
cji frontowej, formę i nachylenie dachu, proporcje 
otworów okiennych, zastosowane materiaEy i gamę 
kolorystyczną budynków; 

7) górne zwieGczenie elewacji frontowej nowych 
budynków musi stanowić gzyms wysunięty przed 
lico [ciany; 

8) zakazuje się stosowania materiaEów o niskich 
walorach estetycznych, jak plastikowe okEadziny 
elewacyjne, dachowe pEyty faliste, papa czarna;

9) zakazuje się stosowania w kolorystyce budyn-
ków barw nie harmonizujących z budynkami w oto-
czeniu oraz jaskrawych (agresywnych). 

10) wszelkie dziaEania w obrębie zabytkowe-
go ukEadu urbanistycznego nalery podejmować w 
porozumieniu z wEa[ciwym terenowo organem do 
spraw ochrony zabytków.

RozdziaE VI
Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowania 

przestrzeni publicznych

§10. 1. PrzestrzeG publiczną stanowią: tereny 
dróg publicznych, tereny usEug publicznych, tereny 
parków, placów, skwerów, parkingów i ciągów pie-
szych w ich liniach rozgraniczających.

2. Ustala się następujące zasady ksztaEtowania 
przestrzeni publicznej:

1) Dopuszcza się zieleG urządzoną oraz lokalizację 
obiektów maEej architektury i tablic reklamowych a 
takre kiosków handlowych. 

2) Przebudowywane fronty zabudowy ksztaEtu-
jące przestrzenie publiczne wymagają rozwiązaG 
architektonicznych i materiaEowych podnoszących 
jako[ć przestrzeni. 

3) Na terenach przestrzeni publicznej zakazuje się 
stosowania w budynkach materiaEów substandardo-
wych, (między innymi plastikowych okEadzin elewa-
cyjnych, pokryć dachów spadzistych z pEyt i blach 
falistych, papy czarnej itp.).

4) Nakazuje się uwzględnianie kontekstu zabudo-
wy sąsiedniej w rozwiązaniach formy i kolorystyki 
zabudowy nowej lub przebudowywanej. 

5) Maksymalna wysoko[ć ogrodzenia dziaEki po-
winna wynosić 1,6 m.

6) Zakazuje się stosowania przy granicy z prze-
strzenią publiczną ogrodzeG z materiaEów odpado-
wych oraz z prefabrykatów betonowych, z wyjąt-
kiem imitacji ogrodzenia z prostych, pionowych 
sztachet. 

RozdziaE VII
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-

mów infrastruktury technicznej

§11. 1. Na wszystkich terenach objętych planem 
dopuszcza się rozbudowę oraz realizację nowych 
urządzeG infrastruktury technicznej. 

2. Ustala się następujące zasady modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów infrastruktury tech-
nicznej:

1) Dopuszcza się rozbudowę oraz realizację no-
wych urządzeG infrastruktury technicznej na pod-
stawie dokumentacji branrowej, bez konieczno[ci 
opracowywania planu miejscowego.

2) Na wszystkich terenach dopuszcza się, za zgo-
dą wEa[ciciela terenu, realizację podziemnych sieci 
infrastruktury technicznej sEurących odprowadzaniu 
[cieków, dostarczaniu wody, ciepEa, energii elek-
trycznej, gazu, oraz sieci telekomunikacyjnych, jako 
inwestycji towarzyszących.

3) Preferuje się prowadzenie sieci infrastruktury 
technicznej w pasach dróg, za wyjątkiem pasa dro-
gowego drogi krajowej nr 25, na warunkach okre-
[lonych przez administratora drogi. 

3. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w 
wodę:

1) Zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodocią-
gowej na warunkach okre[lonych przez administra-
tora sieci;

2) Na terenach pozbawionych zbiorczych urzą-
dzeG zaopatrzenia w wodę, do czasu ich realizacji, 
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dopuszcza się indywidualne ujęcia wody, po speE-
nieniu warunków wynikających z przepisów szcze-
gólnych. 

4. Ustala się następujące zasady odprowadzania i 
unieszkodliwiania [cieków bytowych, komunalnych 
i przemysEowych:

1) Odprowadzanie [cieków docelowo poprzez 
gminną sieć kanalizacji sanitarnej. 

2) Na terenach o rozproszonej zabudowie do-
puszcza się stosowanie indywidualnych systemów 
unieszkodliwiania [cieków na warunkach okre[lo-
nych przez przepisy prawa.

3) Na terenach nie wyposaronych w zbiorowe 
urządzenia do odprowadzania [cieków, do czasu ich 
wyposarenia w kanalizację sanitarną dopuszcza się 
odprowadzanie [cieków do indywidualnych zbior-
ników bezodpEywowych, z zapewnieniem ich wy-
wozu i oczyszczania w ramach gminnego systemu 
unieszkodliwiania [cieków.

4) Po wyposareniu terenu w zbiorowe urządzenia 
do odprowadzania [cieków, zbiorniki bezodpEywo-
we muszą ulec likwidacji w ciągu roku od dnia, w 
którym zaistnieje morliwo[ć podEączenia do kanali-
zacji sanitarnej. 

5) Odprowadzanie do kanalizacji gminnej [cieków 
przemysEowych o skEadzie przekraczającym do-
puszczalne warto[ci wskapników zanieczyszczeG, 
wymaga zastosowania niezbędnych urządzeG pod-
czyszczających [cieki. 

5. Ustala się następujące zasady odprowadzania 
wód opadowych i roztopowych:

1) Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 
docelowo poprzez gminną sieć kanalizacji deszczo-
wej. 

2) Na terenach nie wyposaronych w kanaliza-
cję deszczową dopuszcza się odprowadzanie wód 
deszczowych i roztopowych do ziemi i wód po-
wierzchniowych, przy zapewnieniu dopuszczalnego 
poziomu ich zanieczyszczeG okre[lonego w przepi-
sach odrębnych.

3) Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej i usEug nieuciąrliwych dopuszcza się za-
gospodarowanie wód opadowych i roztopowych na 
terenie dziaEki.

4) Na terenach produkcyjnych, skEadów, magazy-
nów i parkingów o nawierzchni utwardzonej, nalery 
zapewnić na terenie wEasnym usuwanie z wód opa-
dowych i roztopowych substancji ropopochodnych 
i zawiesin, do poziomu okre[lonego w przepisach 
odrębnych oraz zagospodarowanie tych wód przez 
odprowadzenie do kanalizacji deszczowej lub do zie-
mi i wód powierzchniowych, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 

6. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w 
energię elektryczną:

1) Ustala się zasilanie w energię elektryczną po-
przez rozbudowę istniejących sieci elektroenerge-
tycznych i stacji transformatorowych. 

2) Na terenie, gdzie wystąpi zapotrzebowanie na 
zasilanie w energię elektryczną, dopuszcza się budo-

wę stacji transformatorowych [redniego i niskiego 
napięcia, w lokalizacji wskazanej przez przedsiębior-
stwo energetyczne, z zapewnieniem caEodobowego 
dostępu dla sEurb energetycznych.

3) Dla usytuowania urządzeG elektroenergetycz-
nych nie wymaga się zachowania linii zabudowy.

4) Dla linii elektroenergetycznych ustala się pasy 
technologiczne o minimalnej szeroko[ci: 

- 70 m (2 x 35 m od osi linii) dla planowanej linii 
2 x 400 kV,

- 50 m (2 x 25 m od osi linii) dla istniejących linii 
220 kV,

- 30 m (2 x 15 m od osi linii) dla istniejących linii 
110 kV,

- 5 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii 
15 kV,

- 3 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii 
0,4 kV, w obrębie których zakazuje się lokalizacji 
budynków i budowli, w tym masztów i instalacji, 
oraz zieleni wysokiej. Warunki lokalizacji wszelkich 
obiektów w sąsiedztwie linii wymagają uzgodnienia 
z administratorem sieci.

5) Dopuszcza się przebudowę odcinków sieci 
elektroenergetycznej kolidujących z planowanym 
zagospodarowaniem terenów, na warunkach admi-
nistratora sieci.

6) Dopuszcza się budowę linii elektroenergetycz-
nej NN 400 kV na trasie linii WN 220 kV Pątnów-Ja-
siniec; jej pas technologiczny nie more wykraczać 
poza zewnętrzny zasięg pasów technologicznych 
linii jur istniejących. 

7. Ustala się następujące zasady wyposarenia te-
renów w systemy Eączno[ci:

1) Na terenach objętych planem dopuszcza się roz-
budowę sieci telekomunikacyjnych podziemnych.

2) Dopuszcza się budowę nowych wolnostoją-
cych masztów telefonicznych i teletransmisyjnych 
na terenach obiektów produkcyjnych, skEadów i 
magazynów, oznaczonych symbolem P i P/MN, pod 
warunkiem nie przekroczenia dopuszczalnych norm 
emisji promieniowania.

8. Realizacja innych elementów uzbrojenia more 
się odbywać na warunkach okre[lonych w przepi-
sach prawa.

DZIAD II
Ustalenia szczegóEowe

RozdziaE VIII
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania te-

renów oraz parametry i wskapniki ksztaEtowania 

zabudowy

§12. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolem MW ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej; 

2) przeznaczenia dopuszczalne – zabudowa gara-
rowa, stacje transformatorowe, obiekty maEej archi-
tektury; 

3) Standardy akustyczne jak dla terenów zabudo-
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wy wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego;
4) zasady zagospodarowania terenu:
a) wskapnik powierzchni zabudowy – do 50% po-

wierzchni terenu,
b) powierzchnia biologicznie czynna – co najmniej 

20% powierzchni terenu,
c) nieprzekraczalna linia zabudowy – okre[lona w 

§37 do §42,
d) w granicach nieruchomo[ci nalery zapewnić 1 

miejsce postojowe dla kardego mieszkania na par-
kingu lub w gararu,

e) odpady nalery gromadzić w pojemnikach na 
wydzielonym miejscu, z zapewnieniem ich odbioru 
w ramach gminnego planu gospodarki odpadami;

5) parametry zabudowy mieszkaniowej:
a) wysoko[ć – do 3 kondygnacji nadziemnych,
b) wysoko[ć caEkowita – do 12,0 m,
c) dachy – pEaskie kryte dowolnym materiaEem lub 

spadziste o nachyleniu poEaci 200-450, pokrycie z 
dachówki lub materiaEów ją imitujących, do[wietle-
nie poddaszy poprzez okna poEaciowe i lukarny o 
dowolnej formie zadaszenia; 

6) parametry zabudowy gararowej:
a) wysoko[ć – jedna kondygnacja, 
b) dachy – pEaskie, pokrycie dowolne; 
7) zasady podziaEu nieruchomo[ci:
a) minimalna szeroko[ć dziaEki – nie okre[la się,
b) minimalna powierzchnia – nie okre[la się, c) do-

puszcza się Eączenie dziaEek gruntu w celu powięk-
szenia dziaEki budowlanej. 

§13. Na terenach Na terenach oznaczonych na ry-
sunku planu symbolem MN ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) przeznaczenia dopuszczalne – usEugi bytowe w 
lokalu o powierzchni do 30% powierzchni caEkowi-
tej budynku mieszkalnego oraz zabudowa gospodar-
cza i gararowa; 

3) Standardy akustyczne jak dla terenów zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej.

4) zasady zagospodarowania terenu:
a) wskapnik powierzchni zabudowy – do 40% po-

wierzchni dziaEki, b) powierzchnia biologicznie czyn-
na – co najmniej 30% powierzchni dziaEki,

c) nieprzekraczalna linia zabudowy – okre[lona w 
§37 do §42,

d) w granicach nieruchomo[ci nalery zapewnić 1 
miejsce postojowe dla budynku mieszkalnego oraz 
min. 1 miejsce postojowe dla funkcji usEugowej,

e) odpady nalery gromadzić w pojemnikach na te-
renie kardej z dziaEek, z zapewnieniem ich odbioru 
w ramach gminnego planu gospodarki odpadami;

5) parametry zabudowy mieszkaniowej: 
a) wysoko[ć – do 2 kondygnacji nadziemnych, w 

tym poddasze urytkowe, 
b) wysoko[ć caEkowita – do 10,0 m,
c) szeroko[ć elewacji frontowej budynku miesz-

kalnego – do 15,0 m,
d) wysoko[ć okapu – do 4,5 m,
e) dachy – spadziste o nachyleniu poEaci 20o-45o, 

pokrycie z dachówki lub materiaEów ją imitujących, 
do[wietlenie poddaszy – poprzez okna poEaciowe i 
lukarny o dowolnej formie zadaszenia; 

6) parametry zabudowy gospodarczej i gararowej:
a) wysoko[ć – jedna kondygnacja, 
b) dachy – pEaskie lub spadziste o nachyleniu po-

Eaci 20o-30o, pokrycie dowolne; 
7) zasady podziaEu nieruchomo[ci:
a) minimalna szeroko[ć frontu nowo wydzielanej 

dziaEki budowlanej – 17 m,
b) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej 

dziaEki budowlanej – 400 m2,
c) dopuszcza się Eączenie dziaEek gruntu w celu 

utworzenia jednolitej dziaEki budowlanej,
d) dopuszcza się wydzielanie mniejszych dziaEek, 

jereli sEurą do powiększenia dziaEek przylegEych,
e) w wyniku podziaEu i Eączenia muszą powstać 

dziaEki o parametrach zgodnych z ustaleniami planu,
f) dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych 

o minimalnej szeroko[ci 5,0 m, równier nie wyzna-
czonych na rysunku planu. 

§14. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolem MN/U ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej i usEug nieuciąr-
liwych; 

2) przeznaczenie dopuszczalne – jedna z funkcji 
podstawowych występująca samodzielnie oraz bu-
dynki rekreacyjne i istniejąca nieuciąrliwa dziaEal-
no[ć produkcyjna; 

3) Standardy akustyczne jak dla terenów mieszka-
niowo-usEugowych.

4) zasady zagospodarowania terenu:
a) wskapnik powierzchni zabudowy – do 75% po-

wierzchni dziaEki,
b) powierzchnia biologicznie czynna – co najmniej 

10% powierzchni dziaEki,
c) nieprzekraczalna linia zabudowy – okre[lona w 

§37 do §42,
d) w obrębie terenów zabudowanych poEoronych 

w strefie ochrony zabytkowego ukEadu urbanistycz-
nego, zabudowę nalery lokalizować w linii Eączącej 
elewacje frontowe budynków na przylegEych dziaE-
kach, lub przy liniach rozgraniczających teren z pa-
sem komunikacyjnym ulic;

e) dopuszcza się lokalizację budynków bezpo[red-
nio przy bocznej lub tylnej granicy dziaEki budowla-
nej;

f) zabudowa usEugowa i gospodarcza more być 
realizowana jako dobudowana do bryEy budynku 
mieszkalnego albo jako wolnostojący obiekt budow-
lany;

g) zakazuje się realizacji wolnostojących budyn-
ków gospodarczych od strony granicy dziaEki bu-
dowlanej z terenami dróg publicznych;

h) stanowiska parkingowe dla projektowanych 
usEug nalery realizować na terenie wEasnym inwe-
stora;

i) dopuszcza się miejsca postojowe w obrębie pasa 
komunikacyjnego ulic, za zgodą zarządcy drogi;



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 54 – 5790 – Poz. 1223

j) dla projektowanych usEug nalery zapewnić mini-
malnie 2 miejsca parkingowe na 50 m2 powierzchni 
urytkowej usEug; 

k) odpady nalery gromadzić w pojemnikach na te-
renie kardej z dziaEek, z zapewnieniem ich odbioru 
w ramach gminnego planu gospodarki odpadami;

5) parametry zabudowy mieszkaniowej:
a) wysoko[ć – do 3 kondygnacji nadziemnych, w 

tym poddasze urytkowe,
b) wysoko[ć caEkowita – do 12,0 m,
c) szeroko[ć elewacji frontowej budynku miesz-

kalnego – do 15,0 m; w [ródmiejskiej zabudowie 
zwartej – do szeroko[ci dziaEki,

d) dachy – spadziste o nachyleniu poEaci 20o-45o, 
pokrycie z dachówki lub materiaEów ją imitujących, 
do[wietlenie poddaszy – poprzez okna poEaciowe i 
lukarny o dowolnej formie zadaszenia; 

6) parametry zabudowy usEugowej:
a) wysoko[ć – do 3 kondygnacji nadziemnych, w 

tym poddasze urytkowe, 
b) wysoko[ć caEkowita – do 12,0 m,
c) dachy – spadziste o nachyleniu poEaci 20o-45o, 

pokrycie z dachówki lub materiaEów ją imitujących, 
do[wietlenie poddaszy – poprzez lukarny i okna po-
Eaciowe;

7) parametry zabudowy gospodarczej:
a) powierzchnia – do 100 m2,
b) wysoko[ć – jedna kondygnacja, 
c) dachy – pEaskie lub spadziste o nachyleniu po-

Eaci 15o-30o, pokrycie dowolne; 
8) zasady podziaEu nieruchomo[ci:
a) minimalna szeroko[ć frontu nowo wydzielanej 

dziaEki budowlanej – 18 m,
b) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej 

dziaEki budowlanej – 600 m2,
c) dopuszcza się Eączenie dziaEek gruntu w celu 

utworzenia jednolitej dziaEki budowlanej,
d) dopuszcza się wydzielanie mniejszych dziaEek, 

jereli sEurą do powiększenia dziaEek przylegEych,
e) w wyniku podziaEu i Eączenia muszą powstać 

dziaEki o parametrach zgodnych z ustaleniami planu,
f) dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych 

o minimalnej szeroko[ci 5,0 m, równier nie wyzna-
czonych na rysunku planu. 

§15. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolem MN(U) ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) przeznaczenia dopuszczalne – usEugi nieuciąrli-
we, Eącznie z funkcja mieszkaniową; 

3) Standardy akustyczne jak dla terenów zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej.

4) zasady zagospodarowania terenu:
a) wskapnik powierzchni zabudowy – do 60% po-

wierzchni dziaEki,
b) powierzchnia biologicznie czynna – co najmniej 

20% powierzchni dziaEki,
c) nieprzekraczalna linia zabudowy – okre[lona w 

§37 do §42,
d) w granicach nieruchomo[ci nalery zapewnić 1 

miejsce postojowe dla budynku mieszkalnego oraz 
min. 1 miejsce postojowe dla funkcji usEugowej, 

e) dopuszcza się lokalizację budynków bezpo[red-
nio przy bocznej lub tylnej granicy dziaEki budowla-
nej,

f) funkcja usEugowa more być realizowana w bu-
dynku wolnostojącym lub poEączonym z budynkiem 
mieszkalnym,

g) odpady nalery gromadzić w pojemnikach na te-
renie kardej z dziaEek, z zapewnieniem ich odbioru 
w ramach gminnego planu gospodarki odpadami;

5) parametry zabudowy mieszkaniowej:
a) wysoko[ć – do 2 kondygnacji nadziemnych, w 

tym poddasze urytkowe,
b) wysoko[ć caEkowita – do 10,0 m,
c) szeroko[ć elewacji frontowej budynku miesz-

kalnego – do 15,0 m,
d) wysoko[ć okapu – do 4,5 m,
e) dachy – spadziste o nachyleniu poEaci 20o-45o, 

pokrycie z dachówki lub materiaEów ją imitujących, 
do[wietlenie poddaszy – poprzez okna poEaciowe i 
lukarny o dowolnej formie zadaszenia; 

6) parametry zabudowy usEugowej:
a) powierzchnia zabudowy – do 120 m2, 
b) wysoko[ć – do 2 kondygnacji nadziemnych, w 

tym poddasze urytkowe, 
c) wysoko[ć caEkowita – do 10,0 m,
d) dachy – spadziste o nachyleniu poEaci 20o-45o, 

pokrycie z dachówki lub materiaEów ją imitujących, 
do[wietlenie poddaszy – poprzez okna poEaciowe i 
lukarny o dowolnej formie zadaszenia;

7) parametry zabudowy gospodarczej:
a) powierzchnia – do 100 m2,
b) wysoko[ć – jedna kondygnacja, 
c) dachy – pEaskie lub spadziste o nachyleniu po-

Eaci 20o-30o, pokrycie dowolne; 
8) zasady podziaEu nieruchomo[ci:
a) minimalna szeroko[ć frontu nowo wydzielanej 

dziaEki budowlanej – 18 m,
b) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej 

dziaEki budowlanej – 600 m2, 
c) dopuszcza się Eączenie dziaEek gruntu w celu 

utworzenia jednolitej dziaEki budowlanej,
d) dopuszcza się wydzielanie mniejszych dziaEek, 

jereli sEurą do powiększenia dziaEek przylegEych,
e) w wyniku podziaEu i Eączenia muszą powstać 

dziaEki o parametrach zgodnych z ustaleniami planu,
f) dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych 

o minimalnej szeroko[ci 5,0 m, równier nie wyzna-
czonych na rysunku planu. 

§16. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolem ML ustala się:

1) Przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy 
mieszkaniowej sEurącej rekreacji indywidualnej.

2) Standardy akustyczne jak dla terenów zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej.

3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) na kardej z dziaEek dopuszcza się realizację 1 

budynku rekreacyjnego i 1 budynku gospodarczego 
dla przechowywania sprzętu pEywającego i gararo-
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wania, o formie nawiązującej do budynku rekreacyj-
nego,

b) odpady nalery gromadzić w pojemnikach na te-
renie kardej z dziaEek, z zapewnieniem ich odbioru 
w ramach gminnego planu gospodarki odpadami,

c) nowe budynki na dziaEkach sąsiadujących z ist-
niejącą zabudową powinny nawiązywać rozwiąza-
niami bryEy i materiaEem do budynków istniejących,

d) na dziaEki nalery wprowadzić zieleG wysoką, 
integrującą zabudowę z krajobrazem, z zastosowa-
niem gatunków ro[lin charakterystycznych dla kra-
jobrazu otaczającego teren, 

e) zakazuje się wykorzystywania w charakterze 
budynków rekreacyjnych barakowozów, karoserii 
pojazdów, kiosków itp. oraz budowy budynków z 
materiaEów substandardowych i odpadowych.

4) Parametry zabudowy: 
a) powierzchnia zabudowy nie więcej nir 20% po-

wierzchni dziaEki,
b) co najmniej 60% powierzchni dziaEki nalery po-

zostawić jako powierzchnię biologicznie czynną,
c) wysoko[ć budynków do 2 kondygnacji nad-

ziemnych, kondygnacja górna jako poddasze uryt-
kowe, caEkowita wysoko[ć budynku nie more prze-
kroczyć 9,0 m,

d) dachy spadziste o nachyleniu poEaci 15o-45o, 
kryte dachówką ceramiczną, blachą dachówkową 
lub gontami papowymi. 

5) Zasady podziaEu terenu na dziaEki budowlane:
a) nowe dziaEki budowlane powinny mieć minimal-

ną powierzchnię 400 m2, 
b) zakazuje się wtórnych podziaEów dziaEek istnie-

jących, zwiększających ilo[ć dziaEek,
c) dopuszcza się Eączenie dziaEek istniejących oraz 

podziaEy w celu powiększenia dziaEek przylegEych.
§17. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolem U ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy 

usEugowej nieuciąrliwej;
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) wskapnik powierzchni zabudowy – do 60% po-

wierzchni dziaEki,
b) powierzchnia biologicznie czynna – co najmniej 

20% powierzchni dziaEki,
c) parametrów okre[lonych w pkt a i b i e nie sto-

suje się do terenu targowiska, dla którego ustala się 
powierzchnię biologicznie czynną – 0%,

d) nieprzekraczalna linia zabudowy – okre[lona w 
§37 do §42,

e) w granicach nieruchomo[ci nalery zapewnić co 
najmniej 2 miejsca postojowe dla funkcji usEugowej,

f) odpady nalery gromadzić w pojemnikach na te-
renie kardej z dziaEek, z zapewnieniem ich odbioru 
w ramach gminnego planu gospodarki odpadami,

g) na terenie pomiędzy ulicami Polną i Cegielnianą 
nalery zachować pas ciągu pieszo- rowerowego o 
szeroko[ci 5,0 m;

3) parametry zabudowy usEugowej:
a) wysoko[ć – do 2 kondygnacji nadziemnych, 
c) wysoko[ć caEkowita – do 10,0 m,

d) dachy – pEaskie pokryte dowolnym materiaEem 
lub spadziste o nachyleniu poEaci 20o-45o, pokrycie 
z dachówki lub materiaEów ją imitujących, do[wie-
tlenie poddaszy – poprzez lukarny i okna poEaciowe;

4) parametry zabudowy gospodarczej i gararowej:
a) powierzchnia – do 100 m2,
b) wysoko[ć – jedna kondygnacja, 
c) dachy – pEaskie lub spadziste o nachyleniu po-

Eaci 15o-30o, pokrycie dowolne; 
5) zasady podziaEu nieruchomo[ci:
a) minimalna szeroko[ć nowo wydzielanej dziaEki 

budowlanej – 20 m,
b) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej 

dziaEki budowlanej – 800 m2.
c) dopuszcza się Eączenie dziaEek gruntu w celu 

utworzenia jednolitej dziaEki budowlanej,
d) dopuszcza się wydzielanie mniejszych dziaEek, 

jereli sEurą do powiększenia dziaEek przylegEych,
e) w wyniku podziaEu i Eączenia muszą powstać 

dziaEki o parametrach zgodnych z ustaleniami planu.
§18. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 

2U ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy 

usEugowej nieuciąrliwej;
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) wskapnik powierzchni zabudowy – do 30% po-

wierzchni dziaEki,
b) powierzchnia biologicznie czynna – co najmniej 

50% powierzchni dziaEki,
c) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-

sunkiem planu,
d) w granicach nieruchomo[ci nalery zapewnić co 

najmniej 3 miejsca postojowe dla funkcji usEugowej,
e) odpady nalery gromadzić w pojemnikach na te-

renie kardej z dziaEek, z zapewnieniem ich odbioru 
w ramach gminnego planu gospodarki odpadami,

f) nakazuje się zachowanie istniejącego drzewo-
stanu le[nego.

3) parametry zabudowy usEugowej:
a) powierzchnia zabudowy – do 120 m2, 
b) wysoko[ć – 1 kondygnacja nadziemna, 
c) wysoko[ć caEkowita – do 6,0 m,
d) dach – pEaski pokryty dowolnym materiaEem lub 

spadzisty o nachyleniu poEaci 15o-30o, pokrycie z 
dachówki lub materiaEów ją imitujących;

4) zasady podziaEu nieruchomo[ci:
a) nie zezwala się na podziaE terenu,
b) dopuszcza się Eączenie dziaEek gruntu w celu 

powiększenia istniejącej dziaEki budowlanej. 
§19. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolem P(MN) ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy 

produkcyjnej, magazynowej i usEug uciąrliwych; 
2) przeznaczenie dopuszczalne – zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna dla prowadzącego 
dziaEalno[ć;

3) zasady zagospodarowania terenu:
a) wskapnik powierzchni zabudowy – do 60% po-

wierzchni dziaEki,
b) powierzchnia biologicznie czynna – co najmniej 
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20% powierzchni dziaEki,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynków 

mieszkalnych oraz dla budynków produkcyjno-usEu-
gowych – okre[lona w §37 do §42,

d) w granicach nieruchomo[ci nalery zapewnić 1 
miejsce postojowe dla budynku mieszkalnego oraz 
co najmniej 2 miejsca postojowe dla klientów,

e) dopuszcza się ogrodzenia peEne wzdEur granic z 
terenami zabudowy mieszkaniowej, 

f) odpady nalery gromadzić w pojemnikach na te-
renie kardej z dziaEek, z zapewnieniem ich odbioru 
w ramach gminnego planu gospodarki odpadami;

4) Na terenach sąsiadujących z drogą krajową nr 
25, w przypadku braku morliwo[ci zachowania od-
legEo[ci od krawędzi jezdni podanych w §36 pkt 2 
lit. f, w projektach nowych inwestycji nalery prze-
widzieć realizowane przez inwestora zabezpieczenia 
przed uciąrliwo[ciami wywoEanymi ruchem drogo-
wym poprzez zastosowanie rozwiązaG konstrukcji 
przegród budowlanych zapewniających wEa[ciwe 
warunki akustyczne w budynkach.

5) parametry zabudowy mieszkaniowej:
a) wysoko[ć – do 2 kondygnacji nadziemnych, w 

tym poddasze urytkowe,
b) wysoko[ć caEkowita – do 10,0 m,
c) szeroko[ć elewacji frontowej budynku miesz-

kalnego – do 15,0 m,
d) dachy – spadziste o nachyleniu poEaci 20o-45o, 

pokrycie z dachówki lub materiaEów ją imitujących, 
do[wietlenie poddaszy – poprzez okna poEaciowe 
lub lukarny o dowolnej formie zadaszenia; 

6) parametry zabudowy produkcyjnej, magazyno-
wej i usEugowej:

a) wysoko[ć – do 2 kondygnacji nadziemnych, w 
tym poddasze urytkowe, 

b) wysoko[ć caEkowita – do 7,5 m,
c) dachy – pEaskie pokryte dowolnym materiaEem 

lub wielospadowe o nachyleniu poEaci 15o-45o, po-
krycie z dachówki lub materiaEów ją imitujących, 
do[wietlenie poddaszy – poprzez lukarny i okna po-
Eaciowe;

7) zasady podziaEu nieruchomo[ci:
a) minimalna szeroko[ć nowo wydzielanej dziaEki 

– 22 m,
b) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej 

dziaEki – 1000 m2,
c) wymiary dziaEki muszą umorliwiać prawidEowe 

strefowanie funkcji gospodarczych, komunikacyj-
nych i mieszkaniowej na dziaEce,

d) dopuszcza się Eączenie dziaEek gruntu w celu 
utworzenia jednolitej dziaEki budowlanej,

e) dopuszcza się wydzielanie mniejszych dziaEek, 
jereli sEurą do powiększenia dziaEek przylegEych,

f) w wyniku podziaEu i Eączenia muszą powstać 
dziaEki o parametrach zgodnych z ustaleniami planu.

§20. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolem P ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy 
produkcyjnej, magazynowej i usEug uciąrliwych; 

2) zasady zagospodarowania terenu:

a) wskapnik powierzchni zabudowy – do 60% po-
wierzchni dziaEki budowlanej,

b) powierzchnia biologicznie czynna – co najmniej 
10% powierzchni dziaEki budowlanej,

c) nieprzekraczalna linia zabudowy – okre[lona w 
§37 do §42,

d) w granicach nieruchomo[ci nalery zapewnić 
odpowiednią ilo[ć miejsc postojowych dla pracow-
ników oraz min. 2 miejsca postojowe dla klientów,

e) odpady nalery gromadzić w pojemnikach na te-
renie kardej z dziaEek, z zapewnieniem ich odbioru 
w ramach gminnego planu gospodarki odpadami;

3) parametry zabudowy produkcyjnej, magazyno-
wej i usEugowej: 

a) wysoko[ć – do 2 kondygnacji nadziemnych, 
b) wysoko[ć caEkowita – do 9,0 m,
c) dachy – pEaskie pokryte dowolnym materiaEem 

lub spadziste o nachyleniu poEaci 15o-40o, pokrycie 
z dachówki lub materiaEów ją imitujących, do[wie-
tlenie poddaszy – poprzez okna poEaciowe lub lukar-
ny o dowolnej formie;

4) zasady podziaEu nieruchomo[ci:
a) minimalna szeroko[ć nowo wydzielanej dziaEki 

– 22 m,
b) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej 

dziaEki – 1000 m2.
c) dopuszcza się Eączenie dziaEek gruntu w celu 

utworzenia jednolitej dziaEki budowlanej,
d) dopuszcza się wydzielanie mniejszych dziaEek, 

jereli sEurą do powiększenia dziaEek przylegEych,
e) w wyniku podziaEu i Eączenia muszą powstać 

dziaEki o parametrach zgodnych z ustaleniami planu.
§21. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolem UT ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy 

usEugowej związanej z obsEugą turystyki i rekreacji 
– pola biwakowe i campingowe;

2) przeznaczenie dopuszczalne – zabudowa i in-
stalacje związane z wykorzystaniem wód geotermal-
nych, w tym na cele rekreacji i ogrzewania miasta;

3) Standardy akustyczne jak dla terenów rekre-
acyjno-wypoczynkowych;

4) zasady zagospodarowania terenu:
a) wskapnik powierzchni zabudowy – do 10% po-

wierzchni dziaEki,
b) powierzchnia biologicznie czynna – co najmniej 

75% powierzchni dziaEki,
c) nalery zachować w maksymalnym stopniu ist-

niejące zadrzewienie terenu,
d) w granicach nieruchomo[ci nalery zapewnić 

odpowiednią ilo[ć miejsc postojowych dla pracow-
ników oraz co najmniej 1 miejsce na karde stanowi-
sko biwakowe – dla klientów,

e) odpady nalery gromadzić w pojemnikach na 
wydzielonym miejscu, z zapewnieniem ich odbioru 
w ramach gminnego planu gospodarki odpadami;

5) parametry zabudowy usEugowej: 
a) wysoko[ć zabudowy campingowej – do 2 kon-

dygnacji nadziemnych, w tym urytkowe poddasze,
b) dachy – pEaskie pokryte dowolnym materiaEem 
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lub spadziste o nachyleniu poEaci 15o-30o, pokryte 
dachówką lub materiaEami ją imitującymi, 

c) wysoko[ć zabudowy związanej z wykorzysta-
niem wód geotermalnych – do 3 kondygnacji nad-
ziemnych,

d) dachy – pEaskie.
6) zasady podziaEu nieruchomo[ci:
a) minimalna powierzchnia dziaEki musi zapewniać 

prawidEowe zagospodarowanie terenu pod wzglę-
dem ukEadu funkcji i standardów wypoczynku,

b) dopuszcza się Eączenie dziaEek gruntu w celu 
utworzenia jednolitej dziaEki budowlanej. 

§22. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolem 1UT ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy 
usEugowej związanej z obsEugą turystyki i rekreacji – 
istniejące o[rodki hotelowo-rekreacyjne;

2) Standardy akustyczne jak dla terenów zamiesz-
kania zbiorowego;

3) zasady zagospodarowania terenu:
a) wskapnik powierzchni zabudowy – do 20% po-

wierzchni dziaEki budowlanej,
b) powierzchnia biologicznie czynna – co najmniej 

50% powierzchni dziaEki budowlanej,
c) w granicach nieruchomo[ci nalery zapewnić 

odpowiednią ilo[ć miejsc postojowych dla pracow-
ników oraz co najmniej 2 miejsca na karde 50 m2 
powierzchni urytkowej zabudowy usEugowej – dla 
klientów,

d) odpady nalery gromadzić w pojemnikach na 
wydzielonym miejscu, z zapewnieniem ich odbioru 
w ramach gminnego planu gospodarki odpadami,

e) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istnie-
jących obiektów oraz budowę nowych,

f) nalery zachować istniejące zadrzewienie tere-
nu w stopniu maksymalnym; w celu kompensacji 
ubytku drzew w wyniku realizacji inwestycji, nalery 
dosadzić nowe, w ilo[ci co najmniej równej liczbie 
drzew wyciętych;

4) parametry zabudowy usEugowej: 
a) wysoko[ć – do 5 kondygnacji nadziemnych, 
b) wysoko[ć caEkowita – do 16,0 m,
c) dachy – pEaskie pokryte dowolnym materiaEem 

lub spadziste o nachyleniu poEaci 15o- 45o, pokryte 
dachówką lub materiaEami ją imitującymi, do[wietle-
nie poddaszy – poprzez lukarny i okna poEaciowe o 
dowolnej formie;

5) zasady podziaEu nieruchomo[ci:
a) nie zezwala się na wydzielanie nowych dziaEek. 
§23. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolem 2UT ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy 

usEugowej związanej z obsEugą turystyki i rekreacji 
– o[rodki campingowe;

2) przeznaczenie dopuszczalne – usEugi maEej ga-
stronomii;

3) Standardy akustyczne jak dla terenów rekre-
acyjno-wypoczynkowych;

4) zasady zagospodarowania terenu:
a) wskapnik powierzchni zabudowy – do 10% po-

wierzchni dziaEki,
b) powierzchnia biologicznie czynna – co najmniej 

60% powierzchni dziaEki,
c) w granicach nieruchomo[ci nalery zapewnić 

odpowiednią ilo[ć miejsc postojowych dla pracow-
ników oraz co najmniej 1 miejsce na karde stanowi-
sko biwakowe – dla klientów;

d) odpady nalery gromadzić w pojemnikach na 
wydzielonym miejscu, z zapewnieniem ich odbioru 
w ramach gminnego planu gospodarki odpadami,

e) nalery zachować w maksymalnym stopniu ist-
niejące zadrzewienie terenu. W celu kompensacji 
ubytku drzew w wyniku realizacji inwestycji, nalery 
dosadzić nowe, w ilo[ci co najmniej równej liczbie 
drzew wyciętych, o skEadzie gatunkowym zgodnym 
z siedliskiem;

5) parametry zabudowy usEugowej: 
a) wysoko[ć – do 2 kondygnacji nadziemnych, w 

tym poddasze urytkowe; 
b) dachy – pEaskie pokryte dowolnym materiaEem 

lub wielospadowe o nachyleniu poEaci 15o-30o, po-
krycie z dachówki lub materiaEów ją imitujących;

6) zasady podziaEu nieruchomo[ci:
a) minimalna szeroko[ć dziaEki – nie okre[la się,
b) minimalna powierzchnia dziaEki – zapewniająca 

prawidEowe zagospodarowanie terenu pod wzglę-
dem ukEadu funkcji i standardów wypoczynku. 

§24. Na terenach oznaczonych na zaEączniku nr 1 
i 2 symbolem 1US ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – tereny sportu i 
rekreacji związane z obiektami sportowymi – boiska 
oraz urządzenia sportowe i rekreacyjne,

2) przeznaczenie uzupeEniające – zieleG, drogi pie-
sze, ogrodzenia boisk i obiekty maEej architektury; 

3) Standardy akustyczne jak dla terenów rekre-
acyjno-wypoczynkowych;

4) zasady zagospodarowania terenu:
a) wskapnik powierzchni zabudowy – do 30% po-

wierzchni terenu,
b) powierzchnia biologicznie czynna – co najmniej 

50% powierzchni terenu,
c) nalery zachować w maksymalnym stopniu ist-

niejące zadrzewienie terenu,
d) ogrodzenia boisk nalery uzupeEnić nasadzenia-

mi drzew i krzewów w ich sąsiedztwie, 
5) parametry ogrodzeG: 
a) wysoko[ć ogrodzeG boisk – do 2,5 m, 
b) konstrukcja ogrodzeG – metalowa, arurowa na 

caEej wysoko[ci, 
6) zasady podziaEu nieruchomo[ci:
a) minimalna szeroko[ć dziaEki – nie okre[la się,
b) minimalna powierzchnia dziaEki – zapewniająca 

prawidEowe zagospodarowanie terenu pod wzglę-
dem ukEadu funkcji i standardu urządzeG sporto-
wych. 

§25. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolem 2US ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny sportu i 
rekreacji związane z obiektami rekreacyjnymi – ką-
pieliska, przystanie wodne, pola biwakowe,
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2) przeznaczenie uzupeEniające – budynki hanga-
rów na sprzęt wodny, nabrzera i pomosty do cu-
mowania Eodzi, sezonowe kioski maEej gastronomii, 
drogi piesze, obiekty maEej architektury, zieleG urzą-
dzona; 

3) Standardy akustyczne jak dla terenów rekre-
acyjno-wypoczynkowych;

4) zasady zagospodarowania terenu:
a) wskapnik powierzchni zabudowy – do 10% po-

wierzchni terenu,
b) powierzchnia biologicznie czynna – co najmniej 

75% powierzchni terenu,
c) odpady nalery gromadzić w pojemnikach, z za-

pewnieniem ich odbioru w ramach gminnego planu 
gospodarki odpadami,

d) nalery zachować w maksymalnym stopniu ist-
niejącą zieleG; 

5) parametry zabudowy usEugowej: 
a) wysoko[ć – 1 kondygnacja nadziemna,
b) powierzchnia zabudowy – do 200 m2, 
b) dachy – pEaskie pokryte dowolnym materiaEem 

lub dwuspadowe o nachyleniu poEaci 10o-30o, po-
krycie z materiaEów imitujących dachówkę, 

6) zasady podziaEu nieruchomo[ci:
a) zakazuje się wtórnego dzielenia terenów,
b) minimalna powierzchnia dziaEki – zapewniająca 

prawidEowe zagospodarowanie terenu pod wzglę-
dem ukEadu funkcji i standardu urządzeG rekreacyj-
nych. 

§26. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolem UP ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy 
usEugowej związanej z usEugami publicznymi (o[wia-
ta, kultura, administracja);

2) zasady zagospodarowania terenu:
a) wskapnik powierzchni zabudowy – do 60% po-

wierzchni dziaEki,
b) powierzchnia biologicznie czynna – co najmniej 

20% powierzchni dziaEki,
c) standardy akustyczne jak dla terenów zabu-

dowy związanej ze staEym lub czasowym pobytem 
dzieci lub mEodziery,

d) w granicach nieruchomo[ci nalery zapewnić 
odpowiednią ilo[ć miejsc postojowych dla pracow-
ników oraz co najmniej 2 miejsca postojowe na kar-
de 50 m2 powierzchni o funkcji usEugowej,

e) odpady nalery gromadzić w pojemnikach na 
wydzielonym terenie, z zapewnieniem ich odbioru 
w ramach gminnego planu gospodarki odpadami,

f) dopuszcza się parkowanie w ulicy przypadku 
braku miejsca na istniejącym terenie, za zgodą za-
rządcy drogi,

g) dopuszcza się lokalizację budynków gospodar-
czych bezpo[rednio przy granicy dziaEki budowlanej;

3) parametry zabudowy usEugowej:
a) wysoko[ć – do 3 kondygnacji nadziemnych, w 

tym poddasze urytkowe, 
b) wysoko[ć caEkowita – do 15,0 m,
c) dachy – spadziste o nachyleniu poEaci 20o-45o, 

pokrycie z dachówki lub materiaEów ją imitujących, 

do[wietlenie poddaszy – poprzez okna poEaciowe 
lub lukarny o dowolnej formie zadaszenia; dopusz-
cza się dachy pEaskie o dowolnym materiale pokry-
cia;

4) parametry zabudowy gospodarczej:
a) powierzchnia budynku – do 100 m2,
b) wysoko[ć – jedna kondygnacja, 
c) dachy – pEaskie lub spadziste o nachyleniu po-

Eaci 15o-30o, pokrycie dowolne; 
5) zasady podziaEu nieruchomo[ci:
a) dopuszcza się Eączenie dziaEek gruntu w celu 

utworzenia jednolitej dziaEki budowlanej. 
b) dopuszcza się podziaEy istniejących dziaEek w 

celu powiększenia przylegEych dziaEek budowlanych,
c) minimalna powierzchnia dziaEki – zapewniająca 

prawidEowe zagospodarowanie terenu pod wzglę-
dem ukEadu funkcji i standardu usEug. 

§27. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolem UK ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy 
usEugowej związanej z obiektami kultu religijnego

2) przeznaczenia dopuszczalne – zabudowa go-
spodarcza i gararowa, obiekty maEej architektury; 

3) zasady zagospodarowania terenu:
a) wskapnik powierzchni zabudowy – do 50% po-

wierzchni dziaEki,
b) powierzchnia biologicznie czynna – co najmniej 

20% powierzchni dziaEki,
c) standardy akustyczne jak dla terenów zabudo-

wy zamieszkania zbiorowego, 
d) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-

sunkiem planu,
e) dopuszcza się lokalizację budynków gospodar-

czych i gararowych bezpo[rednio przy granicy dziaE-
ki budowlanej,

f) odpady nalery gromadzić w pojemnikach na 
wydzielonym miejscu, z zapewnieniem ich odbioru 
w ramach gminnego planu gospodarki odpadami,

4) parametry zabudowy usEugowej: 
a) adaptuje się istniejące budynki ko[cioEa i zespo-

Eu plebanii, ujęte w rejestrze zabytków, do których 
odnoszą się ustalenia §9;

b) wysoko[ć nowych obiektów – do 2 kondygna-
cji nadziemnych, w tym poddasze urytkowe, 

c) wysoko[ć caEkowita – do 10,0 m,
d) dachy – spadziste o nachyleniu poEaci 20o-45o, 

pokrycie z dachówki lub materiaEów ją imitujących, 
do[wietlenie poddaszy – poprzez okna poEaciowe i 
lukarny o dowolnej formie zadaszenia;

5) parametry zabudowy gospodarczej:
a) powierzchnia budynku – do 100 m2,
b) wysoko[ć – jedna kondygnacja, 
c) dachy – pEaskie lub spadziste o nachyleniu po-

Eaci 15o-30o, pokrycie dowolne; 
6) zasady podziaEu nieruchomo[ci:
a) dopuszcza się Eączenie dziaEek gruntu w celu 

utworzenia jednolitej dziaEki budowlanej. 
b) minimalna powierzchnia dziaEki musi zapewniać 

prawidEowe zagospodarowanie terenu pod wzglę-
dem ukEadu funkcji i standardu usEug. 
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§28. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolem ZP ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni 
urządzonej (skwery, place zabaw, itp.);

2) przeznaczenie dopuszczalne – terenowe obiek-
ty sportu i rekreacji, obiekty maEej architektury, 
urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, drogi 
wewnętrzne, ciągi piesze;

3) zasady zagospodarowania terenu:
a) zakazuje się lokalizacji zabudowy kubaturowej,
b) powierzchnia biologicznie czynna – co najmniej 

80% powierzchni terenu,
c) tereny biologiczne czynne nalery obsadzić 

komponowana zielenią z udziaEem drzew i krzewów 
ozdobnych,

4) zasady podziaEu nieruchomo[ci – nie okre[la 
się. 

§29. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolem ZN ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni nie-
urządzonej (tereny zadrzewione lub trawiaste, pozo-
stawione w stanie naturalnym)

2) przeznaczenie dopuszczalne – urządzenia i sieci 
infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne, ciągi 
piesze i rowerowe;

3) zasady zagospodarowania terenu:
a) zakazuje się lokalizacji zabudowy kubaturowej,
b) powierzchnia biologicznie czynna – co najmniej 

80% powierzchni terenu,
c) odprowadzanie wód opadowych na powierzch-

nie biologicznie czynne,
4) zasady podziaEu nieruchomo[ci – nie okre[la 

się.
§30. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolem R - ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe – tereny rolnicze 

bez prawa zabudowy;
2) przeznaczenie dopuszczalne – urządzenia i sieci 

infrastruktury technicznej, sieci melioracji gruntów, 
drogi wewnętrzne, ciągi piesze, urządzenia związa-
ne z produkcją rolną;

3) zasady zagospodarowania terenu:
a) nalery dąryć do zachowania istniejącego drze-

wostanu;
b) zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych 

z wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej i 
dróg;

c) zakazuje się zmiany stosunków wodnych i na-
turalnej rzepby terenu;

d) zakazuje się wysypywania, zakopywania i wy-
lewania odpadów i nieczysto[ci;

e) nakazuje się zachowanie wzdEur rowów melio-
racyjnych nie ogrodzonych pasów technologicznych 
o szeroko[ci minimum 3 m, umorliwiających dostęp 
do rowów oraz zakazuje się lokalizowanie w pasach 
technicznych obiektów i urządzeG utrudniających 
dostęp dla sEurb konserwacyjnych,

f) kolizje z urządzeniami melioracji wodnych, które 
mogą wystąpić przy wykonywaniu robót budowla-
nych nalery rozwiązywać w uzgodnieniu z zarządcą 

sieci melioracyjnej; 
g) zakazuje się odprowadzania do rowów [cieków 

i innych zanieczyszczeG nie speEniających odpo-
wiednich norm oraz ujmowania z nich wody.

§31. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolem RM ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy 
zagrodowej; 

2) przeznaczenia dopuszczalne – nieuciąrliwa 
dziaEalno[ć usEugowa na rzecz rolnictwa;

3) Standardy akustyczne jak dla terenów zabudo-
wy zagrodowej;

4) zasady zagospodarowania terenu:
a) wskapnik powierzchni zabudowy – do 50% po-

wierzchni dziaEki,
b) powierzchnia biologicznie czynna – co najmniej 

30% powierzchni dziaEki,
c) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-

sunkiem planu,
d) w granicach nieruchomo[ci nalery zapewnić 1 

miejsce postojowe dla budynku mieszkalnego;
5) parametry zabudowy mieszkaniowej:
a) wysoko[ć – do 2 kondygnacji nadziemnych, w 

tym poddasze urytkowe,
b) wysoko[ć caEkowita – do 10,0 m,
c) szeroko[ć elewacji frontowej budynku miesz-

kalnego – do 15,0 m,
d) dachy – wielospadowe o nachyleniu poEaci 

20o-45o, pokrycie z dachówki lub materiaEów ją 
imitujących, do[wietlenie poddaszy – poprzez okna 
poEaciowe i lukarny o dowolnej formie zadaszenia; 

6) parametry zabudowy gospodarczej:
a) wysoko[ć – jedna kondygnacja, 
b) dachy – pEaskie lub spadziste o nachyleniu po-

Eaci 150-300, pokrycie dowolne; 
7) zasady podziaEu nieruchomo[ci:
a) minimalna szeroko[ć dziaEki – 20 m,
b) minimalna powierzchnia dziaEki – 1000 m2.
c) dopuszcza się Eączenie dziaEek gruntu w celu 

powiększenia dziaEki budowlanej.
d) W wyniku takiego podziaEu i Eączenia muszą po-

wstać dziaEki o parametrach zgodnych z ustaleniami 
planu. 

§32. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolem ZI ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni izo-
lacyjnej – waE ochrony akustycznej;

2) zasady zagospodarowania terenu:
a) zakazuje się niszczenia istniejącej darni, 
b) zakazuje się rozkopywania waEu, sadzenia za-

drzewieG, wykonywania przej[ć pieszych przez nie-
uprawnione osoby.

§33. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolem ZL - ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – tereny lasów;
2) przeznaczenie dopuszczalne – lokalizacja urzą-

dzeG i sieci infrastruktury technicznej, dróg we-
wnętrznych, obiektów sEurących administracji la-
sów, w tym urządzeG rekreacyjnych;

3) zasady zagospodarowania terenu:
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a) zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych z 
wyjątkiem obiektów administracji lasów, infrastruk-
tury technicznej i dróg;

b) zakazuje się zmiany stosunków wodnych i na-
turalnej rzepby terenu;

c) zakazuje się wysypywania, zakopywania i wy-
lewania odpadów i nieczysto[ci;

§34. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolem ZC - ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – tereny cmenta-
rzy;

2) przeznaczenie dopuszczalne – lokalizacja obiek-
tów maEej architektury oraz sEurących chowaniu 
zmarEych;

3) zasady zagospodarowania terenu:
a) na terenach nieczynnych cmentarzy zabyt-

kowych zakazuje się dokonywania jakichkolwiek 
zmian w zagospodarowaniu terenu, za wyjątkiem 
prac pielęgnacyjnych,

b) wszelkie zamierzenia dotyczące zagospodaro-
wania terenu na cmentarzach zabytkowych wyma-
gają zaopiniowania przez sEurbę konserwatorską, 

c) prowadzenie prac na obszarze stref wpisanych 
do rejestru zabytków wymaga uzyskania pozwole-
nia sEurby konserwatorskiej,

d) w pasie o szeroko[ci 50 m wokóE terenu cmen-
tarza ustala się zakaz wznoszenia nowej zabudowy 
mieszkaniowej i rozbudowy istniejących budynków 
mieszkalnych oraz prowadzenia dziaEalno[ci związa-
nej z lecznictwem oraz przetwórstwem i dystrybu-
cją rywno[ci, 

e) w pasie, o którym mowa w lit. d, dopuszcza 
się remonty i przebudowę istniejących budynków 
mieszkalnych,

f) zakazuje się wysypywania, zakopywania i wyle-
wania odpadów i nieczysto[ci;

§35. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolem WS - ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – tereny wód po-
wierzchniowych [ródlądowych;

2) zasady zagospodarowania terenu:
a) dopuszcza się lokalizację urządzeG i budowli 

związanych z gospodarką wodną i rekreacją, w tym 
pomostów,

b) nakazuje się zachowanie istniejącej ro[linno[ci 
przywodnej i wodnej,

c) zakazuje się dokonywania zmian w uksztaEto-
waniu linii brzegowej i konfiguracji dna strefy przy-
brzernej, z wyjątkiem prac związanych z urządza-
niem kąpielisk, przystani wodnych i nadbrzernych 
ciągów spacerowych.

RozdziaE IX
Przeznaczenie, zasady zagospodarowania i zabu-

dowy terenów komunikacji

§36. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolem KD-GP-k25 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – tereny dróg pu-
blicznych – droga gEówna ruchu przyspieszonego 

(droga krajowa nr 25). 
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) szeroko[ć minimalna w liniach rozgraniczają-

cych – 30,0 m, dopuszcza się zachowanie istnieją-
cej szeroko[ci, 

b) liczba jezdni – co najmniej jedna,
c) skrzyrowania z drogami publicznymi – zgodnie 

z rysunkiem planu,
d) zabrania się zjazdów na ulice wewnętrzne i nie-

ruchomo[ci przylegEe do pasa drogowego,
e) dopuszcza się zmiany w parametrach zagospo-

darowania pasa drogowego uzasadnione potrzeba-
mi eksploatacyjnymi drogi, 

f) minimalne odlegEo[ci obiektów budowlanych od 
zewnętrznej krawędzi jezdni powinny wynosić:

- 70 m dla wielokondygnacyjnych obiektów bu-
dowlanych z pomieszczeniami przeznaczonymi na 
pobyt ludzi (budynki mieszkalne),

- 50 m dla jednokondygnacyjnych obiektów bu-
dowlanych z pomieszczeniami przeznaczonymi na 
pobyt ludzi (budynki mieszkalne i produkcyjno-usEu-
gowe),

- 25 m dla obiektów budowlanych z pomieszcze-
niami nie przeznaczonymi na pobyt ludzi (budynki 
magazynowe, garare itp.),

g) na terenach oznaczonych symbolem P(MN) w 
przypadku braku morliwo[ci zachowania odlegEo[ci 
podanych w lit. f, w projektach nowych budynków 
lokalizowanych w sąsiedztwie pasa drogowego, 
nalery przewidzieć realizowane przez inwestora 
zabezpieczenia przed uciąrliwo[ciami wywoEanymi 
ruchem drogowym w formie rozwiązaG konstrukcji 
przegród budowlanych zapewniających wEa[ciwe 
warunki akustyczne w budynkach.

§37. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolem KD-G -w263 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – tereny dróg pu-
blicznych – droga gEówna (droga wojewódzka nr 
263) w ciągu ulic Napoleona – Kleczewska.

2) zasady zagospodarowania terenu:
a) szeroko[ć minimalna w liniach rozgraniczają-

cych – 25,0 m; dopuszcza się zachowanie istnieją-
cej szeroko[ci,

b) liczba jezdni – jedna,
c) skrzyrowania z drogami publicznymi – jednopo-

ziomowe, zgodnie z rysunkiem planu,
d) dopuszcza się zjazdy na ulice dojazdowe i we-

wnętrzne. Zjazdy do nieruchomo[ci przylegEych 
do pasa drogowego – zgodnie z rysunkiem planu 
– tylko w przypadku braku ulic dojazdowych i we-
wnętrznych,

e) dojazd do nieruchomo[ci powstaEych w wyniku 
podziaEu – tylko za po[rednictwem dróg dojazdo-
wych i wewnętrznych, bez konieczno[ci generowa-
nia dodatkowych zjazdów,

f) dopuszcza się zmiany w parametrach zagospo-
darowania pasa drogowego uzasadnione potrzeba-
mi eksploatacyjnymi drogi, 

g) minimalna odlegEo[ć obiektów budowlanych od 
zewnętrznej krawędzi jezdni powinna wynosić:
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- 20 m dla obiektów budowlanych z pomieszcze-
niami przeznaczonymi na pobyt ludzi, poza obsza-
rem zabudowanym,

- 8 m dla obiektów budowlanych z pomieszcze-
niami przeznaczonymi na pobyt ludzi, na obszarze 
zabudowanym.

§38. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolem KD-Z ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – tereny dróg pu-
blicznych – ulice zbiorcze (ul. qwirki i Wigury, ul. 
Ko[cielna do granicy miasta) 

2) zasady zagospodarowania terenu:
a) szeroko[ć minimalna w liniach rozgraniczają-

cych – 20,0 m; dopuszcza się zachowanie istnieją-
cej szeroko[ci,

b) liczba jezdni – jedna,
c) chodnik wzdEur jezdni – na odcinkach inten-

sywnie zabudowanych po obu stronach jezdni, na 
pozostaEych odcinkach po jednej stronie,

d) nalery utrzymać istniejące szpalery drzew oraz 
wprowadzić nowe na odcinkach pozbawionych za-
drzewieG,

e) skrzyrowania z drogami publicznymi – jednopo-
ziomowe, zgodnie z rysunkiem planu,

f) dopuszcza się zjazdy na ulice wewnętrzne i nie-
ruchomo[ci przylegEe do pasa drogowego,

g) nie dopuszcza się lokalizacji miejsc postojo-
wych w pasie drogowym,

h) dopuszcza się zmiany w parametrach zagospo-
darowania pasa drogowego uzasadnione potrzeba-
mi eksploatacyjnymi drogi, 

i) minimalna odlegEo[ć obiektów budowlanych od 
zewnętrznej krawędzi jezdni powinna wynosić 6 m,

j) na obszarze zabytkowego ukEadu urbanistyczne-
go linie zabudowy pokrywają się z liniami rozgrani-
czającymi teren zabudowy.

§39. Na terenach oznaczonych na rysunku sym-
bolem KD-L ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – tereny dróg pu-
blicznych – ulice lokalne; 

2) zasady zagospodarowania terenu:
a) szeroko[ć minimalna w liniach rozgraniczają-

cych – 12,0 m; dopuszcza się zachowanie istnieją-
cej szeroko[ci,

b) liczba jezdni – jedna,
c) chodnik wzdEur jezdni – po obu jej stronach,
d) nalery utrzymać istniejące szpalery drzew oraz 

wprowadzić nowe na odcinkach pozbawionych za-
drzewieG,

e) skrzyrowania z drogami publicznymi – jednopo-
ziomowe, zgodnie z rysunkiem planu,

f) dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych w 
pasie drogowym,

g) dopuszcza się zmiany w parametrach zagospo-
darowania pasa drogowego uzasadnione potrzeba-
mi eksploatacyjnymi drogi, 

i) minimalna odlegEo[ć obiektów budowlanych od 
zewnętrznej krawędzi jezdni powinna wynosić 6 m.

j) na obszarze zabytkowego ukEadu urbanistyczne-
go linie zabudowy pokrywają się z liniami rozgrani-

czającymi teren zabudowy.
§40. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolem KD-D ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe – tereny dróg pu-

blicznych – ulice dojazdowe; 
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) szeroko[ć minimalna w liniach rozgraniczają-

cych – 10,0 do 12,0 m; dopuszcza się zachowanie 
istniejącej szeroko[ci,

b) liczba jezdni – jedna,
c) chodnik wzdEur jezdni – po obu stronach,
d) dopuszcza się szpalery drzew na jednej lub obu 

stronach ulicy,
e) skrzyrowania z drogami publicznymi – jednopo-

ziomowe, zgodnie z rysunkiem planu,
f) dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych w 

pasie drogowym,
g) dopuszcza się zmiany w parametrach zagospo-

darowania pasa drogowego uzasadnione potrzeba-
mi eksploatacyjnymi drogi,

i) minimalna odlegEo[ć obiektów budowlanych od 
zewnętrznej krawędzi jezdni powinna wynosić 6 m.

j) na obszarze zabytkowego ukEadu urbanistyczne-
go linie zabudowy pokrywają się z liniami rozgrani-
czającymi teren zabudowy.

§41. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolem KDW ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – tereny ogólnodo-
stępnych dróg wewnętrznych; 

2) zasady zagospodarowania terenu:
a) szeroko[ć minimalna w liniach rozgraniczają-

cych – 5,0 do 10,0 m; dopuszcza się zachowanie 
istniejącej szeroko[ci,

b) liczba jezdni – jedna,
c) chodnik wzdEur jezdni – co najmniej po jednej 

stronie,
d) dopuszcza się szpalery drzew na jednej lub obu 

stronach ulicy,
e) skrzyrowania z drogami publicznymi – jednopo-

ziomowe, zgodnie z rysunkiem planu,
f) dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych w 

pasie drogowym,
g) dopuszcza się zmiany w parametrach zagospo-

darowania pasa drogowego uzasadnione potrzeba-
mi eksploatacyjnymi drogi, 

h) minimalna odlegEo[ć obiektów budowlanych od 
zewnętrznej krawędzi jezdni powinna wynosić 5 m.

§42. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolem KDX ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – tereny ogólnodo-
stępnych dróg pieszo-jezdnych 

2) przeznaczenie dopuszczalne – poszerzenie te-
renów przylegEych oznaczonych symbolami MN, 
MN(U), MN/U i U na terenach pomiędzy ulicami Ko-
[cielną i Polną oraz Cegielnianą i Kleczewską, przy 
zachowaniu ciągu pieszo-rowerowego o szeroko[ci 
5,0 m,

3) zasady zagospodarowania terenu:
a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających – co naj-

mniej 4,5 m,
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b) liczba jezdni – jedna,
c) chodnik wzdEur jezdni – nie wymaga się,
d) skrzyrowania z drogami publicznymi – jednopo-

ziomowe, zgodnie z rysunkiem planu,
e) nie dopuszcza się lokalizacji miejsc postojo-

wych w pasie drogowym,
f) dopuszcza się zmiany w parametrach zagospo-

darowania pasa drogowego uzasadnione potrzeba-
mi eksploatacyjnymi drogi; 

g) minimalna odlegEo[ć obiektów budowlanych od 
zewnętrznej krawędzi jezdni powinna wynosić 5 m.

§43. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolem KS ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – tereny parkingów 
publicznych. 

2) zasady zagospodarowania terenów:
a) nawierzchnia utwardzona z kamienia brukowe-

go lub arurowych pEyt betonowych, 
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

– 5%, w formie szpaleru zieleni zEoronej z drzew i 
krzewów,

c) odprowadzenie wód opadowych do sieci kanali-
zacyjnej w liniach rozgraniczających przylegEej ulicy.

RozdziaE X
Przeznaczenie, zasady zagospodarowania i zabu-

dowy terenów infrastruktury technicznej

§44. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolem E ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – tereny elektro-
energetyki;

2) zasady zagospodarowania terenu:
a) zakazuje się wprowadzania wszelkich urządzeG, 

budowli i budynków a takre zagospodarowania, nie 
związanych z przeznaczeniem terenów,

b) zakazuje się tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i urytkowania terenów,

c) dopuszcza się rozbudowę instalacji emitują-
cych substancje do [rodowiska pod warunkiem, re 

zwiększone emisje nie będą powodować pogorsze-
nia stanu [rodowiska.

§45. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolem W ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – tereny wodocią-
gów;

2) zasady zagospodarowania terenu:
a) zakazuje się wprowadzania wszelkich urządzeG, 

budowli i budynków a takre zagospodarowania nie 
związanego z przeznaczeniem terenów,

b) zakazuje się tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i urytkowania terenów,

c) dopuszcza się rozbudowę instalacji emitują-
cych substancje do [rodowiska pod warunkiem, re 
zwiększone emisje nie będą powodować pogorsze-
nia stanu [rodowiska.

§46. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolem K ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – tereny kanaliza-
cji;

2) zasady zagospodarowania terenu:
a) zakazuje się wprowadzania wszelkich urządzeG, 

budowli i budynków a takre zagospodarowania nie 
związanego z przeznaczeniem terenów,

b) zakazuje się tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i urytkowania terenów,

c) dopuszcza się rozbudowę instalacji emitują-
cych substancje do [rodowiska pod warunkiem, re 
zwiększone emisje nie będą powodować pogorsze-
nia stanu [rodowiska.

DZIAD III
Przepisy koGcowe

RozdziaE XI
Ustalenia koGcowe

§47. Dla terenów objętych ustaleniami planu 
uchwala się stawkę sEurącą naliczeniu jednorazowej 
opEaty z tytuEu wzrostu warto[ci nieruchomo[ci w 
następujących wysoko[ciach:

§48. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmi-
strzowi Miasta Zlesina.

§49. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od daty ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady 
(-) Jerzy Maciejewski

6:1*30 45;,;2)+;,2-) 7,5,28 9)573@> 67)9/- 453+,2739,. 
12$ 12%8$ 12"8# '&! 
8$ 87$ (86$ 10 (&! 

4$ 4%12 (&! 
43;367)?, 45;,;2)+;,2-, 7,5,2=9 &! 
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Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 
Gminy Ślesin Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko, imię, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej i adres 
zgłaszającego uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu 
planu dla 

nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 
uwaga 
uwzgl. 

uwaga 
nieuwzgl. 

uwaga 
uwzgl. 

uwaga 
nieuwzgl. 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

15.10.2009  Andrzej Szczepański 
ul. Żwirki i Wigury  
62-561 Ślesin 

zmniejszenie 
odległości linii 
zabudowy od ul. 
Żwirki i Wigury 
(droga gminna). 

dz. 1028/12, 
1028/13 

ustalono odległość 
15 m od frontu 
działki 

tak - - - 

zmniejszono do 8 
m, jak na 
działkach 
sąsiednich 

2 

21.10.2009  Jadwiga Muzykiewicz 
ul. Sadowa 6 
62-561 Ślesin 

zmiana 
przeznaczenia 
terenu na zabudowę 
mieszkaniową 

dz. 376 

teren zabudowy 
produkcyjno-
usługowej z 
dopuszczeniem bud. 
mieszkalnego 

- tak - tak 

teren zab. 
mieszk. 
jednorodz. 
wymaga poziomu 
hałasu poniżej 55 
dB, 
niemożliwego do 
osiągnięcia bez 
ekranów akust. w 
odległości 
mniejszej niż 70 
m od jezdni drogi 
krajowej 

3 

22.10.2009  Elwira Jeglińska 
os. Wichrowe Wzgórze 
13/3 
61-675 Poznań 

wyjaśnienie terminu 
„strefa ochronna 
cmentarza” 

dz. 351 

część działki jest 
objęta 50 m strefą 
ochrony sanitarnej 
wokół cmentarza 

tak - - - 
przygotowano 
wyjaśnienie 

4 

22.10.2009  Elwira Jeglińska 
os. Wichrowe Wzgórze 
13/3 
61-675 Poznań 

zmiana 
przeznaczenia 
terenu na zabudowę 
mieszkaniową z 

dz. 331/3 
teren zabudowy 
usługowej 

tak - - -  
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usługami 

5 

29.10.2009  Barbara i Andrzej 
Szejne 
ul. Kościelna 59 
62-561 Ślesin 

zmiana 
przeznaczenia 
terenu na zabudowę 
mieszkaniową z 
usługami 

dz. 330/2 
teren zabudowy 
usługowej 

tak - - -  

6 

29.10.2009  Józef Macyszyn 
Rożnowa 4 
62-561 Ślesin 

zmiana 
przeznaczenia 
terenu na zabudowę 
mieszkaniową i 
usługową 

dz. 981/6 
teren zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

tak - - -  

7 

29.10.2009  Piotr Szejne 
ul. Kościelna 59 
62-561 Ślesin 

zmiana 
przeznaczenia 
terenu na zabudowę 
mieszkaniową z 
usługami 

dz. 334/3 
teren zabudowy 
usługowej 

tak _ - -  

8 

02.11.2009 Jacek Ejm 
ul. Kościelna 53 
62-561 Ślesin 

zmiana 
przeznaczenia 
terenu na zabudowę 
mieszkaniową z 
usługami 

dz. 333/3 
teren zabudowy 
usługowej 

tak _ - -  

9 

02.11.2009 Stanisław Ejm 
ul. Młodzieżowa 45 
62-561 Ślesin 

zmiana 
przeznaczenia 
terenu na zabudowę 
mieszkaniową z 
usługami 

dz. 332/3 
teren zabudowy 
usługowej 

tak _ - -  

10 

9.11.2009 Krystyna Ścińska 
ul. Kleczewska 36 
62-561 Ślesin 

jak wyżej dz. 458 

droga pieszo-jezdna 
z dopuszczeniem 
powiększenia 
działek przyległych, 
z ciągiem pieszo-
rowerowym 

- tak - tak 

w części dot. 
rezygnacji z 
ciągu pieszo-
rowerowego 

11 

9.11.2009 Krystyna Ścińska 
Emilia Ścińska 
Sławomir 
Andrzejewski 
Zbigniew Braciszewski 
Robert Chęciński 
Tomasz Lewandowski 
Łukasz Lewandowski 
Paweł Antecki 
Daniel Ejm 
Maryjanna Szklarska 

rezygnacji z ciągu 
pieszo-rowerowego  

dz. 458 

droga pieszo-jezdna 
z dopuszczeniem 
powiększenia 
działek przyległych, 
z ciągiem pieszo-
rowerowym 

- tak - tak 

w części dot. 
rezygnacji z 
ciągu pieszo-
rowerowego 

12 10.11.2009 Sławomir Tomasz przeznaczenie dz. 725 teren zabudowy tak -  - -  
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Staszak ul. 
Konwaliowa 2/26 62-
510 Konin 

działki na 
mieszkalno-
gastronomiczną 

mieszkaniowej 
jednorodzinnej z 
dopuszczeniem 
usług 

13 

12.11.2009 Daniel Ejm 
ul. Cegielniana 4 
62-561 Ślesin 

przeznaczenie 
gruntów po 
nieczynnym torze 
kolei wąskotorowej 
na powiększenie 
przyległej zagrody  

dz. 458 
teren zabudowy 
usługowej 

- tak - tak 

w części dot. 
rezygnacji z 
ciągu pieszo-
rowerowego 

14 

12.11.2009 Paweł Antecki 
ul. Cegielniana 6 
62-561 Ślesin 

jak wyżej dz. 458 

droga pieszo-jezdna 
z dopuszczeniem 
powiększenia 
działek przyległych, 
z ciągiem pieszo-
rowerowym 

- tak - tak 

w części dot. 
rezygnacji z 
ciągu pieszo-
rowerowego 

15 

13.11.2009 Iwona i Paweł 
Gęsikiewicz 
ul. Karłowicza 3/22 
62-510 Konin 

umożliwienie 
zabudowy działki na 
całej szerokości 

dz. 415 

teren zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 
usługowej 

tak - - -  

16 

25.09.2009 Andrzej Szczepański 
Ul. Żwirki i Wigury 59 
62-561 Ślesin 

przeznaczenie 
terenu na cele 
działalności 
usługowo-
handlowej 

dz. 1028/12 
1028/13 

teren zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 
usługowej 

- tak - tak  
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1. Inwestycjami z zakresu infrastruktury technicz-
nej, zapisanymi w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego, które nalerą do zadaG wEa-
snych gminy będzie realizacja:

- gminnych dróg publicznych z kanalizacją desz-
czową,

- wodociągów,
- kanalizacji sanitarnej.
2. Inwestycje wymienione w pkt. 1 będą realizo-

wane równolegle z realizacją zabudowy na poszcze-
gólnych terenach.

3. Finansowanie inwestycji wymienionych w pkt 
1 podlega zasadom ustawy z dnia 26 listopada 
1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 
15 poz. 148 ze zm.), przy czym:

a) uchwaEa Rady Miejskiej Gminy Zlesin okre[la 
wieloletni program inwestycyjny w zakresie budo-
wy i przebudowy dróg, wodociągów, kanalizacji sa-
nitarnej, 

b) zaEącznik do uchwaEy budretowej gminy okre-
[la limity wydatków na wieloletnie programy inwe-
stycyjne w roku budretowym oraz dwóch kolejnych 
latach, 

c) kolejne uchwaEy budretowe gminy okre[lają na-
kEady na uruchomiony program w wysoko[ci umor-
liwiającej jego terminowe zakoGczenie, 

d) zmiana kwot wydatków na realizację programu 
następuje w drodze uchwaEy Rady Miejskiej Gminy 
Zlesin zmieniającej zakres programu lub wstrzymu-
jącej jego wykonywanie, 

e) zlecenie zadania następuje na zasadzie wyboru 
najkorzystniejszej oferty w trybie obowiązujących 
przepisów prawa,

f) realizacja zadaG następuje w terminach okre[lo-
nych harmonogramem wydatków budretu gminy.

Wykaz stref ochrony stanowisk archeologicznych:
1. Strefa B ochrony konserwatorskiej zaEorenia 

urbanistycznego Zlesina.
2. Strefa K ochrony konserwatorskiej zaEorenia 

urbanistycznego Zlesina.
3. Strefa ochrony konserwatorskiej zespoEu ko-

[cioEa parafialnego.
4. Strefa ochrony konserwatorskiej cmentarza pa-

rafialnego rzymskokatolickiego.
5. Strefa ochrony konserwatorskiej cmentarza ry-

dowskiego.

Wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków 
i ujętych w wykazie obiektów zabytkowych:

1. UkEad urbanistyczny – Rej. zab. A-462/203 z 
dn. 21.08.1991 r.

2. ZespóE ko[cioEa parafialnego:
a) ko[cióE – Rej. zab. 204/Wlkp/A z dn. 18.11.2004 

r.
b) ogrodzenie – Rej. zab. 204/Wlkp/A z dn. 

18.11.2004 r.
c) zespóE plebanii:
- plebania – Rej. zab. 204/Wlkp/A z dn. 

18.11.2004 r.
- budynek gospodarczy
- ogrodzenie – Rej. zab. 204/Wlkp/A z dn. 

18.11.2004 r.
3. Kapliczka, ul. Ko[cielna.
4. Cmentarz parafialny rzymskokatolicki – Rej. 

zab. A-479/220 z dn. 20.07.1992 r. 3 kwatery.
5. Cmentarz rydowski, ul. Róropole.
6. Pomnik rozstrzelanych w 1939 r., ul. Róropole.
7. SzkoEa, ul. qwirki i Wigury 55.
8. Duk triumfalny, ul. Napoleona – Rej. zab. 

A-89/140 z dn. 12.07.1968 r. ul. BerwiGskiego: 
9. Dom nr 3.
10. Dom nr 9. ul. Cegielniana:
11. Dom nr 7. ul. Kleczewska: 
12. Dom nr 7.
13. Dom nr 8.
14. Dom nr 10.
15. Dom nr 11.
16. Dom nr 12.
17. Dom nr 14 (ob. poczta).
18. Dom nr 12 (ob. UMiG).
19. Dom nr 17.

ZaEącznik nr 3 
do uchwaEy Nr 287/XXXII/09
Rady Miejskiej Gminy Zlesin

z dnia 15 grudnia 2009 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRA-
STRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY ORAZ ZASAD ICH FINAN-

SOWANIA

ZaEącznik nr 4 
do uchwaEy Nr 287/XXXII/09
Rady Miejskiej Gminy Zlesin

z dnia 15 grudnia 2009 r.

WYKAZ STREF OCHRONY STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH ORAZ OBIEKTÓW WPISANYCH DO RE-
JESTRU ZABYTKÓW I UJĘTYCH W WYKAZIE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH
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20. Dom nr 18.
21. Dom nr 26.
22. Dom nr 27.
23. Dom nr 34. ul. Ko[cielna:
24. Dom nr 3.
25. Dom nr 7.
26. Dom nr 10.
27. Dom nr 12.
28. Dom nr 13.
29. Dom nr 21.
30. Dom nr 27. ul. Napoleona:
31. Dom nr 2.
32. Dom nr 6.
33. Dom nr 7.
34. Dom nr 8.
35. Dom nr 10.
36. Dom nr 11.
37. Dom nr 12.
38. Dom nr 15.
39. Dom nr 20. Pl. Wolno[ci:
40. Dom nr 4.
41. Dom nr 13 (ob. GOK).
42. Dom nr 14 (ob. bank). ul. qwirki i Wigury:
43. Dom nr 8.

44. Dom nr 8a.
45. ZespóE domu nr 12:
a) dom,
b) oficyna.
46. Dom nr 20.
47. Dom nr 22.
48. Dom nr 26.
49. Dom nr 27.
50. Dom nr 29.
51. Dom nr 30.
52. Dom nr 32/34.
53. Dom nr 35.
54. Dom nr 36.
55. Dom nr 37.
56. Dom nr 41.
57. Dom nr 45.
58. Dom nr 49.
59. Dom nr 53.
60. ZespóE zakEadu powozów, ul. Kleczewska 16:
a) warsztat,
b) dom wEa[ciciela.
61. MEyn, ul. Kleczewska 9.
62. MEyn, ul. qwirki i Wigury 62.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, 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 pópniejszymi zmianami), art. 8 ust. 1 
i 2, art. 9, art. 17 ust. 1 pkt 14, ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy spoEecznej, (tekst jednolity 
Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z pópniejszy-
mi zmianami), oraz art. 6 ustawy z dnia 29 grud-
nia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletnie-
go „Pomoc paGstwa w zakresie dorywiania (Dz.U. 
Nr 267, poz. 2259 z pópniejszymi zmianami) Rada 
Miejska w Wielichowie ustala co następuje:

§1. Uchwala się warunki odpEatno[ci za pomoc 
w formie posiEku przyznaną odpEatnie osobom i ro-
dzinom, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z 
dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu 
wieloletniego „Pomoc paGstwa w zakresie dorywia-
nia”, jereli dochód osoby samotnie gospodarującej 
lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 150% 
kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 
ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 
pomocy spoEecznej.

§2. Osoby, o których mowa w §1 niniejszej 
UchwaEy, ponoszą odpEatno[ć na zasadach okre[lo-
nych w tabeli stanowiącej ZaEącznik do UchwaEy.

§3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, 
jereli przemawia za tym interes stron Kierownik 
O[rodka Pomocy SpoEecznej more czę[ciowo lub 
caEkowicie odstąpić od rądania zwrotu po wnikli-
wym sprawdzeniu sytuacji osób ubiegających się o 
pomoc w formie posiEku po przeprowadzeniu wy-
wiadu [rodowiskowego.

§4. 1. Sposób zwrotu wydatków za pomoc w for-
mie posiEku (wysoko[ć, okres i termin spEaty) okre-
[la Kierownik O[rodka Pomocy SpoEecznej na pod-
stawie wywiadu [rodowiskowego.

2. Okres spEaty nie more być dEurszy nir 6 mie-
sięcy.

3. Za dzieG spEaty nalerno[ci uwara się dzieG 
uznania wpEaconej kwoty na rachunku wskazanym 
przez O[rodek Pomocy SpoEecznej

§5. Wykonanie UchwaEy powierza się Kierowni-
kowi O[rodka Pomocy SpoEecznej w Wielichowie.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) StanisČaw Marciniak
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z dnia 28 grudnia 2009 r.

w sprawie: okre[lenia warunków odpEatno[ci za pomoc udzieloną w zakresie dorywiania w formie posiEku


