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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pópn. 
zmianami) oraz art. 20 ust. 1 i art. 15 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z 
pópn. zmianami) Rada Miejska w Swarzędzu uchwa-
la, co następuje:

DZIAD I
USTALENIA OGÓLNE

§1. 1. Po stwierdzeniu zgodno[ci ze ｧStudium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Swarzędz, przyjętego uchwaEą 
Rady Miejskiej w Swarzędzu Nr XXXII/373/2001 
z dnia 28.03.2001 r., w nawiązaniu do uchwa-
Ey Nr XII/59/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z 
dnia 28 sierpnia 2007 r., zmienionej uchwaEą Nr 
XXVII/155/2008 Rady Miejskiej w Swarzędzu z 
dnia 26 sierpnia 2008 r., uchwala się zmianę miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego dziaEkę oznaczoną nr geodezyjnym 
3129/17 (po podziale dziaEki nr 3129/19 ｠ 3129/22, 
3129/25 ｠ 3129/35, 3129/45 ｠ 3129/46, 3129/49 
｠ 3129/55 i 4000), poEoroną w Swarzędzu przy uli-
cy Granicznej (pow. ca. 2,45 ha).

2. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są:
1) zaEącznik nr 1 ｠ stanowiący czę[ć graficzną, 

zwany dalej rysunkiem planu, opracowany w skali 
1:1000 i zatytuEowany: Zmiana miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
dziaEkę oznaczoną nr geodezyjnym 3129/17, poEo-
roną w Swarzędzu przy ulicy Granicznej;

2) zaEącznik nr 2 ｠ stanowiący rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej w Swarzędzu o sposobie rozpatrze-
nia uwag wniesionych do projektu planu;

3) zaEącznik nr 3 ｠ stanowiący rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej w Swarzędzu o sposobie realizacji, 
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z 
przepisami o finansach publicznych

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

1) 
2) funkcji uzupeEniającej ｠ nalery przez to rozumieć 

sposób zagospodarowania terenu lub urytkowania 
obiektu na terenie o okre[lonym przeznaczeniu, któ-
ry uzupeEnia lub wzbogaca funkcję podstawową;

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym 
dopuszcza się wznoszenie budynków;

4) powierzchni zabudowy ｠ nalery przez to ro-
zumieć powierzchnię wszystkich budynków, zloka-
lizowanych na dziaEce, mierzoną po obrysie [cian 
zewnętrznych;

5) przepisach odrębnych ｠ rozumie się przez to 
przepisy ustaw, innych nir stanowiące podstawę 
prawną niniejszej uchwaEy, wraz z aktami wyko-
nawczymi;

6) reklamie wielkoformatowej ｠ nalery przez to 
rozumieć samodzielny obiekt w formie tablicy lub 
bryEy umieszczony na podporach trwale związanych 
z gruntem przeznaczony wyEącznie do ekspozycji 
napisów, znaków graficznych i innych elementów 
dekoracyjnych o charakterze informacyjnym lub 
marketingowym o powierzchni powyrej 6m2;

7) terenie ｠ nalery przez to rozumieć obszar, wy-
dzielony liniami rozgraniczającymi, oznaczony nu-
merem i symbolem literowym, dla którego ustalono 
przeznaczenie;

8) uchwale ｠ nalery przez to rozumieć niniejszą 
uchwaEę Rady Miejskiej w Swarzędzu;

9) uciąrliwo[ci dla [rodowiska ｠ nalery przez to 
rozumieć zjawiska fizyczne lub stany powodujące 
przekroczenie standardów jako[ci [rodowiska okre-
[lonych w przepisach odrębnych poza terenem do 
którego inwestor posiada tytuE prawny;

10) pródEach energii bezpiecznych ekologicznie ｠ 
nalery przez to rozumieć takie pródEa energii odna-
wialnej jak energia geotermalna, wodna, sEoneczna, 
wiatru, biomasa, biogaz, których zasoby odnawiają 
się we względnie krótkim czasie.

2. Dla obszaru, o którym mowa w §1 plan ustala:
1) podstawowe przeznaczenie terenów;
2) zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-

nego;
3) zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej;
5) wymagania wynikające z potrzeby ksztaEtowa-

nia przestrzeni publicznych;
6) parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudo-
wy, gabaryty obiektów i wskapniki intensywno[ci 
zabudowy;

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiekty podlegające ochronie, ustalone na pod-
stawie przepisów odrębnych;
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8) szczegóEowe zasady i warunki scalania i podzia-
Eu nieruchomo[ci;

9) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich urytkowaniu;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

11) sposoby i terminy tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i urytkowania terenów;

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

3. Następujące obowiązujące ustalenia planu 
przedstawiono graficznie na rysunku planu:

1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu lub rórnych sposobach zagospodarowania;
3) przeznaczenie terenów, oznaczone symbolem 

cyfrowo ｠ literowym;
4) linie zabudowy nieprzekraczalne.

§3. 1. Dla poszczególnych terenów obowiązują 
odpowiednie ustalenia ogólne i szczegóEowe.

2. Ustalenia planu okre[lone są w tre[ci niniejszej 
uchwaEy oraz na rysunku planu.

DZIAD II
USTALENIA SZCZEGÓDOWE

RozdziaE I
Przeznaczenie terenów

§4. 1. W planie ustala się następujące podstawo-
we przeznaczenie terenów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, oznaczone na rysunku planu symbolem 1MN, 
2MN;

2) tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysun-
ku planu symbolem 1ZP;

3) tereny komunikacji:
a) publicznych dróg dojazdowych, oznaczonych 

na rysunku planu symbolem 1KDD, 2KDD;
b) publicznego ciągu pieszego, oznaczonego na 

rysunku planu symbolem 1KDX, 2KDX.
2. Na terenach wyznaczonych pod zabudowę do-

puszcza się funkcje uzupeEniające.

RozdziaE II
Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-

nego

§5. 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej 1MN, 2MN ustala się:

1) lokalizację budynków mieszkaniowych jednoro-
dzinnych wraz z obiektami towarzyszącymi;

2) nakaz lokalizowania zabudowy zgodnie z nie-
przekraczalnymi liniami zabudowy, oznaczonymi na 
rysunku planu;

3) forma zabudowy wolnostojąca;

4) dachy strome, kryte dachówką lub materiaEem 
imitującym dachówkę;

5) zakaz lokalizowania budynków gospodarczych;
6) dopuszczenie lokalizacji garary wolnostoją-

cych;
7) wprowadzenie zieleni rywopEotowej wzdEur 

ulic.
2. Dla terenu zieleni urządzonej 1ZP ustala się:
1) zagospodarowanie zielenią parkową zwartą w 

formie zadrzewieG i zakrzewieG;
2) zakaz zabudowy;
3) zachowanie istniejącego strumienia jako otwar-

tego z morliwo[cią regulacji jego linii brzegowej;
4) dopuszczenie lokalizacji plenerowych obiektów 

sportowo- rekreacyjnych oraz obiektów maEej archi-
tektury;

5) morliwo[ć wprowadzenia [cierek pieszych.
3. Dla terenu komunikacji ｠ publicznych dróg do-

jazdowych 1KDD, 2KDD ustala się:
1) nakaz wydzielenia jezdni i dwustronnego chod-

nika;
2) morliwo[ć lokalizacji sieci infrastruktury tech-

nicznej;
3) morliwo[ć wyznaczenia [cierki rowerowej.
4. Dla terenu komunikacji ｠ ciągów pieszych 

1KDX, 2KDX ustala się:
1) urządzenie chodnika;
2) morliwo[ć przeprowadzenia sieci infrastruktury 

technicznej;
3) morliwo[ć lokalizacji zatoczek przystanko-

wych.

RozdziaE III
Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego

§6. 1. Na obszarze planu ustala się następujące 
zasady ochrony zasobów [rodowiska przyrodnicze-
go:

1) w zakresie ochrony wód:
a) zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych, 

jereli sEurą one innym celom nir ochrona przyrody;
b) docelowe odprowadzenie [cieków bytowych 

do sieci kanalizacji sanitarnej;
c) dopuszczenie tymczasowego odprowadzania 

[cieków bytowych do szczelnych zbiorników bez-
odpEywowych, z nakazem ich regularnego wywozu 
przez koncesjonowanego przewopnika w miejsca 
wskazane przez sEurby gminne;

d) zagospodarowanie wód opadowych i roztopo-
wych na dziaEce zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) w zakresie ochrony powietrza:
a) zakaz lokalizacji obiektów i urządzeG oraz pro-

wadzenia dziaEalno[ci usEugowej mogącej powodo-
wać emisję do powietrza zanieczyszczeG o charak-
terze odorowym;

b) ogrzewanie budynków indywidualne ze pródeE 
bezpiecznych ekologicznie;

3) w zakresie ochrony powierzchni ziemi, gleb, 
wód powierzchniowych:
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a) zagospodarowanie odpadów komunalnych (by-
towych) ｠ zgodnie z przepisami odrębnymi;

b) obowiązek segregacji i gromadzenia odpadów 
w urządzeniach przeznaczonych na ten cel oraz ich 
dalsze zagospodarowanie zgodnie z gminnym pla-
nem gospodarki odpadami i przepisami odrębnymi;

c) zakaz skEadowania odpadów niebezpiecznych 
na caEym terenie objętym planem;

4) w zakresie ochrony szaty ro[linnej:
a) zachowanie istniejących terenów zieleni, a w 

przypadku konieczno[ci usunięcia pojedynczych 
drzew ｠ obowiązują przepisy odrębne;

b) zapewnienie okre[lonej w planie powierzchni 
biologicznie czynnej zieleni;

5) w zakresie ochrony przed haEasem ustala się 
utrzymanie dopuszczalnych poziomów dpwięku w 
[rodowisku dla terenów wymagających komfortu 
akustycznego zgodnie z przepisami odrębnymi:

a) dla terenów MN tak jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej;

b) dla terenów ZP tak jak dla terenów rekreacyjno 
- wypoczynkowych.

6) Wszelkie oddziaEywania, związane z funkcją te-
renów nie mogą powodować przekroczenia standar-
dów jako[ci [rodowiska, okre[lonych w przepisach 
odrębnych poza terenem, do którego inwestor po-
siada tytuE prawny.

RozdziaE IV
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury wspóEczesnej

§7. Na obszarze planu nie występują obiekty za-
bytkowe, chronione na podstawie przepisów odręb-
nych.

RozdziaE V
Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowania 

przestrzeni publicznych

§8. 1. Na terenie planu wyznacza się tereny prze-
strzeni publicznych w formie:

1) publicznych dróg dojazdowych 1KDD, 2KDD;
2) zieleni urządzonej 1ZP;
3) publicznych ciągów pieszych 1KDX, 2KDX.
2. W obszarze przestrzeni publicznych zakazuje 

się lokalizowania:
1) reklam wielkoformatowych;
2) tymczasowych obiektów budowlanych;
3) sieci infrastruktury technicznej w formie urzą-

dzeG nadziemnych, z wyjątkiem elementów o[wie-
tleniowych oraz elementów urządzeG technicznych 
przyEączy.

RozdziaE VI
Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudo-
wy, gabaryty obiektów i wskapniki intensywno[ci 

zabudowy

§9. 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej 1MN, 2MN ustala się:

1) maksymalna wysoko[ć zabudowy: 1 kondy-
gnacja nadziemne plus poddasze, lecz nie wyrej nir 
8,0 m do najwyrej poEoronej krawędzi dachu;

2) dachy strome, kąt nachylenia poEaci dacho-
wych od 30º do 45º;

3) maksymalna powierzchnia zabudowy na dziaE-
ce: 25%;

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w 
granicach dziaEek 40%, w tym 20% zieleni;

5) maksymalna wysoko[ć ogrodzeG do 1,5 m, 
przy czym w czę[ci powyrej wysoko[ci 0,4 m wy-
Eącznie arurowe, z morliwo[cią uzupeEnienia pną-
czami lub rywopEotem.

2. Dla terenów zieleni urządzonej 1ZP ustala się:
1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

80%;
2) maksymalna szeroko[ć utwardzonej [cierki pie-

szej: do 3 m.
3. Dla terenów publicznych dróg dojazdowych 

1KDD, 2KDD ustala się:
1) szeroko[ć pasa jezdni: minimum 5 m;
2) szeroko[ć chodników minimum 1,5 m;
3) szeroko[ć pasa zieleni minimum 1 m;
4) morliwo[ć urządzenia ulicy 2KDD jako jedno-

przestrzennej, bez wydzielania jezdni i chodników.
4. Dla terenu publicznych ciągów pieszych 1KDX, 

2KDX ustala się: minimum 90% nawierzchni utwar-
dzonej.

RozdziaE VII
SzczegóEowe zasady i warunki scalania i podziaEu 

nieruchomo[ci

§10. 1. Plan nie powoduje konieczno[ci wszczę-
cia postępowania w sprawie scalania nieruchomo[ci 
w rozumieniu przepisów odrębnych.

2. Dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
ustala się morliwo[ć podziaEów i Eączenia terenów, 
pod warunkiem zachowania wymaganych planem 
wskapników powierzchni zabudowy i powierzchni 
biologicznie czynnej.

3. Ustala się następujące zasady podziaEu dziaEek:
1) minimalna powierzchnia dziaEek pod zabudowę 

jednorodzinną: 600 m2;
2) minimalna szeroko[ć dziaEki w zabudowie jed-

norodzinnej: 15 m.

RozdziaE VIII
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie ustalonych na 

podstawie odrębnych przepisów

§11. Na terenie planu nie występują obiekty i ob-
szary podlegające ochronie na podstawie przepisów 
odrębnych.
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RozdziaE IX
Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy

§12. Zakaz wysokich nasadzeG zieleni w odlegEo-
[ci mniejszej nir 0,5 m od osi kabla wysokiego na-
pięcia, istniejącego na terenie 1ZP.

RozdziaE X
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-

mów komunikacji

§13. 1. W zakresie systemu komunikacji ustala 
się dostęp do terenów:

1) 1MN z ulicy 1KDD i 2 KDD oraz ciągów pie-
szych 1KDX, 2KDX;

2) 2MN z ulicy 1KDD;
3) 1ZP z ulicy 1KDD.
2. W liniach rozgraniczających ulic dopuszcza się:
1) lokalizację jezdni, chodników, pasów zieleni;
2) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej na 

warunkach okre[lonych w przepisach szczególnych.
3. Wymagana minimalna ilo[ć miejsc parkingo-

wych na dziaEkach przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną: 2 stanowiska/miesz-
kanie.

RozdziaE XI
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infra-

struktury technicznej

§14. 1. Ustala się powiązanie sieci infrastruktury 
technicznej z ukEadem zewnętrznym oraz zapewnie-
nie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębny-
mi.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: za-
opatrzenie w wodę pitną z wodociągu miejskiego.

3. W zakresie odprowadzenia [cieków bytowych i 
wód opadowych ustala się:

1) docelowe odprowadzenie [cieków bytowych 
do sieci kanalizacji sanitarnej;

2) dopuszczenie tymczasowego odprowadzania 
[cieków bytowych do szczelnych zbiorników bez-
odpEywowych;

3) zagospodarowanie wód opadowych i roztopo-
wych na dziaEce zgodnie z przepisami odrębnymi.

4. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się: za-
opatrzenie w gaz z sieci miejskiej.

5. W zakresie sieci elektroenergetycznej ustala 
się:

1) rozbudowę linii energetycznych wyEącznie jako 
kablowych na terenach komunikacji;

2) zachowanie kablowej linii wysokiego napięcia 
WN, przebiegającej przez teren 1ZP;

3) lokalizacje stacji transformatorowych wolno-
stojących lub wbudowanych zgodnie z przepisami 
odrębnymi.

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepEo ustala się 
ogrzewanie z indywidualnych pródeE grzewczych, 
zasilanych paliwami niskoemisyjnymi; takimi jak: 
gaz, olej opaEowy, energia elektryczna.

RozdziaE XII
Sposoby i terminy tymczasowego zagospodaro-

wania, urządzenia i urytkowania terenów

§15. Na okres tymczasowy dopuszcza się odpro-
wadzanie [cieków bytowych do szczelnych zbiorni-
ków bezodpEywowych.

DZIAD III
PRZEPISY KOFCOWE

§16. Dla obszaru objętego planem ustala się staw-
kę procentową w wysoko[ci 30% w celu okre[lenia 
opEaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym.

§17. Wykonanie niniejszej uchwaEy powierza się 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§18. Na obszarze objętym planem traci moc 
uchwaEa Nr XXXVII/267/97 Rady Miejskiej w Swa-
rzędzu z dnia 8 lipca 1997 r.

§19. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od daty jej ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczacy
Rady Miejskiej w Swarzędzu

(-) mgr Piotr ChoryGski
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Projekt planu zostaE wyEorony do publicznego 
wglądu w terminie od 28.12.2009 r. do 19.01.2010 
r. W dniu 8.01.2010 r. odbyEa się dyskusja publicz-
na, na której nie stawiE się nikt zainteresowany.

Zgodnie z art. 17 pkt. 10 i 11 Ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) 
uwagi byEy przyjmowane do 3.02.2010 r. W usta-
wowym terminie nie wniesiono radnych uwag.

W związku z powyrszym, Rada Miejska w Swa-
rzędzu nie podejmuje rozstrzygnięcia o sposobie roz-
patrzenia uwag, o którym mowa w art. 20 ust. 1 
ww. Ustawy.

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pópn. zm.) w 
związku z art. 7 ust. 1 pkt 2, 3, 4 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pópn. zm.) oraz art. 
167 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 
z pópn. zm.) Rada Miejska w Swarzędzu rozstrzyga, 
co następuje:

§1. 1. Okre[la się sposób realizacji oraz zasady 
finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, sEurące zaspokajaniu zbiorowych po-
trzeb wspólnoty, które nalerą do zadaG wEasnych 
gminy, w zakresie:

1) gminnych dróg oraz organizacji ruchu drogo-
wego;

2) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanaliza-
cji, usuwania i oczyszczania [cieków komunalnych, 
utrzymania czysto[ci i porządku oraz urządzeG sa-
nitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i 
cieplną oraz gaz;

3) transportu zbiorowego.
2. Opis sposobu realizacji inwestycji:
1) realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. ustawą 
prawo budowlane, ustawą o zamówieniach publicz-
nych, samorządzie gminnym, gospodarce komunal-
nej i o ochronie [rodowiska;

2) sposób realizacji inwestycji more ulegać mody-

fikacji wraz z dokonującym się postępem technicz-
no ｠ technologicznym, zgodnie z zasadą stosowa-
nia najlepszej dostępnej techniki (okre[lonej w art. 
3 pkt 10 ustawy z dnie 27 kwietnia 2001 r. Pra-
wo ochrony [rodowiska Dz.U. z 2006 r. 128, poz. 
902), o ile nie stanowi naruszenia ustaleG planu;

3) inwestycje w zakresie przesyEania i dystrybu-
cji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepEa 
okre[lone w §1 realizowane będą w sposób okre[lo-
ny w art. 7 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 
kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 
z pópn. zm.);

4) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie 
infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych 
w §1, jest przedmiotem umowy zainteresowanych 
stron.

§2. 1. Finansowanie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które nalerą do zadaG wEa-
snych gminy, podlega przepisom ustawy z dnia 30 
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. 
249, poz. 2104 z pópn. zm.) i jest ujmowane w 
uchwale Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

2. Dopuszcza się udziaE innych nir gmina inwesto-
rów w finansowaniu inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które nalerą da zadaG wEasnych 
gminy.

§3. 1. Zadania w zakresie budowy dróg publicz-
nych finansowane będą przez budret gminy lub na 
podstawie porozumieG z innymi podmiotami.

ZaEącznik nr 2
do UchwaEy nr LX/371/2010
Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 8 czerwca 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU PLANU

ZaEącznik nr 3
do UchwaEy nr LX/371/2010
Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 8 czerwca 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W ZMIANIE MIEJSCOWE-
GO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SWARZĘDZA OBEJMUJĄCEGO DZIAD-
KĘ OZNACZONĄ NR GEODEZYJNYM 3129/17, PODOqONĄ W SWARZĘDZU PRZY ULICY GRANICZNEJ 
- INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH 

GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA
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2. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągo-
wej i kanalizacji w terenach elementarnych wskaza-
nych w §1 finansowane będą na podstawie art. 15 
ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu [cieków z dnia 7 czerw-
ca 2001 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858).

3. Zadania w zakresie budowy sieci energetycz-
nych, ciepEowniczych objętych miejskim systemem 
ogrzewania i gazowych finansowane będą na pod-

stawie art. 7 ust. 4 i 5 ustawy Prawo energetyczne 
z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, 
poz. 625 z pópn. zm.).

§4. Uzyskanie tytuEów prawnych do nierucho-
mo[ci przeznaczonych w planie na cele związane z 
zadaniami wEasnymi gminy następowaEo będzie na 
bierąco zgodnie z potrzebami.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, 
z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 
r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 
r. Nr 92, poz. 753) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z 
dnia 7 wrze[nia 1991 r. o systemie o[wiaty (Dz.U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 
281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, 
poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, 
Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. 
Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, 
poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 
542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, 
poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, 
poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 
2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 
458, Nr 145, poz. 917), Rada Powiatu SEupeckiego 
uchwala, co następuje:

§1. 1) Dotacje z budretu Powiatu SEupeckiego 
przysEugują szkoEom niepublicznym o uprawnie-
niach szkóE publicznych, które prowadzą dziaEalno[ć 
na terenie Powiatu SEupeckiego oraz są wpisane do 
ewidencji szkóE i placówek niepublicznych prowa-
dzonej przez Starostę SEupeckiego.

2) Dotacje przysEugują:
1.) szkoEom niepublicznym o uprawnieniach szkóE 

publicznych, w których realizowany jest obowiązek 
szkolny lub obowiązek nauki, na kardego ucznia w 
wysoko[ci równej kwocie przewidzianej na jednego 
ucznia danego typu i rodzaju szkoEy w czę[ci o[wia-
towej subwencji ogólnej dla powiatu;

2.) szkoEom niepublicznym o uprawnieniach szkóE 
publicznych innych nir wymienione w pkt 1, na kar-
dego ucznia w wysoko[ci równej 50% ustalonych 
w budrecie powiatu wydatków bierących, ponoszo-

nych w szkoEach publicznych tego samego typu i 
rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia, a w przy-
padku braku na terenie powiatu szkoEy publicznej 
danego typu i rodzaju podstawą do ustalenia wyso-
ko[ci dotacji są wydatki bierące ponoszone przez 
najblirszy powiat na prowadzenie szkoEy publicznej 
danego typu i rodzaju;

3) Dotacje, o których mowa w ust. 1, są przyzna-
wane na okres od 1 stycznia do 31 grudnia roku 
budretowego.

§2. 1) Dotacje, o których mowa w par. 1, są prze-
znaczone na dofinansowanie realizacji zadaG szkoEy 
w zakresie ksztaEcenia, wychowania i opieki, w tym 
profilaktyki spoEecznej.

2) Dotacje mogą być wykorzystane wyEącznie na 
pokrycie wydatków bierących szkoEy w roku kalen-
darzowym na który zostaEy przyznane.

§3. 1) Zrodki przekazywane w ramach dotacji 
niewykorzystane w caEo[ci lub czę[ci oraz [rodki 
wydatkowane niezgodnie z celami i zasadami okre-
[lonymi w par. 2 lub pobrane nienalernie, bądp w 
nadmiernej wysoko[ci podlegają w caEo[ci zwrotowi 
na konto Starostwa Powiatowego w SEupcy wraz z 
odsetkami w trybie i na zasadach okre[lonych w 
art. 251 i art. 252 ustawy o finansach publicznych 
z 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 157, poz. 1240).

§4. 1) Warunkiem przyznania dotacji szkoEom, o 
których mowa w par. 1, jest zEorenie przez osobę/
organ prowadzący szkoEę wniosku o udzielenie do-
tacji i podanie planowanej liczby uczniów, nie póp-
niej nir do 30 wrze[nia roku poprzedzającego rok 
udzielenia dotacji.

2) Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi za-
Eącznik nr 1 do niniejszej uchwaEy.

§5. 1) Wysoko[ć dotacji w budrecie powiatu usta-
la się oddzielnie dla kardej szkoEy na dany rok ka-
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z dnia 25 czerwca 2010 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkoEom niepublicznym o uprawnieniach szkóE publicznych 
funkcjonujących na terenie Powiatu SEupeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidEowo[ci ich wykorzy-

stania


