
Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 224 ｠ 24175 ｠ Poz. 4120, 4121

Na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 li-
stopada 1984r. ｠ Prawo przewozowe ( tekst jedno-
lity z 2000r. Dz.U. Nr 50 poz. 601, z 2001r. Dz.U. 
Nr 125 poz. 1371, z 2002r. Nr 113 poz. 984, Nr 
130 poz. 1112; z 2003r. Nr 149 poz. 1452, Nr 211 
poz. 2049; z 2004r. Nr 97 poz. 962, Nr 160 poz. 
1678, Nr 281 Nr 2780; z 2006r. Nr 133 poz. 935; 
z 2008r. Nr 219 poz. 1408 z 2009r. Nr 92 poz. 
753) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 
marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jed-
nolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. 
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, 
Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 
80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055 , Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 
poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 
128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48poz 327, Nr 
138 poz.974, Nr 173 poz,1218; z 2998r. Nr 180 
poz.1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 
420, Nr 157 poz,1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 
poz. 146, Nr 106 poz.675) Rada Gminy Kleszczewo 
uchwala, co następuje :

§1. W Uchwale Nr XXXIII/194/01 Rady Gminy w 
Kleszczewie z dnia 07 listopada 2001r. w sprawie 

okre[lenia przepisów porządkowych w komunikacji 
gminnej zmienionej UchwaEą Nr XV/86/2004 Rady 
Gminy w Kleszczewie z dnia 04 lutego 2004r., w 
zaEączniku do uchwaEy wprowadza się następujące 
zmiany: 

1 . DziaE III otrzymuje nazwę ｧ Przewóz bagaruｦ. 
2. Punkt 3 dziaEu III otrzymuje następujące brzmie-

nie : 
ｧ3. Przewóz bagaru ręcznego, wózka dziecięcego 

z którego korzystają dzieci do lat 4, wózka inwalidz-
kiego z osobą niepeEnosprawną oraz psa przewod-
nika nie podlega opEacie dodatkowej za przewóz 
bagaru.ｦ

§2. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
(-) mgr Ewa LesiGska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 
20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Miasta 
Puszczykowo uchwala, co następuje:

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego dla dziaEek nr 818, 819, 
840, 841 obręb Niwka, arkusz 8, poEoronych w 
Puszczykowie przy ulicy BerwiGskiego, zwany dalej 
ｧplanemｦ, stwierdzając jego zgodno[ć z ustaleniami 
studium uwarunkowaG i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Puszczykowo, uchwalo-
nego uchwaEą nr 255/98/II z dnia 15.06.1998 r.

2. ZaEączniki do uchwaEy stanowią:
1) czę[ć graficzna planu w skali 1:1000, zwana 

dalej ｧrysunkiem planuｦ -zaEącznik nr 1,
2) rozstrzygnięcie Rady Miasta Puszczykowo o o 

sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - za-
Eącznik nr 2,

3) rozstrzygnięcie Rady Miasta Puszczykowo o 
sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które nalerą 
do zadaG wEasnych gminy oraz zasadach ich finan-
sowania, zgodnie z przepisami o finansach publicz-
nych - zaEącznik nr 3.

2. Granice obszaru objętego planem okre[lono na 
rysunku planu.
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UCHWADA NR XLVI/319/2010 RADY GMINY KLESZCZEWO

 z dnia 9 wrze[nia 2010 r.

w sprawie :zmiany uchwaEy w sprawie okre[lenia przepisów porządkowych w komunikacji gminnej
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UCHWADA NR 311/10/V RADY MIASTA PUSZCZYKOWA

 z dnia 15 wrze[nia 2010 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dziaEek nr 818, 819, 840, 841 ob-
ręb Niwka, arkusz 8, poEoronych w Puszczykowie przy ulicy BerwiGskiego
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§2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) budynku gospodarczo-gararowym ｠ nalery 

przez to rozumieć budynek o funkcji gospodarczej, 
gararowej lub gospodarczo-gararowej;

2) dachu pEaskim ｠ nalery przez to rozumieć dach 
o kącie nachylenia poEaci dachowych nie większym 
nir 12º;

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć linię ograniczającą teren, na którym do-
puszcza się usytuowanie budynku;

4) ogrodzeniu arurowym ｠ nalery przez to rozu-
mieć ogrodzenie, w którym udziaE powierzchni peE-
nej wynosi najwyrej 30% na caEej dEugo[ci ogro-
dzenia;

5) polu inwestycyjnym ｠ nalery przez to rozumieć 
obszar o okre[lonym rodzaju przeznaczenia, wyzna-
czony na rysunku planu liniami zabudowy;

6) powierzchni zabudowy ｠ nalery przez to rozu-
mieć sumę powierzchni terenu wyznaczoną przez 
rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku w 
stanie wykoGczonym;

7) szyldzie ｠ nalery przez to rozumieć oznaczenie 
jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich sie-
dzib lub miejsc wykonywania dziaEalno[ci;

8) tablicy informacyjnej ｠ nalery przez to rozumieć 
element systemu informacji miejskiej, turystycznej, 
przyrodniczej lub edukacji ekologicznej;

9) urządzeniu reklamowym ｠ nalery przez to ro-
zumieć no[niki reklamowe wraz z elementami kon-
strukcyjnymi i zamocowaniami.

§3. Ustala się przeznaczenie pod teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony symbo-
lem MN.

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

1) zakaz budowy ogrodzeG z prefabrykatów relbe-
towych i betonowych;

2) zakaz lokalizacji urządzeG reklamowych;
3) nakaz stosowania kolorystyki elewacji w odcie-

niach pastelowych;
4) dopuszczenie lokalizacji zabudowy wyEącznie w 

obszarze ograniczonym przez ustalone nieprzekra-
czalne linie zabudowy;

5) dopuszczenie sytuowania ogrodzeG wyEącznie 
arurowych o maksymalnej wysoko[ci od strony 
dróg publicznych 1,8 m lub zastosowania rywopEo-
tów;

6) dopuszczenie umieszczania tablic informacyj-
nych na budynkach lub na ogrodzeniach;

7) dopuszczenie lokalizację szyldów o maksymal-
nej Eącznej powierzchni 1m2 na jednej dziaEce bu-
dowlanej.

§5. Ustala się następujące zasady ochrony [rodo-
wiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących za-
wsze znacząco oddziaEywać na [rodowisko oraz 
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco od-

dziaEywać na [rodowisko;
2) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zna-

cząco oddziaEywać na siedliska przyrodnicze, sie-
dliska gatunków ro[lin i zwierząt, dla których wy-
znaczone zostaEy obszary Natura 2000: ｧOstoja 
Wielkopolskaｦ ｠ kod obszaru PLH 300010, ｧOstoja 
RogaliGskaｦ ｠ kod obszaru PLB 300017 oraz ｧRo-
galiGska Dolina Wartyｦ - kod obszaru PLH300012, 
znajdujących się poza obszarem opracowania planu;

3) nakaz zachowania dopuszczalnych poziomów 
haEasu wymaganych dla terenów zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej, zgodnie z przepisami od-
rębnymi;

4) nakaz zagospodarowania na terenie dziaEki mas 
ziemnych pochodzących z wykopów oraz wierzch-
nich warstw ziemi urodzajnej lub wywiezienie ich na 
miejsce wskazane przez odpowiednie sEurby gmin-
ne.

§6. Nie wyznacza się terenów wymagających 
okre[lenia zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury.

§7. Nie wyznacza się terenów, dla których nalery 
okre[lić wymagania wynikające z potrzeby ksztaEto-
wania przestrzeni publicznych.

§8. Dla terenu MN ustala się następujące parame-
try i wskapniki ksztaEtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu:

1) rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna;

2) dopuszczenie lokalizacji jednego budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego 
oraz jednego budynku gospodarczo-gararowego na 
jednym polu inwestycyjnym;

3) zakaz prowadzenia dziaEalno[ci gospodarczej w 
budynkach gospodarczo-gararowych;

4)zakaz lokalizacji blaszanych budynków gospo-
darczo-gararowych;

5) dopuszczanie lokalizacji gararu w budynku 
mieszkalnym, zblokowanego z budynkiem mieszkal-
nym lub w formie wolno stojącej w budynku go-
spodarczo-gararowym o powierzchni zabudowy nie 
większej nir 60 m2;

6) dopuszczanie lokalizacji budynku gospodarczo-
gararowego w formie wolno stojącej o powierzchni 
zabudowy nie większej nir 60 m2

7) dopuszczenie rozbudowy, nadbudowy lub prze-
budowy istniejących budynków, z zachowaniem pa-
rametrów okre[lonych w planie;

8) dopuszczenie zachowania istniejącego budynku 
gospodarczego, zlokalizowanego poza polami inwe-
stycyjnymi, bez prawa rozbudowy i nadbudowy;

9) maksymalną powierzchnię zabudowy ｠ 20% 
powierzchni dziaEki budowlanej, jednak nie więcej 
nir 300 m2;

10) minimalną powierzchnię terenu biologicznie 
czynnego ｠ 65% powierzchni dziaEki budowlanej;

11) dachy strome o kącie nachylenia poEaci da-
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chowych 25º｠45º, symetryczne, o równym kącie 
nachylenia poEaci lub dachy pEaskie;

12) zastosowanie dachówki lub materiaEu da-
chówkopodobnego dla dachów stromych;

13) wysoko[ć budynku mieszkalnego:
a) do 2 kondygnacji nadziemnych,
b) nie więcej nir 7,5 m od poziomu terenu do naj-

wyrszego punktu dachu w przypadku dachu pEa-
skiego;

c) nie więcej nir 9,0 m do kalenicy dachu w przy-
padku dachu stromego;

14) wysoko[ć budynku gospodarczo-gararowego:
a) do 2 kondygnacji nadziemnych dla budynku z 

dachem stromym,
b) 1 kondygnacja nadziemna dla budynku z da-

chem pEaskim,
c) nie więcej nir 6,0 m od poziomu terenu do naj-

wyrszego punktu dachu
d) nie więcej nir 2,7 m do oparcia konstrukcji da-

chu, przy zastosowaniu dachu stromego;
15) dopuszczenie kondygnacji podziemnej jereli 

pozwalają na to warunki gruntowo-wodne;
16) nakaz zapewnienia miejsc postojowych dla 

samochodów osobowych w ilo[ci minimum 2 miej-
sca na kardy lokal mieszkalny;

17) dopuszczenie podziaEu na dziaEki budowlane o 
powierzchni nie mniejszej nir 1200 m2;

18) zakaz lokalizacji nowej zabudowy na dziaEkach 
budowlanych mniejszych nir ustalone w pkt17

§9. Nie okre[la się terenów wymagających okre-
[lenia granic i sposobów zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie 
przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, 
a takre nararonych na niebezpieczeGstwo powodzi 
oraz zagroronych osuwaniem się mas ziemnych.

§10. Nie okre[la się terenów, które wymagają 
wszczęcia procedury scalania i podziaEu nierucho-
mo[ci w rozumieniu przepisów odrębnych.

§11. Nie ustala się szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeG w ich uryt-
kowaniu, w tym zakazu zabudowy.

§12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej ustala się:

1) obsEugę komunikacyjną terenu MN z drogi pu-
blicznej ｠ ul. BerwiGskiego bezpo[rednio lub poprzez 
wydzielenie drogi wewnętrznej albo ustanowienie 
sEurebno[ci drogowych;

2) zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodo-
ciągowej, na warunkach okre[lonych przez gestora 
sieci;

3) odprowadzanie [cieków bytowych do sieci ka-
nalizacji sanitarnej;

4) zagospodarowanie wód opadowych i roztopo-
wych z poEaci dachowych bezpo[rednio do gruntu 
w obrębie dziaEki budowlanej, bez naruszania inte-
resu osób trzecich, zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci gazowej, 
na warunkach okre[lonych przez gestora sieci;

6) nakaz stosowania przy pozyskiwaniu ciepEa 
dla celów grzewczych paliw niskoemisyjnych z za-
stosowaniem urządzeG grzewczych charakteryzu-
jących się wysokim stopniem sprawno[ci i niskim 
stopniem emisji, z dopuszczeniem wprowadzania 
pródeE energii odnawialnych i energii elektrycznej;

7) zasilanie z istniejącej sieci elektroenergetycz-
nej, na warunkach okre[lonych przez gestora sieci;

8) obowiązek magazynowania segregowanych 
odpadów komunalnych w pojemnikach na posesji 
i zagospodarowanie ich zgodnie z gminnym planem 
gospodarki odpadami i przepisami odrębnymi.

§13. Nie okre[la się terenów wymagających usta-
lenia sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i urytkowania terenów.

§14. Ustala się stawkę sEurącą naliczeniu jednora-
zowych opEat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 usta-
wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, w wysoko[ci 30%.

§15. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmi-
strzowi Miasta Puszczykowa.

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

Przewodniczący Rady Miasta 
(-) Marek BEajecki
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Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) przedmio-
towy projekt planu zostaE wyEorony do publiczne-
go wglądu w terminie od dnia 26.07.2010r. do 
dnia16.08.2010 r.

Termin skEadania uwag upEynąE dnia 3.09.2010 r.

W ustawowym terminie nie wniesiono radnych 
uwag do projektu planu, w związku z czym Rada 
Miasta Puszczykowa nie podejmuje rozstrzygnięcia 
o sposobie ich rozpatrzenia, o którym mowa w art. 
20 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 mar-
ca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) 
Rada Miasta Puszczykowo rozstrzyga co następuje:

§1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicz-
nej sEurące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspól-
noty stanowią ｠ zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pópn. zm.) ｠ zada-
nia wEasne gminy.

§2. Na obszarze objętym miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego nie występują te-
reny, dla których zapisane zostaEy inwestycje z za-
kresu infrastruktury technicznej nalerące do zadaG 
wEasnych gminy.

§3. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych 
gminy, ujęte w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego, podlega przepisom ustawy z 
dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z pópn. zm.) i jest 
ujmowane w uchwale Rady Miasta w sprawie Wie-
loletniego Programu Inwestycyjnego. W przedmio-
towym przypadku na obszarze objętym projektem 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego nie  występują tereny, dla których zapisane 
zostaEy inwestycje z zakresu infrastruktury tech-
nicznej nalerące do zadaG wEasnych gminy.

ZaEącznik nr 2
do UchwaEy nr 311/10/V

Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 15 wrze[nia 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIADEK NR 818, 819, 840, 841 OBRĘB NIWKA, ARKUSZ 8, 

PODOqONYCH W PUSZCZYKOWIE PRZY ULICY BERWIFSKIEGO

ZaEącznik nr 3
do UchwaEy nr 311/10/V

Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 15 wrze[nia 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA PUSZCZYKOWO O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJ-
SCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIADEK NR 818, 819, 840, 841 

OBRĘB NIWKA, ARKUSZ 8, PODOqONYCH W PUSZCZYKOWIE PRZY ULICY BERWIFSKIEGO, INWESTY-
CJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY, 

ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA


