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UCHWA£A Nr XXXIII/287/2009 RADY GMINY KAZIMIERZ BISKUPI

z dnia 30 kwietnia 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Klonowa � Dêbowa
w miejscowo�ci Kazimierz Biskupi, gm. Kazimierz Biskupi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.), art. 14 ust. 8, art. 20
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z
pó�n. zm.) w zwi¹zku z uchwa³¹ Nr VIII/70/2007 Rady Gminy
Kazimierz Biskupi z dnia 31.05.2007 roku w sprawie przyst¹-
pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego, Rada Gminy Kazimierz Biskupi uchwala,
co nastêpuje:

DZIA£ I

Przepisy ogólne

ROZDZIA£ I

Zakres obowi¹zywania planu.

§1. Po stwierdzeniu zgodno�ci z ustaleniami �Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XXXIII/286/09

Rady Gminy Kazimierz Biskupi
z dnia 30 kwietnia 2009 r.

w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dzia³ki nr 123

w miejscowo�ci W³odzimirów gmina Kazimierz Biskupi

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
poz. 717 z pó�n. zm.) Rada Gminy Kazimierz Biskupi rozstrzyga
co nastêpuje:

W zawi¹zku z uchwaleniem miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla dzia³ki nr 123 w miejscowo�ci
W³odzimirów, nie zachodzi konieczno�æ realizacji nowych
sieci i urz¹dzeñ systemu wodoci¹gowego, kanalizacji sani-
tarnej.

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr XXXIII/286/09

Rady Gminy Kazimierz Biskupi
z dnia 30 kwietnia 2009 r.

w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dzia³ki nr 123

w miejscowo�ci W³odzimirów gmina Kazimierz Biskupi

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
poz. 717 z pó�n. zm.) Rada Gminy Kazimierz Biskupi rozstrzyga
co nastêpuje:

Na podstawie o�wiadczenia Wójta Gminy Kazimierz Bisku-
pi w sprawie braku uwag, na etapie wy³o¿enia projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do
publicznego wgl¹du, nie rozstrzyga siê o sposobie ich rozpa-
trzenia.
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gminy Kazimierz Biskupi�, uchwalonego 12 czerwca 2003 r.
uchwa³¹ nr VI/76/2003 Rady Gminy Kazimierz Biskupi, uchwa-
la siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego te-
renu w rejonie ulic Klonowa - Dêbowa w miejscowo�ci
Kazimierz Biskupi, zwany dalej planem.

§2. 1. Rysunek planu w skali 1:1000 pt. �Kazimierz Biskupi
� Rejon ulic Klonowa � Dêbowa - miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego skala 1:1000� wraz z zaznaczon¹
granic¹ obszaru objêtego planem stanowi za³¹cznik nr 1 do
niniejszej uchwa³y.

2. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej stanowi za³¹cznik nr 2 do uchwa³y.

3. Rozstrzygniêcie dot. sposobu rozpatrzenia uwag zg³o-
szonych do projektu planu stanowi za³¹cznik nr 3 do uchwa³y.

§3. Przedmiotem planu jest okre�lenie:

1. przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczaj¹cych tereny
o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospoda-
rowania;

2. zasad ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego;

3. zasad ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-
wego;

4. zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;

5. wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³towania przestrze-
ni publicznych;

6. parametrów i wska�ników kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabary-
tów obiektów i wska�ników intensywno�ci zabudowy;

7. granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiek-
tów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na podstawie
odrêbnych przepisów, w tym terenów górniczych a tak¿e
nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi;

8. szczegó³owych zasad podzia³u nieruchomo�ci;

9. szczegó³owych warunków zagospodarowania terenów oraz
ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu, w tym zakazu zabudowy;

10. zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów ko-
munikacji i infrastruktury technicznej;

11. sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów;

12. stawek procentowych, na podstawie których ustala siê
op³atê, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

§4. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu s¹
obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:

1. granica planu miejscowego;

2. symbol terenu;

3. linia rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu �ci�le
okre�lona;

4. maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy;

§5. Ilekroæ w przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa o:

1. budowli s³u¿¹cej reklamie - nale¿y przez to rozumieæ
wolnostoj¹cy trwale zwi¹zany z gruntem obiekt reklamo-
wy, który nie jest budynkiem w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane;

2. urz¹dzeniu s³u¿¹cym reklamie � nale¿y przez to rozumieæ
obiekt nie zwi¹zany na trwale z gruntem, s³u¿¹cy rekla-
mie;

3. froncie dzia³ki - nale¿y przez to rozumieæ t¹ granicê dzia³ki
budowlanej, która przylega do drogi, z której nastêpuje
wjazd i wej�cie na dzia³kê;

4. maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y
przez to rozumieæ liniê wyznaczon¹ na rysunku planu, poza
któr¹ nie wolno wprowadzaæ nowej zabudowy;

5. obiekcie obs³ugi technicznej - nale¿y przez to rozumieæ
podziemn¹ infrastrukturê techniczn¹, która s³u¿y odprowa-
dzaniu �cieków, dostarczaniu wody, ciep³a, energii elek-
trycznej, gazu a tak¿e stacje transformatorowe, obiekty
przepompowni �cieków, urz¹dzenia melioracji, zorganizo-
wane miejsca zbiórki segregowanych odpadów komunal-
nych;

6. przeznaczeniu podstawowym, dominuj¹cym � nale¿y przez
to rozumieæ dominuj¹cy (g³ówny) sposób zagospodaro-
wania terenu;

7. przeznaczeniu uzupe³niaj¹cym, dopuszczalnym � nale¿y
przez to rozumieæ mo¿liwy sposób zagospodarowania
terenu po spe³nieniu wymagañ okre�lonych w planie,
stanowi¹cy uzupe³nienie lub wzbogacenie przeznaczenia
podstawowego;

8. symbolu przeznaczenia - nale¿y przez to rozumieæ literowe
oznaczenie poszczególnych terenów, okre�laj¹ce ich prze-
znaczenie podstawowe lub przeznaczenie podstawowe i
uzupe³niaj¹ce;

9. numeru terenu � nale¿y przez to rozumieæ cyfrowe ozna-
czenie terenu wydzielonego spo�ród terenów o tym sa-
mym przeznaczeniu, dla którego obowi¹zuj¹ ustalenia
ogólne dla terenu o tym samym symbolu literowym
przeznaczenia i dodatkowe ustalenia szczególne;

10. powierzchni terenu biologicznie czynnej � nale¿y przez to
rozumieæ powierzchniê terenu biologicznie czynn¹ w rozu-
mieniu rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ bu-
dynki i ich usytuowanie;

11. maksymalnej powierzchni zabudowanej - nale¿y przez to
rozumieæ wska�nik wielko�ci powierzchni zabudowy w
stosunku do powierzchni dzia³ki lub terenu;

12. wska�niku intensywno�ci zabudowy - nale¿y przez to
rozumieæ stosunek powierzchni ca³kowitej wszystkich kon-
dygnacji nadziemnych budynków zlokalizowanych na
danej dzia³ce budowlanej do powierzchni ca³kowitej tej
dzia³ki;

13. wysoko�ci zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ maksy-
maln¹ odleg³o�æ w rzucie prostopad³ym pomiêdzy najwy¿-
szym punktem dachu budynku, a najni¿szym punktem
gruntu rodzimego;
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14. terenie � nale¿y przez to rozumieæ obszar, wyznaczony
liniami rozgraniczaj¹cymi oraz okre�lony symbolem lub
symbolem i numerem;

15. urz¹dzeniu pomocniczym - nale¿y przez to rozumieæ wy-
posa¿enie techniczne dróg, miejsca parkingowe, a tak¿e
oznakowanie s³u¿¹ce organizacji ruchu drogowego, ekra-
ny akustyczne, urz¹dzenia ochrony przeciwpo¿arowej i
obrony cywilnej, urz¹dzenia s³u¿¹ce informacji o terenie,
a tak¿e ogólnodostêpne stacje telefoniczne;

16. odpadach niebezpiecznych � nale¿y przez to rozumieæ
odpady, które ze wzglêdu na swoje pochodzenie, sk³ad
chemiczny, biologiczny, inne w³a�ciwo�ci i okoliczno�ci,
stanowi¹ zagro¿enie dla ¿ycia lub zdrowia ludzi albo dla
�rodowiska, za wyj¹tkiem odpadów wytwarzanych w
gospodarstwach domowych, s³u¿bie zdrowia oraz wete-
rynarii;

17. uci¹¿liwo�ci dla �rodowiska - nale¿y przez to rozumieæ
zjawiska fizyczne lub stany utrudniaj¹ce ¿ycie albo dokucz-
liwe dla otoczenia, a zw³aszcza ha³as, wibracje, zanieczysz-
czenia powietrza, w tym szkodliwe promieniowanie i od-
dzia³ywanie pól elektromagnetycznych, zanieczyszczenie
gleby, wody i zanieczyszczenie odpadami;

18. przepisami prawa � nale¿y przez to rozumieæ przepisy
ustaw z aktami wykonawczymi.

DZIA£ II

Ustalenia ogólne

ROZDZIA£ II

Ustalenia dotycz¹ce przeznaczenia terenów objêtych
ustaleniami planu.

§6. Dla obszaru objêtego niniejsz¹ uchwa³¹, ustala siê
nastêpuj¹ce przeznaczenie terenu, przyporz¹dkowuj¹c mu
wskazany obok symbol przeznaczenia:

ZP,US � teren zieleni urz¹dzonej, teren sportu i rekreacji;

E � teren infrastruktury technicznej � elektroenergetyka;

K � teren infrastruktury technicznej � kanalizacja;

ROZDZIA£ III

Ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego

§7. Ustala siê zakaz lokalizacji obiektów wysokich i wyso-
ko�ciowych w rozumieniu Prawa Budowlanego.

ROZDZIA£ IV

Ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony �rodowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego

§8. Wszelka dzia³alno�æ w obrêbie terenów objêtych pla-
nem powinna respektowaæ obowi¹zuj¹ce przepisy prawa.

1) Wprowadza siê ca³kowity zakaz:

a) lokalizowania przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co wp³y-
waæ na �rodowisko, przekraczaj¹cych dopuszczalne
wielko�ci okre�lone w przepisach odrêbnych, w szcze-
gólno�ci dotycz¹ce wytwarzania ha³asu, wibracji, pro-
mieniowania oraz zanieczyszczenia powietrza, gleby,
wód powierzchniowych i podziemnych i wymagaj¹-
cych sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu przedsiê-
wziêcia na �rodowisko,

b) sk³adowania jakichkolwiek odpadów ze szczególnym
uwzglêdnieniem odpadów niebezpiecznych,

c) odprowadzenie nieczysto�ci ciek³ych bezpo�rednio do
gruntu i cieków wodnych.

2) Ustala siê ochronê wód powierzchniowych i podziem-
nych z zachowaniem wymogów wynikaj¹cych z przepi-
sów prawa.

3) Zbêdne masy ziemi powstaj¹ce w czasie realizacji inwesty-
cji nale¿y wykorzystaæ do nowego ukszta³towania terenu
w granicy dzia³ki w³asnej lub s¹siednich, lub sk³adowaæ
zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami.

4) Natê¿enie pola elektrycznego emitowanego przez stacjê
transformatorow¹ w miejscach dostêpnych dla ludno�ci
nie mo¿e przekroczyæ warto�ci okre�lonych w przepisach
prawa.

5) Natê¿enie pola magnetycznego emitowanego przez stacje
transformatorow¹ nie mo¿e przekroczyæ warto�ci 60A/m.

6) Oddzia³ywanie akustyczne stacji transformatorowej nie
mo¿e przekraczaæ warto�ci dopuszczalnych odpowiednio
dla danego rodzaju przeznaczenia terenu.

7) Wszelkie urz¹dzenia lokalizowane na obszarze opracowa-
nia planu nie mog¹ powodowaæ emisji przekraczaj¹cych
warto�ci dopuszczalnych, okre�lonych w przepisach regu-
luj¹cych dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu
oraz marginesy tolerancji dla dopuszczalnych poziomów
substancji w powietrzu.

8) Z zakresu ochrony przed ha³asem wskazuje siê, i¿ teren
zieleni urz¹dzonej, teren sportu i rekreacji, oznaczony w
planie symbolem ZP,US nale¿y do kategorii terenów rekre-
acyjno-wypoczynkowych.

9) Ustala siê nastêpuj¹ce warunki postêpowania z odpadami:

1. wytwórcy odpadów zobowi¹zani s¹ do ich selektyw-
nej zbiórki, umo¿liwiaj¹cej pó�niejszy odzysk lub
unieszkodliwienie, zgodnie z wymogami ochrony �ro-
dowiska;

2. odpady komunalne winny byæ segregowane i zagospo-
darowane zgodnie z gminnym programem gospodarki
odpadami;

3. odpady niebezpieczne, oleje odpadowe, zu¿yte baterie
i akumulatory winny byæ gromadzone w hermetycz-
nych pojemnikach i transportowane do miejsc odzysku
lub unieszkodliwienia.

10) W kszta³towaniu i ochronie zieleni urz¹dzonej i nieurz¹dzo-
nej nale¿y:
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1. zachowaæ w miarê mo¿liwo�ci istniej¹cy drzewostan w
postaci zadrzewieñ i zakrzewieñ,

2. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem
ZP,US do nasadzeñ nale¿y u¿ywaæ rodzimych, zgod-
nych z siedliskiem gatunków drzew i krzewów.

3. na granicy terenu E stacji transformatorowej nale¿y
dokonaæ nasadzenia zieleni¹ izolacyjn¹.

ROZDZIA£ V

Ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej

§9. W przypadku natrafienia podczas robót ziemnych na
obiekty maj¹ce charakter zabytku archeologicznego � nale¿y
wstrzymaæ roboty i niezw³ocznie powiadomiæ odpowiednie
organy ochrony zabytków.

ROZDZIA£ VI

Parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu

§10. Parametry zabudowy i wska�niki kszta³towania zabu-
dowy okre�lono w rozdzia³ach 12-14.

ROZDZIA£ VII

Ustalenia dotycz¹ce sposobu zagospodarowania
terenów  i obiektów podlegaj¹cych ochronie,

ustalonych na podstawie odrêbnych przepisów,
w tym terenów górniczych, a tak¿e nara¿onych

na niebezpieczeñstwo powodzi oraz zagro¿onych
osuwaniem siê mas ziemnych

§11. Nie ustala siê.

ROZDZIA£ VIII

Ustalenia dotycz¹ce wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb
kszta³towania przestrzeni publicznych

§12. 1. Ustala siê zakaz lokalizacji budowli i urz¹dzeñ
s³u¿¹cych reklamie.

2. W granicach planu ustala siê zakaz lokalizacji tymcza-
sowych obiektów us³ugowo-handlowych.

3. Dopuszcza siê lokalizacje obiektów ma³ej architektury
i infrastruktury technicznej.

ROZDZIA£ IX

Szczególne zasady i warunki scalania i podzia³u
nieruchomo�ci objêtych planem miejscowym

§13. Nie ustala siê

ROZDZIA£ X

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§14. Na terenie oznaczonym symbolem ZP,US obowi¹zu-
je zakaz zabudowy.

ROZDZIA£ XI

Ustalenia dotycz¹ce zasad modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury

technicznej.

§15. Na terenach objêtych planem ustala siê nastêpuj¹ce
zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury:

1. sieæ elektroenergetyczn¹ nale¿y realizowaæ jako podziemn¹;

2. dopuszcza siê lokalizowanie sieci infrastruktury technicz-
nej w granicach planu.

§16. 1. Obs³uga komunikacyjna terenu poprzez istniej¹cy
i projektowane zjazdy z dróg gminnych.

2. Na terenie objêtym planem nie ustala siê warunków
zaspokojenia potrzeb parkingowych.

DZIA£ III

Ustalenia szczegó³owe

ROZDZIA£ XII

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu
zieleni urz¹dzonej oraz sportu i rekreacji oznaczonego

symbolem ZP, US

§17. 1. Ustala siê dla terenu oznaczonego symbolem ZP,US:
przeznaczenie podstawowe: zieleñ urz¹dzona, sport i rekreacja.

§18. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia
ZP,US obowi¹zuje zakaz dystrybucji takich towarów jak: gaz,
paliwa p³ynne i inne materia³y niebezpieczne;

§19. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia
ZP,US ustala siê zakaz wprowadzania obiektów budowlanych
nie zwi¹zanych z przeznaczeniem terenu za wyj¹tkiem obiek-
tów infrastruktury technicznej i urz¹dzeñ pomocniczych;

§20. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia
ZP,US dopuszcza siê realizacjê obiektów ma³ej architektury,
rekreacji i sportu.

ROZDZIA£ XIII

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu
infrastruktury technicznej � elektroenergetyka oznaczone-

go symbolem E

§21. Ustala siê dla terenu oznaczonego symbolem E:
przeznaczenie podstawowe: infrastruktura techniczna - elek-
troenergetyka,
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§22. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia E
ustala siê zakaz wprowadzania obiektów budowlanych nie
zwi¹zanych z przeznaczeniem terenu za wyj¹tkiem obiektów
infrastruktury technicznej i urz¹dzeñ pomocniczych;

Poz. 2143

§23. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia E
ustala siê nastêpuj¹ce szczegó³owe warunki, zasady i standar-
dy kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza siê przebudowê i rozbudowê stacji transforma-
torowej z zachowaniem nastêpuj¹cych parametrów:
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ROZDZIA£ XIV

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu
infrastruktury technicznej � kanalizacja oznaczonego

symbolem K

§24. Ustala siê dla terenu oznaczonego symbolem K:
przeznaczenie podstawowe: infrastruktura techniczna - kana-
lizacja,

§25. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia K
ustala siê zakaz wprowadzania obiektów budowlanych nie
zwi¹zanych z przeznaczeniem terenu za wyj¹tkiem obiektów
infrastruktury technicznej i urz¹dzeñ pomocniczych;

§26. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia K
ustala siê nastêpuj¹ce szczegó³owe warunki, zasady i standar-
dy kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
dopuszcza siê przebudowê i rozbudowê istniej¹cej przepom-
powni �cieków.

DZIA£ IV

Przepisy przej�ciowe i koñcowe.

ROZDZIA£ XV

Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów.

§27. Ustala siê tymczasowo, dotychczasowy sposób u¿yt-
kowania terenu w granicach objêtych planem do czasu prze-
znaczenia zgodnego z niniejsz¹ uchwa³¹.

§28. Przeznacza siê na cele nierolnicze grunty rolne znaj-
duj¹ce siê w granicach objêtych planem.

ROZDZIA£ XVI

Ustalenia koñcowe

§29. Uchwala siê dla terenu objêtego ustaleniami planu
stawkê s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzro-
stu warto�ci nieruchomo�ci w nastêpuj¹cej wysoko�ci: 0,5%.
Teren stanowi w³asno�æ Gminy.

§30. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Kazimierz Biskupi.

§31. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(-) dr Tomasz Piaseczny
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XXXIII/287/2009
Rady Gminy Kazimierz Biskupi

z dnia 30 kwietnia 2009 r.
w sprawie miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic Klonowa - Dêbowa

w miejscowo�ci Kazimierz Biskupi,
gmina Kazimierz Biskupi

Poz. 2143, 2144

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
poz. 717 z pó�n. zm.) Rada Gminy Kazimierz Biskupi rozstrzyga
co nastêpuje:

W zawi¹zku z uchwaleniem miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w rejonie ulic Klonowa - Dêbowa
w miejscowo�ci Kazimierz Biskupi, nie zachodzi konieczno�æ
realizacji nowych sieci i urz¹dzeñ systemu wodoci¹gowego,
kanalizacji sanitarnej.

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr XXXIII/287/2009
Rady Gminy Kazimierz Biskupi

z dnia 30 kwietnia 2009 r.
w sprawie miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic Klonowa - Dêbowa

w miejscowo�ci Kazimierz Biskupi,
gmina Kazimierz Biskupi

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
poz. 717 z pó�n. zm.) Rada Gminy Kazimierz Biskupi rozstrzyga
co nastêpuje:

Na podstawie o�wiadczenia Wójta Gminy Kazimierz Bisku-
pi w sprawie braku uwag, na etapie wy³o¿enia projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do
publicznego wgl¹du, nie rozstrzyga siê o sposobie ich rozpa-
trzenia.

2144

UCHWA£A Nr XXX/145/2009 RADY GMINY OSTROWITE

z dnia 30 kwietnia 2009 r.

w sprawie: zmiany uchwa³y Nr XXVI/l 28/2004 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 listopada 2004 r. dotycz¹cej organizacji
oraz szczegó³owych zasad ponoszenia odp³atno�ci za pobyt w �rodowiskowym Domu Samopomocy w Lucynowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.
1591 z pó�n. zm.) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. z 2008 r., Nr 115, poz. 728
z pó�n. zm.) Rada Gminy Ostrowite uchwala co nastêpuje:

§1. W za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y Nr XXVI/128/2004
Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 listopada 2004 roku w
sprawie organizacji oraz szczegó³owych zasad ponoszenia
odp³atno�ci za pobyt (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2004 r., Nr 207,
poz. 5158) dodaje siê pkt. 11 o tre�ci:


