
Dziennik Urzňdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 314 – 30759 – Poz. 5038 
 

5050 – nr XI/78/2011  z dnia 26 października 2011 r. Rady Miejskiej w Wolszty-
nie w sprawie: okreŌlenia wysokoŌci stawek podatku od nieruchomoŌci. 30813 

5051 – nr XI/79/2011 z dnia 26 października 2011 r. Rady Miejskiej w Wolsztynie 
w sprawie: okreŌlenia wysokoŌci stawek podatku od Ōrodków transpor-
towych. 30813 

5052 – nr XI/80/2011 z dnia 26 października 2011 r. Rady Miejskiej w Wolsztynie 
w sprawie: opłaty od posiadania psów. 30818 

5053 – nr XI/81/2011 z dnia 26 października 2011 r. Rady Miejskiej w Wolsztynie 
w sprawie : opłaty targowej 30819 

5054 – nr XI/82/2011 z dnia 26 października 2011 r. Rady Miejskiej w Wolsztynie 
w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rol-
nego. 30821 

5055 – nr XI/83/2011 z dnia 26 października 2011 r. Rady Miejskiej w Wolsztynie 
w sprawie: okreŌlenia wzorów formularzy w zakresie podatku od nieru-
chomoŌci, podatku rolnego i podatku leŌnego. 30821 

5056 – nr XI/84/2011 z dnia 26 października 2011 r. Rady Miejskiej w Wolsztynie 
w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków komuni-
kacyjnych, których gmina jest właŌcicielem lub zarzņdzajņcym. 30839 

UCHWAŁA RADY POWIATU  

5057 – nr XIV/95/11 z dnia 26 października 2011 r. Rady Powiatu w ŋremie 
zmieniajņca uchwałň w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital w ŋremie 30839 

 

 
5038 

5 0 38 

UCHWAŁA NR XI/89/2011 RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY 

 z dnia 29 wrzeŌnia 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wojnowicach i Kozłowie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 
116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, 
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 
1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 
i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 
223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, 
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, 
Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 
21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777) 
oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 
41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 
i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 
225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. 

Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 
1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, 
Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, 
Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 
1043 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159) uchwala siň, co 
nastňpuje:  

§ 1. 1. Uchwala siň miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego w Wojnowicach i Kozłowie, 
po stwierdzeniu zgodnoŌci ze „Studium uwarun-
kowaŊ kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta i gminy Opalenica”, zatwierdzonym 
uchwałņ Nr XXX/253/02 Rady Miejskiej w Opaleni-
cy z dnia 10 października 2002 r., a zmienionym 
uchwałņ Nr XXIX/257/2009 z dnia 27 listopada 
2009 r., zwany dalej „planem”. 

2. Integralnym załņcznikiem Nr 1 do uchwały 
jest rysunek planu miejscowego zatytułowany: 
„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego w Wojnowicach i Kozłowie”, sporzņdzony na 
mapie w skali 1:2000. 
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3. Załņcznikiem Nr 2 sņ rozstrzygniňcia o 
sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej należņcych do zadaŊ własnych 
gminy oraz o zasadach ich finansowania. 

4. Załņcznikiem Nr 3 sņ rozstrzygniňcia w 
sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyło-
żonego do publicznego wglņdu projektu planu. 

5. Granice obszaru objňtego planem miej-
scowym okreŌla załņcznik nr 1 do uchwały, 
o którym mowa w ust. 2. 
 
§ 2. Ilekroń w uchwale jest mowa o : 

1) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy 
przez to rozumień liniň okreŌlajņcņ naj-
mniejszņ odległoŌń,w jakiej mogņ siň znaj-
dowań budynki od linii rozgraniczajņcej te-
renu; 

2) powierzchni zabudowy - należy przez to ro-
zumień powierzchniň wyznaczonņ przez 
rzut pionowy zewnňtrznych krawňdzi bu-
dynku na powierzchni terenu; 

3) strefie ochronnej (odległoŌci podstawo-
wej), którņ wyznacza siň dla bezpieczeŊ-
stwa obiektów budowlanych wzglňdem 
istniejņcego gazociņgu - należy przez to ro-
zumień odległoŌń istniejņcego gazociņgu 
od obiektów terenowych, którņ wyznacza 
siň wg odrňbnych przepisów. 

 
§ 3. 1. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czajņce tereny o różnym przeznaczeniu i różnych 
zasadach zagospodarowania zostały okreŌlone w § 
4 i 5 uchwały. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego zostały okreŌlone w § 6 - 10. 

3. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego zostały okreŌlone w § 6 - 
8 . 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury zostały okreŌlone 
w §11 . 

5. Wymagania wynikajņce z potrzeb kształ-
towania przestrzeni publicznych nie zostały okre-
Ōlone, gdyż na obszarze opracowania takie obszary 
nie wystňpujņ. 

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoŌci zabudowy, zostały okreŌlone w § 6 - 8. 

7. Granice i sposoby zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegajņcych ochronie, usta-
lonych na podstawie przepisów odrňbnych, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem mas ziemnych zostały okreŌlone w § 4 i 
14. 

8. Nie ustala siň szczegółowych zasad 
i warunków scalania i podziału, nieruchomoŌci 
objňtych planem, gdyż na obszarze opracowania 
takie obszary nie zostały wyznaczone w studium 
uwarunkowaŊ i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego. Scalanie i zasady podziału nieru-

chomoŌci objňtych planem winny nastňpowań na 
podstawie przepisów odrňbnych. 

9. Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy, zostały okreŌlone w § 6 i 13. 

10. Zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej zostały okreŌlone w §10 i 12. 

11. Sposób i termin tymczasowego zagospo-
darowania i użytkowania terenów został okreŌlony 
w §6, 8 i 9. 

12. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36 ust.4 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, zostały okre-
Ōlone w §15 . 
 
§ 4. Obowiņzujņcymi ustaleniami planu sņ nastň-
pujņce oznaczenia na rysunku planu miejscowego: 

1) przeznaczenie terenów oznaczone symbo-
lami literowymi; 

2) inie rozgraniczajņce tereny o różnym prze-
znaczeniu lub rożnych zasadach zagospo-
darowania; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
4) granice obszaru i terenu górniczego „Buk”; 
5) strefa ochronna gazociņgu wysokiego ci-

Ōnienia. 
 
§ 5. Ustala siň nastňpujņce przeznaczenie terenów 
oznaczone symbolami: 

1) R – tereny rolnicze; 
2) ZL – lasy; 
3) EW – tereny infrastruktury technicznej – 

energetyka – elektrownie wiatrowe; 
4) WS – tereny wód powierzchniowych Ōród-

lņdowych; 
5) KD-G – teren drogi publicznej – klasy G – 

głównej; 
6) KD-L – teren drogi publicznej – klasy L – lo-

kalnej; 
7) KDX – tereny publicznych ogólnodostňp-

nych ciņgów pieszo-jezdnych. 
 
§ 6. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolem 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 8R ustala siň: 

1) użytkowanie rolnicze; 
2) 2) zakaz lokalizacji budynków z wyłņcze-

niem obiektów, o których mowa w §6 ust. 
2 pkt 1. 

2. Na terenach oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolem 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 8R do-
puszcza siň: 

1) lokalizowanie budynków produkcji zwie-
rzňcej i roŌlinnej, garaży, budynków go-
spodarczych oraz wiat garażowych 
z uwzglňdnieniem przepisów odrňbnych 
oraz §13, zgodnie z nieprzekraczalnymi li-
niami zabudowy okreŌlonymi na rysunku 
planu; 
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2) lokalizacjň niekubaturowych obiektów bu-
dowlanych zwiņzanych z produkcjņ rolni-
czņ; 

3) powierzchniň zabudowy nie wiňkszņ niż 
30% powierzchni działki; 

4) wysokoŌń budynków nie wiňkszņ niż 10,0 
m; 

5) dowolnņ formň dachów; 
6) lokalizacjň urzņdzeŊ melioracji wodnej 

zgodnie z przepisami odrňbnymi; 
7) lokalizacjň, wydzielanie dróg wewnňtrz-

nych zjazdów i przejazdów z uwzglňdnie-
niem przepisów odrňbnych; 

8) lokalizacjň dróg wewnňtrznych jako tym-
czasowych obiektów budowlanych, w tym 
w strefie ochronnej gazociņgu wysokiego 
ciŌnienia, pod warunkiem uzyskania sto-
sownych pozwoleŊ od operatora sieci, przy 
czym rozbiórka tych obiektów winna na-
stņpiń wraz z zakoŊczeniem robót budow-
lanych zwiņzanych z budowņ, eksploatacjņ 
lub likwidacjņ elektrowni wiatrowych; 

9) lokalizacjň obiektów małej retencji; 
10) lokalizacjň urzņdzeŊ budowlanych, w tym 

w strefie ochronnej gazociņgu wysokiego 
ciŌnienia, pod warunkiem uzyskania sto-
sownych pozwoleŊ od operatora sieci, a w 
szczególnoŌci: 

a) linii elektroenergetycznych, telekomunika-
cyjnych i telesterowniczych oraz infrastruk-
tury technicznej zwiņzanych z funkcjono-
waniem elektrowni wiatrowych, w tym sta-
cji elektroenergetycznych – także zabudo-
wanych, 

b) tymczasowych przejazdów lub placów, przy 
czym rozbiórka tych obiektów winna na-
stņpiń wraz z zakoŊczeniem robót budow-
lanych zwiņzanych z budowņ, eksploatacjņ 
lub likwidacjņ elektrowni wiatrowych; 

11) lokalizacjň obiektów budowlanych infra-
struktury technicznej – uzbrojenia terenu, 
w tym w strefie ochronnej gazociņgu, pod 
warunkiem uzyskania stosownych pozwo-
leŊ od operatora sieci; 

12) lokalizacjň i roboty budowlane sieci infra-
struktury technicznej, w tym możliwoŌń 
przebudowy istniejņcych urzņdzeŊ melio-
racyjnych; 

13) lokalizacjň urzņdzeŊ i budowli do pomiaru 
parametrów wiatru o wysokoŌci nie wiňk-
szej niż 120 metrów nad poziomem terenu. 

3. Na terenach oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolem 2R, 4R, 2WS dopuszcza siň zacho-
dzenie łopat wirnika elektrowni wiatrowych zloka-
lizowanych na terenach oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1EW, 2EW, 3EW. 
 
§ 7. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem ZL ustala siň zagospodarowanie leŌne. 
 
§ 8. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolem 1EW, 2EW, 3EW ustala siň: 

1) lokalizacjň obiektów budowlanych elek-
trowni wiatrowych; 

2) lokalizacjň budynków zwiņzanych z funk-
cjonowaniem elektrowni wiatrowych zgod-
nie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy 
okreŌlonymi na rysunku planu; 

3) na poszczególnych terenach lokalizacjň nie 
wiňcej niż jedna elektrownia wiatrowa; 

4) wysokoŌń siłowni wiatrowych mierzonņ od 
poziomu terenu do maksymalnego położe-
nia Ōmigła w pozycji pionowej nie wiňkszņ 
niż 170 metrów; 

5) powierzchniň działki budowlanej nie mniej-
szņ niż 500 m2, z zastrzeżeniem §8 ust. 
2 pkt.6; 

6) powierzchniň zabudowy nie wiňkszņ niż 
60% powierzchni działki; 

7) powierzchniň terenu biologicznie czynnņ 
nie mniejszņ niż 10% powierzchni działki; 

8) wysokoŌń budynków zwiņzanych z funkcjo-
nowaniem siłowni wiatrowych nie wiňkszņ 
niż 10 m; 

9) kņt nachylenia połaci dachowych budyn-
ków zwiņzanych z funkcjonowaniem elek-
trowni wiatrowych nie wiňkszy niż 25°; 

10) obsługň komunikacyjnņ działek budowla-
nych, na których lokalizowane sņ siłownie 
wiatrowe poprzez: drogi publiczne ozna-
czone na rysunku planu symbolem KD-L, 
publiczne ogólnodostňpne ciņgi pieszo-
jezdne oznaczone na rysunku planu sym-
bolem KDX oraz tereny rolne oznaczone na 
rysunku planu symbolem R; 

11) obowiņzek zgłoszenia lokalizacji wszystkich 
stałych i tymczasowych obiektów budow-
lanych o wysokoŌci wiňkszej niż 50 metrów 
nad poziomem terenu właŌciwemu orga-
nowi nadzoru nad lotnictwem wojskowym 
i cywilnym na zasadach okreŌlonych 
w przepisach odrňbnych; 

12) zakaz lokalizacji urzņdzeŊ reklamowych za 
wyjņtkiem loga producenta elektrowni wia-
trowej i inwestora. 

2. Na terenach oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolem 1EW, 2EW, 3EW dopuszcza siň: 

1) lokalizacjň budynków i budowli niezbňd-
nych do obsługi elektrowni wiatrowych; 

2) wydzielanie dróg wewnňtrznych; 
3) lokalizacjň dróg wewnňtrznych jako tym-

czasowych obiektów budowlanych, przy 
czym rozbiórka tych obiektów winna na-
stņpiń wraz z zakoŊczeniem robót budow-
lanych zwiņzanych z budowņ, eksploatacjņ 
lub likwidacjņ elektrowni wiatrowych; 

4) użytkowanie rolnicze; 
5) lokalizacjň urzņdzeŊ melioracji wodnej 

zgodnie z przepisami odrňbnymi; 
6) wydzielanie działek budowlanych o po-

wierzchni mniejszej niż 500 m2 przeznaczo-
nych pod lokalizacjň dróg wewnňtrznych, 
urzņdzeŊ melioracji wodnej, urzņdzeŊ bu-
dowlanych lub terenów przeznaczonych 
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pod lokalizacjň obiektów budowlanych in-
frastruktury technicznej – uzbrojenia tere-
nu; 

7) lokalizacjň urzņdzeŊ budowlanych, a w 
szczególnoŌci: 

a) linii elektroenergetycznych, telekomunika-
cyjnych i telesterowniczych oraz innej in-
frastruktury technicznej zwiņzanych z funk-
cjonowaniem elektrowni wiatrowych, 
w tym stacji elektroenergetycznych – także 
zabudowanych, 

b) tymczasowych przejazdów lub placów, przy 
czym rozbiórka tych obiektów winna na-
stņpiń wraz z zakoŊczeniem robót budow-
lanych zwiņzanych z budowņ, eksploatacjņ 
lub likwidacjņ elektrowni wiatrowych; 

8) lokalizacjň obiektów budowlanych infra-
struktury technicznej – uzbrojenia terenu, 
urzņdzeŊ melioracyjnych; 

9) umieszczenie na gondoli elektrowni wia-
trowej logo producenta i inwestora lub 
właŌciciela elektrowni wiatrowych; 

10) lokalizacjň urzņdzeŊ i budowli do pomiaru 
parametrów wiatru o wysokoŌci nie wiňk-
szej niż 120 metrów nad poziomem terenu. 

 
§ 9. 1. Na terenach oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 1WS, 2WS, 3WS, 4WS, 5WS ustala siň 
lokalizacjň cieków naturalnych, kanałów, rowów 
oraz urzņdzeŊ wodnych. 

2. Na terenach oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 1WS, 2WS, 3WS, 4WS, 5WS dopuszcza 
siň: 

1) lokalizacjň urzņdzeŊ budowlanych, w tym 
linii elektroenergetycznych i infrastruktury 
technicznej zwiņzanych z funkcjonowaniem 
elektrowni wiatrowych, elementów stero-
wania i automatyki; 

2) lokalizacjň i roboty budowlane sieci infra-
struktury technicznej; 

3) lokalizacjň przejŌń i przejazdów; 
4) lokalizacjň urzņdzeŊ budowlanych, w tym 

tymczasowych przejazdów, przy czym roz-
biórka tych obiektów winna nastņpiń wraz 
z zakoŊczeniem robót budowlanych zwiņ-
zanych z budowņ, eksploatacjņ lub likwida-
cjņ elektrowni wiatrowych. 

 
§ 10. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami 1KD-G, 3KD-G ustala siň: 

1) lokalizacjň budowli drogowych; 
2) zakaz lokalizacji zjazdów; 
3) zakaz budowy urzņdzeŊ reklamowych 

w formie wolnostojņcych tablic oraz innych 
tablic reklamowych. 

2. Na terenach oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolem 1KD-G, 3KD-G dopuszcza siň: 

1) lokalizacjň obiektów budowlanych infra-
struktury technicznej – uzbrojenia terenu; 

2) lokalizacjň urzņdzeŊ melioracji wodnej 
zgodnie z przepisami odrňbnymi; 

3) lokalizacjň i roboty budowlane sieci infra-
struktury technicznej; 

4) lokalizacjň obiektów małej architektury. 
3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 2KD-G ustala siň: 
1) lokalizacjň budowli drogowych; 
2) zakaz lokalizacji zjazdów; 
3) zakaz budowy urzņdzeŊ reklamowych 

w formie wolnostojņcych tablic oraz innych 
tablic reklamowych. 

4. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 2KD-G dopuszcza siň: 

1) lokalizacjň obiektów budowlanych infra-
struktury technicznej – uzbrojenia terenu; 

2) lokalizacjň i roboty budowlane sieci infra-
struktury technicznej; 

3) lokalizacjň urzņdzeŊ melioracji wodnej 
zgodnie z przepisami odrňbnymi; 

4) roboty budowlane, remonty, przebudowň 
istniejņcej drogi publicznej; 

5) lokalizacjň obiektów małej architektury. 
5. Na terenach oznaczonych na rysunku pla-

nu symbolami 1KD-L, 1KDX, 2KDX, 3KDX, 4KDX 
ustala siň: 

1) lokalizacjň budowli drogowych; 
2) zakaz budowy urzņdzeŊ reklamowych 

w formie wolnostojņcych tablic oraz innych 
tablic reklamowych. 

6. Na terenach oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolem 1KD-L, 1KDX, 2KDX, 3KDX, 4KDX 
dopuszcza siň: 

1) lokalizacjň urzņdzeŊ budowlanych, w tym 
linii elektroenergetycznych i infrastruktury 
technicznej zwiņzanych z funkcjonowaniem 
elektrowni wiatrowych, elementów stero-
wania i automatyki; 

2) lokalizacjň i roboty budowlane sieci infra-
struktury technicznej; 

3) lokalizacjň zjazdów; 
4) lokalizacjň obiektów małej architektury. 

 
§ 11. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego, podczas prac ziemnych zwiņzanych 
z zabudowaniem bņdź zagospodarowaniem terenu 
ustala siň prowadzenie badaŊ archeologicznych, 
na które inwestor winien uzyskań pozwolenie kon-
serwatora zabytków, który okreŌli warunki dopusz-
czajņce do realizacji inwestycji w zakresie ochrony 
zabytków archeologicznych, o ile taki obowiņzek 
wynika z przepisów odrňbnych. 
 
§ 12. W zakresie infrastruktury technicznej uzbro-
jenia terenu: 

1) dopuszcza siň roboty budowlane zwiņzane 
z realizacjņ sieci infrastruktury technicznej; 

2) ustala siň powiņzanie sieci infrastruktury 
technicznej z układem zewnňtrznym oraz 
zapewnienie dostňpu do sieci, zgodnie 
z przepisami odrňbnymi; 

3) ustala siň zaopatrzenie w wodň z sieci wo-
dociņgowej lub studni; 
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4) ustala siň odprowadzenie Ōcieków pocho-
dzņcych z produkcji zwierzňcej i roŌlinnej 
zgodnie z przepisami odrňbnymi; 

5) ustala siň zagospodarowanie wód opado-
wych lub roztopowych na działce budow-
lanej zgodnie z przepisami odrňbnymi; 

6) ustala siň zagospodarowanie wód opado-
wych i roztopowych z terenów utwardzo-
nych zgodnie z przepisami odrňbnymi; 

7) ustala siň gromadzenie odpadów w spe-
cjalnie wydzielonym miejscu na terenie 
działki zgodnie z gminnym planem gospo-
darki odpadami oraz przepisami odrňbny-
mi; 

8) dopuszcza siň stosowanie do celów grzew-
czych: energii elektrycznej, paliw stałych, 
płynnych i gazowych oraz alternatywnych 
źródeł energii. 

 
§ 13. Przy projektowaniu obiektów terenowych 
należy zachowań odległoŌci podstawowe (strefy 
ochronne) od istniejņcego gazociņgu w/c zgodnie 
z obowiņzujņcymi przepisami. Rzut łopat Ōmigła na 

powierzchnie terenu nie powinien wchodziń 
w strefň ochronnņ istniejņcego gazociņgu. 
 
§ 14. CzňŌń terenów oznaczonych symbolami 1R, 
2R i 1KDX leży na obszarze i terenie górniczym 
„Buk”. 
 
§ 15. Ustala siň stawkň służņcņ naliczeniu jednora-
zowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, w wysokoŌci 30% dla wszystkich nie-
ruchomoŌci w granicach okreŌlonych w §1 pkt 
2 niniejszej uchwały. 
 
§ 16. Wykonanie uchwały powierza siň Burmi-
strzowi Opalenicy. 
 
§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 
Przewodniczņcy  

Rady Miejskiej  
 (-) Roman Szwechłowicz
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Załņcznik nr 1 
do uchwały nr XI/89/2011 

Rady Miejskiej w Opalenicy 
z dnia 29 wrzeŌnia 2011 r. 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr XI/89/2011 

Rady Miejskiej w Opalenicy 
z dnia 29 wrzeŌnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIŇCIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

NALEŻŅCYCH DO ZADAŉ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmiana-
mi) Rada Miejska w Opalenicy rozstrzyga o sposo-
bie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należņ do zadaŊ własnych gmi-
ny, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych.  

1. Sposób realizacji inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej: 

1) zadania w zakresie infrastruktury technicz-
nej prowadziń bňdņ właŌciwe podmioty, 
w kompetencji których leży rozwój sieci in-
frastruktury technicznej, zgodnie 
z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego oraz na podstawie przepi-
sów odrňbnych; 

2) zadania w zakresie gospodarki odpadami 
realizowane bňdņ zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego 
oraz zgodnie z gminnym planem gospo-
darki odpadami, jak również na podstawie 
przepisów odrňbnych; 

3) inwestycje realizowane mogņ byń etapami, 
w zależnoŌci od wysokoŌci Ōrodków prze-
znaczonych na inwestycje; 

4) dopuszcza siň udział innych niż gmina in-
westorów w finansowaniu inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należņ do zadaŊ własnych gminy. 

2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej: 

1) wydatki z budżetu gminy; 
2) współfinansowanie Ōrodkami zewnňtrzny-

mi, poprzez budżet gminy (w ramach m.in. 
dotacji unijnych, dotacji samorzņdu woje-
wództwa, dotacji i pożyczek z funduszy ce-
lowych, kredytów i pożyczek bankowych, 
innych Ōrodków zewnňtrznych); 

3) udział inwestorów w finansowaniu (w ra-
mach porozumieŊ o charakterze cywilno-
prawnym lub w formie partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego), a także właŌcicieli 
nieruchomoŌci. 

3. Zadania w zakresie budowy dróg publicz-
nych finansowane bňdņ z budżetu gminy lub na 
podstawie porozumieŊ z innymi podmiotami. 

4. Ustalenia planu nie spowodujņ wydatków 
z tytułu odszkodowaŊ, o których mowa w art. 36 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 
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Załņcznik nr 3 
do uchwały nr XI/89/2011 

Rady Miejskiej w Opalenicy 
z dnia 29 wrzeŌnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIŇCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w Wojnowicach i Kozłowie, zgodnie 
z ustawņ z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 ze zmianami) był wyłożony do publicznego 
wglņdu w dniach od 15 czerwca 2011 r. do 14 lipca 
2011 r., dnia 11 lipca 2011 r. odbyła siň dyskusja 
publiczna nad przyjňtymi w tym projekcie rozwiņza-
niami, natomiast uwagi do tego projektu były przyj-
mowane do dnia 29 lipca 2011 r. 

W ustawowym terminie nie wpłynňła żadna uwa-
ga, w zwiņzku z czym Rada Miejska w Opalenicy nie 
podejmuje rozstrzygniňcia o sposobie rozpatrzenia 
uwag, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami). 
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UCHWAŁA NR XI/90/2011 RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY 

 z dnia 29 wrzeŌnia 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Urbanowie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 
116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, 
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 
1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 
i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 
223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, 
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, 
Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 
21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777) 
oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 
41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 
i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 
225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. 
Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 
1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, 
Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, 
Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 
1043 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159) uchwala siň, co 
nastňpuje:  

§ 1. 1. Uchwala siň miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego w Urbanowie, po stwier-
dzeniu zgodnoŌci ze „Studium uwarunkowaŊ kie-
runków zagospodarowania przestrzennego miasta 
i gminy Opalenica”, zatwierdzonym uchwałņ Nr 
XXX/253/02 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 10 
października 2002 r., a zmienionym uchwałņ Nr 
XXIX/257/2009 z dnia 27 listopada 2009 r., zwany 
dalej „planem”. 

2. Integralnym załņcznikiem Nr 1 do uchwały 
jest rysunek planu miejscowego zatytułowany: 
„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego w Urbanowie”, sporzņdzony na mapie 
w skali 1:2000. 

3. Załņcznikiem Nr 2 sņ rozstrzygniňcia 
o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej należņcych do zadaŊ wła-
snych gminy oraz o zasadach ich finansowania. 

4. Załņcznikiem Nr 3 sņ rozstrzygniňcia 
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do 
wyłożonego do publicznego wglņdu projektu pla-
nu. 

5. Granice obszaru objňtego planem miej-
scowym okreŌla załņcznik nr 1 do uchwały, 
o którym mowa w ust. 2. 
 
§ 2. Ilekroń w uchwale jest mowa o: 

1) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy 
przez to rozumień liniň okreŌlajņcņ naj-
mniejszņ odległoŌń w jakiej mogņ siň znaj-
dowań budynki od linii rozgraniczajņcej te-
renu; 

2) powierzchni zabudowy - należy przez to ro-
zumień powierzchniň wyznaczonņ przez 
rzut pionowy zewnňtrznych krawňdzi bu-
dynku na powierzchni terenu; 

3) strefie kontrolowanej projektowanego ga-
zociņgu wysokiego ciŌnienia - należy przez 
to rozumień pas terenu rozciņgajņcy siň 
wzdłuż gazociņgu po jego obu stronach, 
w którym operator sieci gazowej podejmu-
je czynnoŌci w celu zapobieżenia działalno-
Ōci mogņcej mień negatywny wpływ na 
trwałoŌń i prawidłowņ eksploatacjň gazo-
ciņgu; w strefie tej oraz na projektowanym 


