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Za³¹cznik Nr 5
do Statutu Gminy Bralin

WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY BRALIN

1. So³ectwo Bralin.

2. So³ectwo Chojêcin Parcele.

3. So³ectwo Chojêcin Wie�.

4. So³ectwo Czermin.

5. So³ectwo Dzia³osze.

6. So³ectwo Gola.

7. So³ectwo Mnichowie.

8. So³ectwo Nosale.

9. So³ectwo Nowa Wie� Ksi¹¿êca.

10. So³ectwo Tabor Ma³y.

11. So³ectwo Tabor Wielki.

12. So³ectwo Weronikopole.

2328

UCHWA£A Nr XXIX/164/09 RADY GMINY KOBYLA GÓRA

z dnia 12 maja 2009 r.

w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobyla Góra
na obszarze miejscowo�ci M¹koszyce

Dzia³aj¹c na podstawie art. 20 i art. 27 Ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717ze zmianami), Rada Gminy
Kobyla Góra uchwala, co nastêpuje:

Za³¹cznik Nr 4
do Statutu Gminy Bralin

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY BRALIN
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ROZDZIA£ I

Postanowienia ogólne

§1. 1. Po stwierdzeniu zgodno�ci planu z ustaleniami Stu-
dium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Kobyla Góra uchwalonego uchwa³¹ Nr X/
84/99 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 10 wrze�nia 1999 r.,
uchwala siê zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Kobyla Góra na obszarze miejscowo�ci
M¹koszyce, zwany dalej planem, sk³adaj¹cy siê z:

1) czê�ci tekstowej planu stanowi¹cej tre�æ uchwa³y;

2) czê�ci graficznej, na któr¹ sk³adaj¹ siê:

a) rysunek planu w skali 1:1.000 bêd¹cy integralnym
za³¹cznikiem graficznymi Nr 1 do uchwa³y;

b) rysunek planu w skali 1:1.000 bêd¹cy integralnym
za³¹cznikiem graficznymi Nr 2 do uchwa³y;

c) rysunek planu w skali 1:1.000 bêd¹cy integralnym
za³¹cznikiem graficznymi Nr 3 do uchwa³y;

d) rysunek planu w skali 1:1.000 bêd¹cy integralnym
za³¹cznikiem graficznymi Nr 4 do uchwa³y;

e) rysunek planu w skali 1:1.000 bêd¹cy integralnym
za³¹cznikiem graficznymi Nr 5 do uchwa³y;

f) rysunek planu w skali 1:1.000 bêd¹cy integralnym
za³¹cznikiem graficznymi Nr 6 do uchwa³y;

g) wyrys ze studium gminy Kobyla Góra w skali 1:10.000
bêd¹cy integralnym za³¹cznikiem graficznymi Nr 7 do
uchwa³y;

3) rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzglêdnio-
nych uwag do projektu planu, bêd¹cy integralnym za³¹cz-
nikiem Nr 8 do uchwa³y;

4) rozstrzygniêcie o sposobie realizacji, zapisanych w pla-
nie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy, oraz zasadach ich
finansowania, bêd¹cy integralnym za³¹cznikiem Nr 9 do
uchwa³y.

2. Ustalenia planu, o którym mowa w ust. 1, obejmuj¹
obszar w granicach administracyjnych miejscowo�ci M¹ko-
szyce, w granicach okre�lonych na za³¹cznikach graficznych
Nr 1 i 2 do uchwa³y Nr XI/51/2007 r. Rady Gminy Kobyla Góra
z dnia 10 sierpnia 2007 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹-
dzania zmian miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Kobyla Góra na obszarze miejscowo�ci
M¹koszyce.

§2. Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Gminy Kobyla Góra, o ile z tre�ci przepisu nie wynika
inaczej;

2) rysunkach planu - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia
graficzne, oznaczone na rysunkach planu w skali 1:1.000,
dla terenów w granicach obszarów objêtych ustaleniami
planu, stanowi¹cym za³¹czniki graficzne Nr 1, Nr 2, Nr 3,
Nr 4, Nr 5 i Nr 6;

3) obszarze - nale¿y przez to rozumieæ obszary objête niniej-
szym planem, w granicach miejscowo�ci M¹koszyce przed-
stawiony na poszczególnych rysunkach planu;

4) terenie - nale¿y przez to rozumieæ najmniejsz¹ wydzielon¹
liniami rozgraniczaj¹cymi, jednostkê ustaleñ planu, ozna-
czon¹ numerem i symbolem literowym, dla której ustalo-
no przepisy szczegó³owe;

5) przeznaczeniu podstawowym � nale¿y przez to rozumieæ
okre�lony w planie rodzaj przeznaczenia, które dominuje
lub bêdzie dominowaæ na danym terenie a w przypadku
terenów przeznaczonych pod zabudowê obejmuje nie
mniej ni¿ 70% powierzchni u¿ytkowej budynków zlokalizo-
wanych na poszczególnych dzia³kach w danym terenie,
chyba, ¿e ustalenia szczegó³owe dla poszczególnych tere-
nów - okre�lone w Rozdziale 5 stanowi¹ inaczej;

6) dopuszczalnym przeznaczeniu uzupe³niaj¹cym - nale¿y
przez to rozumieæ ci¹gi komunikacyjne i dojazdy, zieleñ i
elementy ma³ej architektury oraz okre�lone rodzaje prze-
znaczenia w zakresie ustalonym w Rozdziale 5 - Przepisy
szczegó³owe dla poszczególnych terenów;

7) us³ugach nieuci¹¿liwych � nale¿y przez to rozumieæ samo-
dzielne obiekty budowlane lub pomieszczenia w budyn-
kach o innych funkcjach ni¿ us³ugowe i urz¹dzenia s³u¿¹ce
dzia³alno�ci, której celem jest zaspokajanie potrzeb ludno-
�ci, nie wytwarzaj¹cej bezpo�rednio, metodami przemy-
s³owymi, dóbr materialnych; us³ugi nieuci¹¿liwe to us³ugi,
których uci¹¿liwo�æ nie wykracza poza granice dzia³ki i nie
bêd¹ce przedsiêwziêciami mog¹cymi znacz¹co oddzia³y-
waæ na �rodowisko wymienionymi w obowi¹zuj¹cych
przepisach szczególnych;

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
wyznaczone na dzia³ce linie okre�laj¹ce najmniejsz¹ do-
puszczaln¹ odleg³o�æ zewnêtrznego lica budynku lub obiek-
tu kubaturowego (za wyj¹tkiem stacji transformatorowych,
zbiorników na gaz, portierni lub budynków ochrony) od
ulicy, ci¹gu pieszego, granicy dzia³ki lub innego obiektu
zgodnie z rysunkiem planu, z pominiêciem loggii, balko-
nów, tarasów, wykuszy wysuniêtych poza obrys budynku
oraz elementów wej�æ do budynku (schodów, podestów,
pochylni dla niepe³nosprawnych i zadaszeñ);

9) powierzchni biologicznie czynnej - nale¿y przez to rozu-
mieæ powierzchniê biologicznie czynn¹ okre�lon¹ w Roz-
porz¹dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powin-
ny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75
z dnia 15 czerwca 2002 r. poz. 690 wraz z pó�niejszymi
zmianami);

10) us³ugach komercyjnych � nale¿y przez to rozumieæ us³ugi
ogólnie dostêpne, s³u¿¹ce zaspokajaniu popytu ludno�ci
na wszelkiego rodzaju towary i us³ugi, nastawione na
przynoszenie dochodu (nastawione na zysk) i nie finanso-
wane w ca³o�ci lub czê�ci z bud¿etu samorz¹dowego lub
bud¿etu pañstwa, s¹ to m.in. us³ugi z zakresu handlu
(hurtowego i detalicznego), finansowe, gastronomii, ko-
munikacyjne (np. stacje paliw p³ynnych, stacje obs³ugi
pojazdów itp.) turystyczne (np. hotele, motele, zajazdy,
o�rodki sportowe w tym np. korty tenisowe);
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11) strefie bezpieczeñstwa od linii elektroenergetycznych na-
powietrznych �redniego napiêcia - nale¿y przez to rozu-
mieæ strefê oddzia³ywania linii zajmuj¹c¹ pas terenu o
okre�lonej szeroko�ci, który ze wzglêdu na potrzeby eks-
ploatacyjne i bezpieczn¹ pracê w pobli¿u czynnych linii
elektroenergetycznych wymagaj¹ ustalenia ograniczeñ w
zagospodarowaniu przestrzennym terenów.�

§3. Celem regulacji zawartych w ustaleniach miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego miejscowo�ci
M¹koszyce jest podniesienie warunków ¿ycia mieszkañców
poprzez:

1) tworzenie warunków dla lokalizacji nowej zabudowy sta-
nowi¹cej o rozwoju przestrzennym wsi z uwzglêdnieniem
rozwoju zrównowa¿onego;

2) poprawê ³adu przestrzennego poprzez �wiadome kszta³to-
wanie przestrzeni wsi, szczególnie wzd³u¿ ci¹gów komuni-
kacyjnych oraz uporz¹dkowanie zagospodarowania prze-
strzennego i nadanie nowych form przestrzennych w
strefach publicznych i niepublicznych przy minimalizacji
sytuacji kolizyjnych, wynikaj¹cych z przeznaczenia tere-
nów dla ró¿nych funkcji.

USTALENIA PLANU

ROZDZIA£ II

Ustalenia ogólne

§4. 1. Dla obszaru, o którym mowa w §1 plan okre�la:

1) przeznaczenie terenów, okre�lone liniami rozgraniczaj¹cy-
mi tereny o ró¿nym przeznaczeniu i ró¿nych zasadach
zagospodarowania;

2) zasady ochrony �rodowiska przyrodniczego;

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury;

4) parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty
obiektów i wska�niki zabudowy;

5) zasady ochrony, adaptacji i kszta³towania ³adu przestrzen-
nego;

6) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiek-
tów podlegaj¹cych ochronie na podstawie odrêbnych prze-
pisów;

7) szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia³u nierucho-
mo�ci objêtych planem;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów, oraz ogra-
niczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

9) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji oraz adaptacji,
rozbudowy i budowy systemów komunikacyjnych w ob-
szarze obowi¹zywania ustaleñ planu;

10) zasady obs³ugi w zakresie wyposa¿enia w infrastrukturê
techniczn¹ oraz adaptacji, rozbudowy i budowy systemów
infrastrukturalnych w obszarze obowi¹zywania ustaleñ
planu;

11) stawki procentowe, na podstawie, których ustala siê op³atê
za wzrost warto�ci nieruchomo�ci spowodowany uchwa-
leniem niniejszego planu zagospodarowania przestrzen-
nego.

2. Ustalenia planu okre�lone s¹ w tre�ci niniejszej uchwa³y
oraz na rysunkach planu.

3. W granicach obszaru obowi¹zywania ustaleñ planu, o
którym mowa w §1 nie wystêpuj¹ tereny górnicze, tereny
nara¿one na niebezpieczeñstwo powodzi oraz tereny zagro¿one
osuwaniem siê mas ziemnych a tak¿e nie ustala siê wymagañ
wynikaj¹cych z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych,
gdy¿ nie wyznaczono takich przestrzeni w studium;

§5. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunkach planu
stanowi¹cych za³¹czniki graficzne Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 s¹
obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:

1) granice obszaru objêtego ustaleniami planu;

2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu i
ró¿nych zasadach zagospodarowania przestrzennego;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) pas terenu zagospodarowany zieleni¹ izolacyjn¹(za³¹cznik
graficzny nr 1);

5) przeznaczenie terenów.

§6. 1. Na obszarze objêtym ustaleniami planu, plan wyod-
rêbnia tereny, bêd¹ce przedmiotem okre�leñ ogólnych i szcze-
gó³owych, oznaczone na rysunkach planu stanowi¹cych za-
³¹czniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 symbolami, dla których ustala siê
nastêpuj¹ce podstawowe przeznaczenie terenu:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczo-
ne na rysunku planu symbolami od 1MN do 9MN;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopusz-
czeniem zabudowy us³ugowej oznaczone na rysunku pla-
nu symbolami 1MNu, 2MNu;

3) teren zabudowy us³ugowej komercyjnej i zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku planu
symbolem 1U/MN;

4) tereny us³ug komercyjnych - turystycznych, handlu i ga-
stronomi, z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej oznaczony na rysunku planu symbolem 1Um;

5) tereny zabudowy produkcyjnej, sk³adów, magazynów i
zabudowy us³ugowej komercyjnej, oznaczone na rysunku
planu symbolami 1Pu, 2Pu;

6) teren rolniczy, oznaczony na rysunku planu symbolem 1R;

7) tereny przestrzeni dróg publicznych, oznaczone na rysun-
ku planu symbolami 1KDG, 1KDZ, 1KDL, 1KDD;

8) tereny dróg wewnêtrznych, oznaczone na rysunku planu
symbolami od 1KDW do 4KDW;

9) tereny ci¹gu pieszo-jezdnego, oznaczony na rysunku planu
symbolem 1KDP.

2. Oznaczenia literowe, przedstawione na rysunku pla-
nu, okre�laj¹ przeznaczenie podstawowe poszczególnych
terenów.
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3. Oznaczenia cyfrowe, przedstawione na rysunku planu,
okre�laj¹ numery poszczególnych terenów o tym samym
przeznaczeniu podstawowym.

ROZDZIA£ III

Przepisy ogólne dla ca³ego obszaru

§7. 1. Plan ustala nastêpuj¹ce zasady ochrony �rodowiska
przyrodniczego i ochrony sanitarnej obszaru objêtego planem
na zasadach okre�lonych w ust. 2-7.

2. W ca³ym obszarze opracowania plan zakazuje:

1) lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ
na �rodowisko, dla których sporz¹dzanie raportu oddzia-
³ywania na �rodowisko jest obligatoryjne, okre�lonych w
aktualnym Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów w sprawie
okre�lenia rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co
oddzia³ywaæ na �rodowisko oraz szczegó³owych uwarun-
kowañ zwi¹zanych z kwalifikowaniem przedsiêwziêæ do
sporz¹dzania raportu o oddzia³ywaniu na �rodowisko w
ca³ym obszarze opracowania, za wyj¹tkiem inwestycji celu
publicznego;

2) wprowadzania nie oczyszczonych �cieków bytowych i
przemys³owych do wód powierzchniowych i do gruntu
oraz tworzenia i utrzymywania otwartych kana³ów i zbior-
ników z tymi �ciekami;

3) dokonywania zmian stosunków wodnych, je¿eli s³u¿¹ one
innym celom ni¿ ochrona przyrody;

4) grodzenia nieruchomo�ci przyleg³ych do wód w odleg³o�ci
od brzegu mniejszej ni¿ 1,5 m oraz zobowi¹zuje siê w³a-
�cicieli tych nieruchomo�ci do umo¿liwienia dostêpu do
wody na potrzeby robót zwi¹zanych z utrzymaniem wód;

5) lokalizowania obiektów i urz¹dzeñ oraz prowadzenia dzia-
³alno�ci us³ugowej i wytwórczej mog¹cej powodowaæ:

a) emisjê do powietrza zanieczyszczeñ o charakterze odo-
rowym;

b) wprowadzania do powietrza atmosferycznego zanie-
czyszczeñ w ilo�ciach powoduj¹cych przekroczenia
norm dopuszczalnych stê¿eñ.

3. Plan przyjmuje, zgodnie z aktualnymi przepisami z
zakresu ochrony �rodowiska, nastêpuj¹ce rodzaje terenów
podlegaj¹cych ochronie akustycznej:

1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami
MN nale¿y przyj¹æ klasyfikacjê akustyczn¹ jak dla zabudo-
wy mieszkaniowej;

2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami
MNu, U/MN, Um nale¿y przyj¹æ klasyfikacjê akustyczn¹ jak
dla zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej;

Dla w/w rodzajów terenów obowi¹zuj¹ dopuszczalne po-
ziomy ha³asu zgodnie z przepisami odrêbnymi.

4. Plan dopuszcza, w terenach oznaczonych w planie
symbolami 1Pu, 2Pu realizacjê przedsiêwziêæ, dla których
sporz¹dzenie raportu oddzia³ywania na �rodowisko mo¿e byæ
wymagane i ustala obowi¹zek eliminowania wskazanego w

raporcie oddzia³ywania na �rodowisko ujemnego wp³ywu na
�rodowisko metodami technicznymi lub technologicznymi a
je¿eli to jest niemo¿liwe, obowi¹zek odst¹pienia od inwestycji.
W ca³ym obszarze opracowania plan dopuszcza realizacjê
inwestycji celu publicznego, dla których sporz¹dzenie raportu
oddzia³ywania na �rodowisko mo¿e byæ wymagane.

5. Plan ustala:

1) uci¹¿liwo�æ prowadzonej dzia³alno�ci gospodarczej musi
byæ ograniczona do granic dzia³ki lub zespo³u dzia³ek, do
których inwestor posiada tytu³ prawny;

2) obowi¹zek zachowania i utrzymania dro¿no�ci istniej¹cych
odkrytych rowów odwadniaj¹cych;

3) maksymaln¹ ochronê istniej¹cych zadrzewieñ (samosiej-
ki), nie koliduj¹cych z projektowan¹ zabudow¹ a spe³nia-
j¹cych funkcje ekologiczne oraz maksymalne nasycanie
terenów zieleni¹;

4) zachowaæ istniej¹ce zadrzewienia, w tym zieleñ �ródpoln¹,
z zaleceniem jej wzbogacania szczególnie w ci¹gach eko-
logicznych (wzd³u¿ cieków, rowów, dróg);

5) selektywne gromadzenie odpadów w wyznaczonych miej-
scach na terenie posesji w pojemnikach przystosowa-
nych do ich gromadzenia (sposób gospodarowania odpa-
dami powinien byæ zgodny z gminnym planem gospodar-
ki odpadami oraz przepisami z zakresu gospodarki odpa-
dami).

6) nakaz zagospodarowanie masami ziemnymi pochodz¹cy-
mi z wykopów a spe³niaj¹cych standardy jako�ci gleb lub
ziemi, na terenach ich powstania poprzez wykorzystanie
do kszta³towania terenów zieleni towarzysz¹cych inwesty-
cjom; dopuszcza siê równie¿ usuwanie ich poza obszar
planu, zgodnie z przepisami odrêbnymi;

6. W zakresie ogrzewania lokalnego plan nakazuje ogrze-
wanie budynków ze �róde³ bezpiecznych ekologicznie, z pre-
ferencj¹ do zastosowania takich czynników grzewczych, jak:
gaz, olej opa³owy lekki, czy elektryczno�æ.

7. Dla terenów po³o¿onych wzd³u¿ drogi wojewódzkiej nr
449, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDG plan
ustala, ¿e obiekty budowlane przeznaczonej na pobyt ludzi
nale¿y lokalizowaæ poza zasiêgiem uci¹¿liwo�ci drogi takim
jak: ha³as, drgania, wibracja, zanieczyszczenie powietrza, okre-
�lonym w przepisach o ochronie i kszta³towaniu �rodowiska
lub w jej zasiêgu pod warunkiem zastosowania przez inwesto-
rów przez �rodków technicznych wznoszonych obiektów
zmniejszaj¹cych uci¹¿liwo�ci do poziomu zgodnego z polski-
mi przepisami i Polskimi Normami, zgodnie z ustaw¹ z dnia
27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony �rodowiska oraz Roz-
porz¹dzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownic-
twa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadaæ budynki i ich usytuowanie.

§8. 1. W granicach opracowania plan wyznacza tereny
podlegaj¹ce ochronie na podstawie odrêbnych przepisów
okre�laj¹c ustalenia dla przeszkód lotniczych.

2. Zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie sposobu zg³aszania oraz oznakowania przeszkód lot-
niczych, wszystkie sta³e i tymczasowe obiekty budowlane o
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wysoko�ci 50 m i wiêcej, jako prawdopodobne przeszkody
lotnicze, na etapie pozwolenia na budowê winny uzyskaæ
pozytywn¹ opiniê w³a�ciwego organu wojskowego.

§9. Ze wzglêdu na po³o¿enie ca³ej gminy Kobyla Góra
w granicach chronionego krajobrazu plan ustala obowi¹zek
zagospodarowania terenów na ca³ym obszarze opracowa-
nia zgodnie z Rozporz¹dzeniem Nr 65 Wojewody Kaliskiego
z dnia 7 wrze�nia 1995 r. w sprawie ustalenia obszaru
chronionego krajobrazu �Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina
Odolanowska� na obszarze województwa kaliskiego i zasad
korzystania z tego obszaru (Dz. Urz. Woj. Kaliskiego Nr 15
z dnia 25 wrze�nia 1995 r. poz. Nr 93) lub zmian¹ tego
rozporz¹dzenia.

§10. 1. Plan ustala zasady dla obiektów i obszarów pod-
legaj¹cych ochronie ze wzglêdu na wymagania bezpieczeñ-
stwa i ochrony zdrowia ludzi w ca³ym obszarze wprowadzaj¹c
szczególne warunki dla inwestowania i zagospodarowania na
terenach po³o¿onych w zasiêgu stref bezpieczeñstwa od linii
elektroenergetycznych �redniego napiêcia.

2. Plan ustala strefê bezpieczeñstwa z tytu³u bezpiecznej
pracy w pobli¿u czynnych linii elektroenergetycznych �rednie-
go napiêcia 15 kV, w odleg³o�ci po 6 m od osi przewodów na
stronê (ca³kowita szeroko�æ strefy 12,0 m) a tak¿e pas terenu
ochronnego dla napowietrznych linii elektroenergetycznych
0,4 kV wynosi 3 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu
linii. W strefie bezpieczeñstwa plan ustala:

1) budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na sta³y pobyt
ludzi musz¹ byæ sytuowane poza zasiêgiem strefy okre�lo-
nym w planie i przepisach odrêbnych;

2) dopuszcza siê lokalizowania budynków zawieraj¹cych
pomieszczenia przeznaczone na sta³y pobyt ludzi w zasiê-
gu uci¹¿liwo�ci, o których mowa w pkt 1, pod warunkiem
zastosowania w nich rozwi¹zañ odpowiednio ograniczaj¹-
cych te uci¹¿liwo�ci;

3. Na terenach po³o¿onych w zasiêgu stref bezpieczeñ-
stwa od linii energetycznych �redniego napiêcia, oznaczonych
na rysunku planu, ustala siê zakaz realizacji obiektów kubatu-
rowych przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi (powy¿ej 4 godzin
na dobê):

1) zakazuj¹c lokalizowania miejsc sta³ego przebywania ludzi
w zwi¹zku z prowadzon¹ dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹;

2) zakazuj¹c lokalizowania budynków mieszkalnych i wyma-
gaj¹cych szczególnej ochrony (np. szko³y, przedszkola,
o�rodki zdrowia itp.).

4. Powy¿sze strefy oddzia³ywania linii energetycznych
�redniego napiêcia, mog¹ byæ weryfikowane w decyzjach o
pozwoleniu na budowê w trybie i na zasadach okre�lonych w
przepisach odrêbnych, po uzgodnieniu z zarz¹dc¹ sieci.

5. Istnieje mo¿liwo�æ lokalizowania innych obiektów bu-
dowlanych � gospodarczych, magazynowych, gara¿owych
itp., w zasiêgu strefy bezpieczeñstwa linii pod warunkiem
uzyskania, przed wydaniem pozwolenia na budowê, zgody
Zak³adu Energetycznego.

6. Pokazane i opisane w planie strefy przestaj¹ obowi¹-
zywaæ w przypadku przebudowy linii.

§11. 1. Plan uwzglêdniaj¹c warto�ci dziedzictwa kultu-
rowego, zabytków oraz dóbr kultury obejmuje ochron¹ kon-
serwatorsk¹ strefy obserwacji archeologicznej �OW�, obej-
muj¹ce wszystkie tereny zlokalizowane w granicach opraco-
wania.

2. W granicach konserwatorskiej strefy obserwacji arche-
ologicznej �OW�, o której mowa w ust. 1 plan ustala:

1) strefa obserwacji archeologicznej obejmuje obszary istnie-
j¹cych i potencjalnych stanowisk archeologicznych. W
strefie obserwacji archeologicznej obowi¹zuje przeprowa-
dzenie na koszt w³a�ciciela lub u¿ytkownika gruntu nadzo-
rów archeologicznych przy wszelkich inwestycjach. Na
prowadzenie nadzorów archeologicznych nale¿y uzyskaæ
pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

2) pozwolenie nale¿y wyst¹piæ nie pó�niej ni¿ na 14 dni przed
rozpoczêciem inwestycji;

3) w sytuacji ujawniania nowego stanowiska archeologiczne-
go w obszarze obserwacji archeologicznej wymagane jest
wykonanie badañ archeologicznych. W takiej sytuacji
wszelki prace budowlane powinny zostaæ przerwane, a
teren (na podstawie art. 91 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 23
lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-
kami), udostêpniony do badañ archeologicznych.

ROZDZIA£ IV

Zasady i warunki podzia³u nieruchomo�ci

§12. 1. Plan ustala, szczegó³owe zasady i warunki sca-
lania i podzia³u nieruchomo�ci objêtych planem na zasa-
dach okre�lonych w ust. 2-5. Plan, zgodnie z ustaw¹ o
gospodarce nieruchomo�ciami, przewiduje dokonywanie
podzia³ów okre�lonych w tej ustawie, w tym na wszystkich
terenach wyznaczonych w planie, dokonywanie podzia³u
dzia³ki, którego celem jest powiêkszenia s¹siedniej nieru-
chomo�ci lub regulacja istniej¹cych granic dzia³ek. Warun-
kiem wykonania takiego podzia³u jest zachowanie parame-
trów dzia³ki dzielonej, umo¿liwiaj¹cych lokalizacjê zabudo-
wy i rozmieszczenie niezbêdnych elementów zagospodaro-
wani zgodnie z przeznaczeniem i zasadami zagospodarowa-
nia okre�lonymi w planie.

2. Dla terenów przeznaczonych pod zabudowê, oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami 1Pu, 2Pu, 1MNu; 2MNu
plan przewiduje mo¿liwo�æ podzia³u i scalania dzia³ek zgodnie
z zasadami okre�lonymi w ustawie o gospodarce nieruchomo-
�ciami lub po³¹czenie dzia³ek na zasadzie dobrowolnej zgody
w³a�cicieli uwzglêdniaj¹c:

1) nowe granice podzia³u na dzia³ki budowlane musz¹ byæ
równoleg³e i/lub prostopad³e do przynajmniej jednej, ist-
niej¹cej granicy dzia³ki dzielonej;

2) wielko�æ nowych wydzielonych dzia³ek budowlanych po-
winna byæ dostosowana do rodzaju zabudowy przy za³o-
¿eniu, ¿e wielko�æ dzia³ki budowlanej nie mo¿e byæ mniej-
sza ni¿ 1.200 m2 ;

3) front (granica z przestrzeni¹ publiczn¹) nowo wydzielonej
dzia³ki budowlanej musi mieæ minimaln¹ szeroko�æ 18 m;
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4) obs³uga komunikacyjna wydzielonych nowych dzia³ek mo¿e
siê odbywaæ z istniej¹cych poza granicami planu dróg
publicznych lub z dróg wewnêtrznych powi¹zanych z
drogami publicznymi;

3. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbola-
mi 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN plan
przewiduje mo¿liwo�æ podzia³u i scalania dzia³ek zgodnie z
zasadami okre�lonymi w ustawie o gospodarce nieruchomo-
�ciami lub po³¹czenie dzia³ek na zasadzie dobrowolnej zgody
w³a�cicieli uwzglêdniaj¹c:

1) nowe granice podzia³u na dzia³ki budowlane musz¹ byæ
równoleg³e i/lub prostopad³e do przynajmniej jednej, ist-
niej¹cej granicy dzia³ki dzielonej;

2) wielko�æ nowych wydzielonych dzia³ek budowlanych po-
winna byæ dostosowana do rodzaju zabudowy przy za³o-
¿eniu, ¿e wielko�æ dzia³ki budowlanej:

- na terenie 1MN nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 1200 m2;

- na terenie 2MN, 5MN, 7MN nie mo¿e byæ mniejsza ni¿
1000 m2;

- na terenie 3MN i 4MN nie mo¿e byæ mniejsza ni¿
850 m2;

- na terenie 6MN nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 1300 m2;

- na terenie 8MN nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 1200 m2;

- na terenie 9MN nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 1100 m2;

3) krótszy bok nowo wydzielonej dzia³ki budowlanej musi
mieæ minimaln¹ szeroko�æ:

- na terenie 3MN i 7MN - 18 m;

- na terenie 1MN, 2MN, 4MN, 5MN, 6MN - 22 m;

- na terenie 8MN i 9MN - 25 m;

4) obs³uga komunikacyjna wydzielonych nowych dzia³ek mo¿e
siê odbywaæ tylko bezpo�rednio z istniej¹cych lub wyzna-
czonych w planie dróg publicznych i wewnêtrznych;

5) mo¿liwo�æ wydzielenia dzia³ek pod stacje transformatoro-
we, dla których podzia³ powinien byæ zgodny z obowi¹zu-
j¹cymi przepisami odrêbnymi;

4. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbola-
mi 1U/MN, 1Um plan przewiduje mo¿liwo�æ podzia³u i scala-
nia dzia³ek zgodnie z zasadami okre�lonymi w ustawie o
gospodarce nieruchomo�ciami lub po³¹czenie dzia³ek na za-
sadzie dobrowolnej zgody w³a�cicieli uwzglêdniaj¹c:

1) nowe granice podzia³u na dzia³ki budowlane musz¹ byæ
równoleg³e i/lub prostopad³e do przynajmniej jednej, ist-
niej¹cej granicy dzia³ki dzielonej;

2) wielko�æ nowych wydzielonych dzia³ek budowlanych po-
winna byæ dostosowana do rodzaju zabudowy przy za³o-
¿eniu, ¿e wielko�æ dzia³ki budowlanej nie mo¿e byæ mniej-
sza ni¿ 1.200 m2;

3) krótszy bok nowo wydzielonej dzia³ki budowlanej musi
mieæ minimaln¹ szeroko�æ 18 m;

4) obs³uga komunikacyjna wydzielonych nowych dzia³ek mo¿e
siê odbywaæ tylko bezpo�rednio z istniej¹cych lub wyzna-

czonych w planie dróg publicznych i dróg wewnêtrznych
powi¹zanych z drogami publicznymi;

5) mo¿liwo�æ wydzielenia dzia³ek pod stacje transformatoro-
we, dla których podzia³ powinien byæ zgodny z obowi¹zu-
j¹cymi przepisami odrêbnymi;

5. Obs³uga komunikacyjna nowych wydzielonych dzia³ek
mo¿e siê odbywaæ tylko z dróg publicznych gminnych i
powiatowych istniej¹cych i wyznaczonych planie lub dróg
wewnêtrznych powi¹zanych z drogami publicznymi klasy Z, L
i D, plan zakazuje wykonywania podzia³u na nowe dzia³ki
budowlane z obs³ug¹ komunikacyjn¹ bezpo�rednim zjazdem
z drogi wojewódzkiej nr 449 (1KDG).

ROZDZIA£ V

Ustalenia szczegó³owe dla poszczególnych terenów.

§13. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami od 1MN do 9MN plan ustala:

1) przeznaczenie podstawowe � zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna;

2) dopuszczalne przeznaczenie uzupe³niaj¹ce � nieuci¹¿liwe
us³ugi towarzysz¹ce nie zak³ócaj¹ce funkcji mieszkaniowej
obszaru, sieæ i urz¹dzenia infrastruktury technicznej w tym
stacje transformatorowe i przepompownie;

3) zasady i warunki kszta³towania zabudowy:

a) przy lokalizacji zabudowy na dzia³ce obowi¹zuje zacho-
wanie nieprzekraczalnej linii zabudowy;

b) wysoko�æ zabudowy mieszkaniowej � maksimum dwie
kondygnacje przy czym druga kondygnacja stanowiæ
bêdzie poddasze u¿ytkowe, rzêdna parteru maksi-
mum 50 cm ponad terenem, ca³kowita wysoko�æ
budynku liczona od poziomu terenu do kalenicy mak-
simum 9,0 m;

c) lokalizacjê zabudowy mieszkalnej na dzia³ce jako wol-
nostoj¹ca,

d) dach budynków mieszkalnych nale¿y projektowaæ jako
dwu lub czterospadowe (w tym dachy naczó³kowe i z
lukarnami) o równym k¹cie nachylenia symetrycznych
po³aci w zakresie od 250 do 450;

e) dachy pozosta³ych budynków nale¿y projektowaæ o
k¹cie nachylenia po³aci do 45°, dla budynków lokalizo-
wanych przy granicy dzia³ki dopuszcza siê stosowanie
dachów jednospadowych,

f) lokalizacja budynku mieszkalnego na dzia³ce z kalenic¹
równoleg³¹ do pasa drogowego z mo¿liwo�ci¹ odchy-
lenia wynikaj¹cego z prostopad³o�ci kalenicy do granic
bocznych dzia³ki na której bêdzie posadowiony budy-
nek,

g) wysoko�æ gara¿y i budynków gospodarczych 1 kondy-
gnacja u¿ytkowa, o maksymalnej wysoko�ci budynku
liczonej od poziomu terenu do kalenicy - 6,0 m,

h) powierzchnia zabudowy na poszczególnych dzia³kach
max 40% powierzchni dzia³ki budowlanej;
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i) powierzchniê biologicznie czynn¹ okre�la siê na mini-
mum 50% powierzchni dzia³ki budowlanej;

j) lokalizacjê nowej zabudowy gospodarczej i gara¿owej
jako wolnostoj¹c¹, przy granicy dzia³ki lub dobudo-
wan¹ do budynku mieszkalnego;

k) lokalizacjê pomieszczeñ us³ugowych w bryle budynku
mieszkalnego;

4) w zagospodarowaniu w³asnej dzia³ki lub zespo³u dzia³ek
nale¿y przewidzieæ minimum 2 miejsca postojowe dla
samochodów;

5) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowê zgod-
nie z ustaleniami okre�lonymi w Rozdziale 7, obowi¹zek
pod³¹czenia wszystkich budynków mieszkalnych i us³ugo-
wych, do istniej¹cej sieci kanalizacji sanitarnej lub do sieci
projektowanej zaraz po jej wybudowaniu;

6) nowe dzia³ki w terenie 5MN, nie mog¹ byæ obs³ugiwane
komunikacyjnie z drogi wojewódzkiej nr 449 (1KDG).

§14. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
1U/MN plan ustala:

1) przeznaczenie podstawowe � zabudowa us³ugowa komer-
cyjna i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) dopuszczalne przeznaczenie uzupe³niaj¹ce � sieæ i urz¹dze-
nia infrastruktury technicznej w tym stacje transformato-
rowe i przepompownie;

3) zachowanie istniej¹cej zabudowy polegaj¹ce na mo¿liwo-
�ci przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i odbudowy
istniej¹cych budynków na zasadach okre�lonych w niniej-
szym paragrafie. Przy rozbudowie lub przebudowie istnie-
j¹cych, na dzieñ wej�cia w ¿ycie planu miejscowego,
budynków plan dopuszcza odstêpstwa od zasad i warun-
ków okre�lonych w pkt 5 wynikaj¹ce z obowi¹zku zacho-
wania jednorodnej ca³o�ci architektonicznej bry³y budyn-
ków przebudowywanych lub rozbudowywanych (dopusz-
cza siê stosownie: innej max wysoko�ci budynku przy
zachowaniu ilo�ci kondygnacji, innego k¹ta spadku po³aci
dachowych, ilo�ci po³aci dachowych, dopuszcza siê rów-
nie¿ stosowanie dachów p³askich);

4) dopuszcza siê remonty, nadbudowê, wymianê dachu ist-
niej¹cych budynków znajduj¹cych siê pomiêdzy projekto-
wanymi liniami rozgraniczaj¹cymi wyznaczaj¹cymi drogi a
wyznaczon¹ lini¹ zabudowy nieprzekraczaln¹, rozbudowa
takich budynków mo¿e siê odbywaæ tylko z zachowaniem
nieprzekraczalnej linii zabudowy;

5) zasady i warunki kszta³towania zabudowy:

a) przy lokalizacji zabudowy na dzia³ce obowi¹zuje zacho-
wanie nieprzekraczalnej linii zabudowy;

b) wysoko�æ zabudowy mieszkaniowej i us³ugowej � mak-
simum dwie kondygnacje przy czym druga kondygna-
cja stanowiæ bêdzie poddasze u¿ytkowe, rzêdna parte-
ru maksimum 50 cm ponad terenem, ca³kowita wyso-
ko�æ budynku maksimum 9,0 m; ustalenie to nie doty-
czy wysoko�ci kominów, silosów i filtrów odpylaj¹cych
itp. dla których maksymaln¹ wysoko�æ obiektów bu-
dowlanych ustala siê na 25 m;

c) lokalizacji budynku mieszkalnego na dzia³ce jako wol-
nostoj¹cy,

d) dach budynków mieszkalnych nale¿y projektowaæ jako
dwu lub czterospadowe (w tym dachy naczó³kowe i z
lukarnami) o równym k¹cie nachylenia symetrycznych
po³aci w zakresie od 250 do 450,

e) dachy budynków us³ugowych, gospodarczych i gara¿y
nale¿y projektowaæ o spadku po³aci do 450, dla budyn-
ków lokalizowanych przy granicy dzia³ki dopuszcza siê
stosowanie dachów jednospadowych,

f) lokalizacja budynku mieszkalnego na dzia³ce z kale-
nic¹ równoleg³¹ do pasa drogowego z mo¿liwo�ci¹
odchylenia wynikaj¹cego z prostopad³o�ci kalenicy do
granic bocznych dzia³ki na której bêdzie posadowiony
budynek,

g) wysoko�æ gara¿y i budynków gospodarczych 1 kondy-
gnacja u¿ytkowa, o maksymalnej wysoko�ci budynku
- 6,0 m;

h) powierzchnia zabudowy na poszczególnych dzia³kach
max 50% powierzchni dzia³ki budowlanej,

i) powierzchniê biologicznie czynn¹ okre�la siê na mini-
mum 40% powierzchni dzia³ki budowlanej,

j) lokalizacjê zabudowy us³ugowej, gospodarczej i gara-
¿owej jako wolnostoj¹c¹, przy granicy dzia³ki lub dobu-
dowan¹ do budynku mieszkalnego;

6) w zagospodarowaniu w³asnej dzia³ki lub zespo³u dzia³ek
nale¿y przewidzieæ odpowiedni¹ ilo�æ miejsc postojowych
dla samochodów zgodnie z ustaleniami okre�lonymi w
§19, ust. 4;

7) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowê zgod-
nie z ustaleniami okre�lonymi w Rozdziale 7, obowi¹zek
pod³¹czenia wszystkich budynków mieszkalnych i us³ugo-
wych, do istniej¹cej sieci kanalizacji sanitarnej lub do sieci
projektowanej zaraz po jej wybudowaniu;

§15. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
1Um plan ustala:

1) przeznaczenie podstawowe � zabudowa us³ugowa � us³u-
gi komercyjne o profilu: handlu, gastronomi lub turystyki;

2) dopuszczalne przeznaczenie uzupe³niaj¹ce � budynek lub
pomieszczenia mieszkalne, sieæ i urz¹dzenia infrastruktury
technicznej w tym stacje transformatorowe i przepompow-
nie;

3) zasady i warunki kszta³towania zabudowy:

a) przy lokalizacji zabudowy na dzia³ce obowi¹zuje zacho-
wanie nieprzekraczalnej linii zabudowy;

b) plan ustala generaln¹ zasadê lokalizacji budynków jako
wolnostoj¹ce, dopuszcza siê lokalizacjê budynków przy
granicy dzia³ki,

c) wysoko�æ zabudowy � maksimum trzy kondygnacje
przy czym trzecia kondygnacja stanowiæ bêdzie podda-
sze u¿ytkowe, rzêdna parteru maksimum 50 cm ponad
terenem, ca³kowita wysoko�æ budynku maksimum
14,0 m,
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d) dach budynków nale¿y projektowaæ jako dwu lub czte-
rospadowe (w tym dachy naczó³kowe lub z lukarnami)
o równym k¹cie nachylenia odpowiadaj¹cych sobie
po³aci w zakresie 350 - 450,

e) pomieszczenia gospodarcze i gara¿e nale¿y lokalizowaæ
w budynku o funkcji podstawowej lub dopuszczalnej,

f) powierzchnia zabudowy na poszczególnych dzia³kach
max 40% powierzchni dzia³ki budowlanej,

g) powierzchniê biologicznie czynn¹ okre�la siê na mini-
mum 40% powierzchni dzia³ki budowlanej;

4) w zagospodarowaniu w³asnej dzia³ki lub zespo³u dzia³ek
nale¿y przewidzieæ odpowiedni¹ ilo�æ miejsc postojowych
dla samochodów zgodnie z ustaleniami okre�lonymi w
§19, ust. 4;

5) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowê zgod-
nie z ustaleniami okre�lonymi w Dziale Rozdziale 7, obo-
wi¹zek pod³¹czenia wszystkich budynków mieszkalnych i
us³ugowych, do istniej¹cej sieci kanalizacji sanitarnej lub
do sieci projektowanej zaraz po jej wybudowaniu.

6) nowe dzia³ki w terenie 1Um nie mog¹ byæ obs³ugiwane
komunikacyjnie z drogi wojewódzkiej nr 449 (1KDG).

§16. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami 1MNu, 2MNu plan ustala:

1) przeznaczenie podstawowe � zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna z dopuszczeniem zabudowy us³ugowej �
us³ugi komercyjne;

2) dopuszczalne przeznaczenie uzupe³niaj¹ce � sieæ i urz¹dze-
nia infrastruktury technicznej w tym stacje transformato-
rowe i przepompownie;

3) dopuszcza siê zachowanie, do czasu zmiany funkcji zgod-
nej z przeznaczeniem podstawowym istniej¹cych zak³a-
dów meblarskich w terenie 1MNu;

4) zachowanie istniej¹cej zabudowy polegaj¹ce na mo¿liwo-
�ci przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i odbudowy
istniej¹cych budynków na zasadach okre�lonych w niniej-
szym paragrafie. Przy rozbudowie lub przebudowie istnie-
j¹cych, na dzieñ wej�cia w ¿ycie planu miejscowego,
budynków plan dopuszcza odstêpstwa od zasad i warun-
ków okre�lonych w pkt. 5 wynikaj¹ce z obowi¹zku zacho-
wania jednorodnej ca³o�ci architektonicznej bry³y budyn-
ków przebudowywanych lub rozbudowywanych (dopusz-
cza siê stosownie: innej max wysoko�ci budynku przy
zachowaniu ilo�ci kondygnacji, innego k¹ta spadku po³aci
dachowych, ilo�ci po³aci dachowych, dopuszcza siê rów-
nie¿ stosowanie dachów p³askich);

5) dopuszcza siê remonty, nadbudowê, wymianê dachu ist-
niej¹cych budynków znajduj¹cych siê pomiêdzy projekto-
wanymi liniami rozgraniczaj¹cymi wyznaczaj¹cymi drogi a
wyznaczon¹ lini¹ zabudowy, rozbudowa takich budynków
mo¿e siê odbywaæ tylko z zachowaniem nieprzekraczalnej
lub obowi¹zuj¹cej linii zabudowy;

6) zasady i warunki kszta³towania zabudowy:

a) przy lokalizacji zabudowy na dzia³ce obowi¹zuje zacho-
wanie nieprzekraczalnej linii zabudowy;

b) wysoko�æ zabudowy mieszkaniowej � maksimum dwie
kondygnacje przy czym druga kondygnacja stanowiæ
bêdzie poddasze u¿ytkowe, rzêdna parteru maksimum
50 cm ponad terenem, ca³kowita wysoko�æ budynku
liczona od poziomu terenu do kalenicy maksimum
10,0 m;

d) dachy budynków mieszkalnych nale¿y projektowaæ o
równym k¹cie nachylenia symetrycznych po³aci w za-
kresie od 250 do 450;

e) dachy pozosta³ych budynków nale¿y projektowaæ o
k¹cie nachylenia po³aci do 45°;

f) wysoko�æ gara¿y i budynków gospodarczych 1 kondy-
gnacja u¿ytkowa, o maksymalnej wysoko�ci budynku
liczonej od poziomu terenu do kalenicy - 6,0 m,

f) wysoko�æ budynków us³ugowych 1 kondygnacja u¿yt-
kowa, o maksymalnej wysoko�ci budynku liczonej od
poziomu terenu do kalenicy - 8,0 m,

g) powierzchnia zabudowy na poszczególnych dzia³kach
max 60% powierzchni dzia³ki budowlanej;

h) powierzchniê biologicznie czynn¹ okre�la siê na mini-
mum 20% powierzchni dzia³ki budowlanej;

i) lokalizacjê nowej zabudowy jako wolnostoj¹c¹ lub przy
granicy dzia³ki;

7) w zagospodarowaniu terenu 1MNu nale¿y wyznaczyæ pas
zieleni izolacyjnej o minimalnej szeroko�ci 5 m, zlokalizo-
wany zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu (za³¹cznik
graficzny nr 1);

8) w zagospodarowaniu w³asnej dzia³ki lub zespo³u dzia³ek
nale¿y przewidzieæ odpowiedni¹ ilo�æ miejsc postojowych
dla samochodów zgodnie z ustaleniami okre�lonymi w
§19, ust. 4;

9) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowê zgod-
nie z ustaleniami okre�lonymi w Rozdziale 7, obowi¹zek
pod³¹czenia wszystkich budynków o funkcji podstawowej
do istniej¹cej sieci kanalizacji sanitarnej lub do sieci pro-
jektowanej zaraz po jej wybudowaniu;

§17. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
1Pu, 2Pu plan ustala:

1) przeznaczenie podstawowe � zabudowa produkcyjna i
sk³adowo-magazynowa;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce � zabudowa us³ugowa, par-
kingi, sieæ i urz¹dzenia infrastruktury technicznej w tym
stacje transformatorowe i przepompownie, plan dopusz-
cza budowê budynku mieszkalnego lub pomieszczeñ miesz-
kalnych dla w³a�ciciela zak³adu produkcyjnego;

3) zachowanie istniej¹cej zabudowy w tym budynków miesz-
kalnych, polegaj¹ce na mo¿liwo�ci przebudowy, rozbudo-
wy, nadbudowy i odbudowy istniej¹cych budynków na
zasadach okre�lonych w niniejszym paragrafie. Przy rozbu-
dowie lub przebudowie istniej¹cych, na dzieñ wej�cia w
¿ycie planu miejscowego, budynków plan dopuszcza od-
stêpstwa od zasad i warunków okre�lonych w pkt. 4
wynikaj¹ce z obowi¹zku zachowania jednorodnej ca³o�ci
architektonicznej bry³y budynków przebudowywanych lub
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rozbudowywanych (dopuszcza siê stosownie: innej max
wysoko�ci budynku przy zachowaniu ilo�ci kondygnacji,
innego k¹ta spadku po³aci dachowych, ilo�ci po³aci dacho-
wych, dopuszcza siê równie¿ stosowanie dachów p³a-
skich);

4) dopuszcza siê remonty, nadbudowê, wymianê dachu ist-
niej¹cych budynków znajduj¹cych siê pomiêdzy projekto-
wanymi liniami rozgraniczaj¹cymi wyznaczaj¹cymi drogi a
wyznaczon¹ lini¹ zabudowy, rozbudowa takich budynków
mo¿e siê odbywaæ tylko z zachowaniem nieprzekraczalnej
lub obowi¹zuj¹cej linii zabudowy;

5) zasady i warunki kszta³towania zabudowy:

a) przy lokalizacji zabudowy na terenie obowi¹zuje zacho-
wanie nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej
na rysunku planu;

b) lokalizacjê nowej zabudowy jako wolnostoj¹c¹ lub przy
granicy dzia³ki,

c) maksymalna wysoko�æ zabudowy to dwie kondygna-
cje naziemne, o maksymalnej wysoko�ci budynków
12,0 m; ustalenie to nie dotyczy wysoko�ci kominów,
silosów i filtrów odpylaj¹cych itp., dla których maksy-
maln¹ wysoko�æ obiektów budowlanych ustala siê na
25 m;

d) wysoko�æ gara¿y i budynków gospodarczych 1 kondy-
gnacja u¿ytkowa, nie wy¿ej ni¿ 7,0 m;

e) powierzchnia zabudowy na poszczególnych dzia³kach
max 50% powierzchni dzia³ki;

f) powierzchniê biologicznie czynn¹ na minimum 20%
powierzchni terenu;

g) dachy budynków nale¿y projektowaæ o k¹cie nachyle-
nia po³aci do 300;

6) w zagospodarowaniu w³asnej dzia³ki lub zespo³u dzia³ek
nale¿y przewidzieæ odpowiedni¹ ilo�æ miejsc postojowych
dla samochodów w granicach terenu, do którego inwestor
posiada tytu³ prawny przy uwzglêdnieniu wska�ników
okre�lonych w §19 ust. 4;

7) w terenie oznaczonym symbolem 2Pu zabudowê nale¿y
tak lokalizowaæ w stosunku do rowu R-E (na dzia³ce nr 297)
aby nie by³a utrudniona konserwacja rowu sprzêtem me-
chanicznym.

8) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowê zgod-
nie z ustaleniami okre�lonymi w Rozdziale 7.

9) obowi¹zek realizacji pasów zieleni izolacyjnej od strony
terenów mieszkaniowych. Zaleca siê stosowanie ci¹gów
ro�linno�ci wielowarstwowej o nieregularnym uk³adzie
drzew i krzewów, z du¿ym udzia³em gatunków zimozielo-
nych.

§18. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
1R plan ustala:

1) przeznaczenie podstawowe � teren rolniczy;

2) dopuszczalne przeznaczenie uzupe³niaj¹ce � sady i ogro-
dy, realizacja sieci napowietrznych i podziemnych infra-
struktury technicznej oraz zwi¹zane z nimi urz¹dzenia,

hodowla drzew i krzewów nie stanowi¹cych gospodarki
sadowniczej (np. wierzby energetycznej), drogi, w tym
drogi dojazdowe do pól.

3) ca³kowity zakaz wznoszenia budynków.

USTALENIA PLANU DLA INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ

ROZDZIA£ 6

Przepisy szczegó³owe w zakresie komunikacji.

§19. 1. Plan ustala nastêpuj¹ce zasady adaptacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacyjnych w obszarze obo-
wi¹zywania ustaleñ planu system ulic ogólnodostêpnych,
obs³uguj¹cych komunikacyjnie obszar planu, w sk³ad których
wchodz¹ drogi publiczne podzielone ze wzglêdów funkcjonal-
nych i technicznych na klasy:

- �KDG�- g³ówna

- �KDZ - zbiorcza

- �KDL� - lokalna;

- �KDD� � dojazdowa

zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami zawartymi w Rozpo-
rz¹dzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich usytuowanie.
Parametry techniczne poszczególnych klas dróg powinny
spe³niaæ wymogi zawarte w w/w rozporz¹dzeniu.

2. Dla dróg, o których mowa w ust. 1, plan ustala:

1) drogê wojewódzk¹ nr 449 - drogê g³ówn¹, oznaczon¹ na
rysunku planu symbolem 1KDG � o szeroko�ci w liniach
rozgraniczaj¹cych w istniej¹cym pasie drogowym, o prze-
kroju poprzecznym jednojezdniowym, dwupasowym, do-
stêpno�æ komunikacyjna do drogi wojewódzkiej z dróg
ni¿szej kategorii i przez istniej¹ce skrzy¿owania z tymi
drogami; obowi¹zuje zakaz obs³ugi komunikacyjnej bezpo-
�rednimi zjazdami z jezdni drogi wojewódzkiej na teren
nowych dzia³ek budowlanych powsta³ych w wyniku po-
dzia³u. Plan wyznacza tylko wschodni¹ liniê rozgranicza-
j¹c¹ tej drogi;

2) drogê powiatow¹ relacji Kraszew � M¹koszyce - Marcinki
- drogê zbiorcz¹, oznaczon¹ na rysunku planu symbolem
1KDZ � o szeroko�ci 20,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych o
przekroju poprzecznym jednojezdniowym, dwupasowym,
plan wyznacza tylko po³udniow¹ liniê rozgraniczaj¹c¹ tej
drogi;

3) drogê gminn¹ - ulicê lokaln¹, oznaczon¹ na rysunku planu
symbolem 1KDL � o szeroko�ci 12,0 m w liniach rozgra-
niczaj¹cych, o przekroju poprzecznym jednojezdniowym,
dwupasowym, plan wyznacza tylko pó³nocn¹ lub po³u-
dniow¹ liniê rozgraniczaj¹c¹ tej drogi;

4) projektowan¹ drogê - ulicê dojazdow¹, oznaczon¹ na
rysunku planu symbolem 1KDD � ul. Projektown¹ o sze-
roko�ci 10,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych i przekroju
poprzecznym jednojezdniowym, dwupasowym,
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3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 plan ustala
lokalizacjê urz¹dzeñ sieciowych infrastruktury technicznej,
miejsc postojowych i zieleni, jako przeznaczenie uzupe³niaj¹-
ce. Ustalenie to nie dotyczy drogi wojewódzkiej nr 449, w
pasie drogowym, której mo¿na realizowaæ tylko sieæ infra-
struktury technicznej tylko po uzyskaniu zgody zarz¹dcy drogi.

4. Plan ustala nastêpuj¹ce wska�niki wyposa¿enia tere-
nów budowlanych w miejsca postojowe dla samochodów:

1) w terenach o funkcji u¿yteczno�ci publicznej minimum:

a) dla obiektów handlowych - jedno stanowisko na ka¿de
rozpoczête 20 m2 powierzchni u¿ytkowej,

b) dla zak³adów produkcyjno � us³ugowych � 40 miejsc na
100 zatrudnionych,

c) dla obiektów gastronomii � jedno stanowisko na ka¿de
4 miejsca konsumenckie,

d) dla obiektów obs³ugi finansowej - 7 stanowisk na ka¿de
100 m2 powierzchni u¿ytkowej,

e) dla pozosta³ych obiektów u¿yteczno�ci publicznej �
dwa stanowiska na ka¿dy obiekt a ponadto jedno
stanowisko na ka¿de 100 m2 powierzchni u¿ytkowej,

5. Plan wyznacza teren ci¹gu pieszo-jezdnego, oznaczo-
ny na rysunku planu symbolem 1KDP o szeroko�ci w istnie-
j¹cej granicy dzia³ki lub okre�lonej na rysunkach planu z
przeznaczenie dla ruchu pieszego i rowerowego oraz lokal-
nych dojazdów.

6. Plan wyznacza tereny dróg wewnêtrznych, oznaczo-
nych na rysunkach planu symbolami od 1KDW do 4KDW o
szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych zgodnym z oznacze-
niem na rysunkach planu.

ROZDZIA£ VII

Przepisy szczegó³owe w zakresie wyposa¿enia
w infrastrukturê techniczn¹

§20. W zakresie zaopatrzenia w wodê plan ustala:

1) zaopatrzenie z istniej¹cej gminnej sieci wodoci¹gowej i
poprzez jej rozbudowê;

2) plan ustala konieczno�æ wyposa¿enia (projektowanej i
rozbudowywanej) sieci wodoci¹gowej w hydranty ppo¿
zgodnie z przepisami odrêbnymi;

3) w celu zapewnienia pewno�ci dostêpu wody na ca³ym
obszarze sieæ wodoci¹gow¹ nale¿y projektowaæ zgodnie z
warunkami okre�lonymi w przepisach odrêbnych.

§21. 1. W zakresie odprowadzenia �cieków bytowych i
przemys³owych plan ustala:

1) odprowadzanie �cieków do sieci kanalizacji komunalnej i
unieszkodliwianie ich na oczyszczalni komunalnej;

2) obowi¹zek pod³¹czenia wszystkich nieruchomo�ci do sieci
kanalizacyjnej.

3) do czasu wyposa¿enia obszaru w sieæ kanalizacji zbiorczej,
plan dopuszcza stosowanie czasowo atestowanych szczel-

nych zbiorników bezodp³ywowych z obowi¹zkiem okreso-
wego wywozu zgromadzonych nieczysto�ci do punktu
zlewnego, po wybudowaniu sieci obowi¹zek pod³¹czenia
budynków o funkcji podstawowej;

4) zakaz wprowadzania nieczyszczonych �cieków do wód
powierzchniowych lub do gruntu oraz utrzymywania otwar-
tych kana³ów �ciekowych.

2. Dla zak³adów produkcyjnych istniej¹cych i projektowa-
nych na terenie opracowania plan ustala obowi¹zek podczysz-
czania �cieków przemys³owych, na terenie zak³adu, do parame-
trów okre�lonych przepisami odrêbnymi, przed wywozem zgro-
madzonych nieczysto�ci do punktu zlewnego lub odprowadze-
niem tych �cieków do kanalizacji komunalnej (grupowej).

3. Mo¿liwo�æ realizacji uzbrojenia w pasie drogowym
drogi wojewódzkiej nr 449, oznaczonej na rysunku planu
symbolem 1KDG za zgod¹ zarz¹dcy drogi.

§22. W zakresie odprowadzenia wód opadowych i rozto-
powych plan ustala:

1) wody opadowe i roztopowe odprowadzane powierzchnio-
wo na teren w³asnej dzia³ki lub do lokalnych systemów
kanalizacji deszczowej, przy czym w przypadku wykorzy-
stania minimalnej powierzchni biologiczne czynnej (od
20% do 40%) w terenie dzia³ki budowlanej nale¿y przyj¹æ
rozwi¹zania pozwalaj¹ce na zagospodarowanie wód we
w³asnym zakresie, wykluczaj¹ce zalewanie s¹siednich nie-
ruchomo�ci;

2) nakaz kszta³towania powierzchni dzia³ek w sposób zabez-
pieczaj¹cy s¹siednie tereny i ulice przed sp³ywem po-
wierzchniowym wód opadowych na teren poza granicami
w³asno�ci;

3) wody opadowe i roztopowe pochodz¹ce z powierzchni
szczelnej terenów przemys³owych, sk³adowych, z terenów
dróg, a tak¿e parkingów o powierzchni powy¿ej 0,1 ha, ujête
w szczelne otwarte lub zamkniête systemy kanalizacyjne
powinny byæ oczyszczone przed wprowadzeniem do wód
lub do ziemi, zgodnie z przepisami odrêbnymi dotycz¹cymi
jako�ci �cieków wprowadzanych do wód lub do ziemi.

4) wody opadowe lub roztopowe pochodz¹ce z dachów oraz
powierzchni innych ni¿ powierzchnie, o których mowa w
pkt 3 mog¹ byæ wprowadzane do wód lub do ziemi bez
oczyszczenia.

§23. 1. W zakresie zaopatrzenie w energiê elektryczn¹
plan ustala:

1) zasilanie w energiê elektryczn¹ z sieci napowietrzno-kablo-
wej �redniego napiêcia 15kV i niskiego napiêcia. Bezpo-
�redni dosy³ energii elektrycznej do odbiorców poprzez
przy³¹cza elektroenergetyczne niskiego napiêcia;

2) budowê i przebudowê sieci oraz budowê urz¹dzeñ elektro-
energetycznych dokonywan¹ w uzgodnieniu z w³a�ciwym
Zak³adem Energetycznym;

3) budowê liniowych odcinków sieci niskiego i �redniego
napiêcia w liniach rozgraniczaj¹cych ulic,

4) lokalizowanie nowych stacji transformatorowych SN/nn
poza liniami rozgraniczaj¹cymi ulic, w terenach przezna-
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czonych pod zabudowê. Dla usytuowania stacji transfor-
matorowych i innych urz¹dzeñ elektroenergetycznych nie
jest wymagane zachowanie linii zabudowy.

2. Plan dopuszcza realizacjê stacji transformatorowych
s³upowych w liniach rozgraniczaj¹cych ulic oraz przebieg sieci
elektroenergetycznej poza liniami rozgraniczaj¹cymi ulic.

3. Plan ustala budowê sieci i urz¹dzeñ elektroenergetycz-
nych prowadzon¹ w oparciu o warunki przy³¹czenia i umowy
przy³¹czeniowe zawierane przez w³a�ciwy zak³ad energetycz-
ny, z podmiotami ubiegaj¹cymi siê o przy³¹czenie do sieci.
Ilo�æ i lokalizacja stacji transformatorowych SN/nn wynikaæ
bêdzie ze zg³oszenia zapotrzebowania na moc przez nowobu-
dowane obiekty.

4. Dopuszcza siê przebudowê sieci elektroenergetycz-
nych koliduj¹cych z projektowanym zagospodarowaniem te-
renu i uk³adem komunikacyjnym. Sposób i warunki przebudo-
wy sieci okre�li w³a�ciwy zak³ad energetyczny.

1) koszty zwi¹zane z przebudow¹ tych urz¹dzeñ ponios¹
podmioty wchodz¹ce w kolizjê.

2) w przypadku konieczno�ci budowy stacji transformatoro-
wych na terenie objêtym niniejszym planem, przedsiêbior-
stwo energetyczne wska¿e miejsca pod ich budowê. Je¿eli
przedsiêbiorstwo energetyczne nie bêdzie mog³o pozyskaæ
wskazanego gruntu dla potrzeb budowy stacji transforma-
torowych, nowe miejsce wska¿e Urz¹d Gminy.

5. Plan dopuszcza, po wykonaniu koncepcji zasilania, po
wcze�niejszym uzgodnieniu za po�rednictwem gminy na eta-
pie pozwolenia na budowê z w³a�ciwym Zak³adem Energe-
tycznym, lokalizowanie stacji transformatorowych 15/0,4 kV
wnêtrzowych na wydzielonych dzia³kach na terenach przezna-
czonych pod zabudowê, przy linii rozgraniczaj¹cej ulic.

6. Mo¿liwo�æ realizacji uzbrojenia w pasie drogowym
drogi wojewódzkiej nr 449, oznaczonej na rysunku planu
symbolem 1KDG za zgod¹ zarz¹dcy drogi.

7. Wszystkie istniej¹ce w obszarze urz¹dzenia elektroener-
getyczne nale¿y wkomponowaæ w projektowane zagospodaro-
wanie przedmiotowego terenu, zachowuj¹c bezpieczne odleg³o-
�ci zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami i przepisami odrêbnymi.

§24. 1. W zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny plan ustala:

1) w przypadku pojawienia siê zapotrzebowania na gaz ziem-
ny grupy E(GZ-50) przy³¹czenie odbiorców do sieci gazo-
wej odbywaæ siê bêdzie na zasadach zawartych w obowi¹-
zuj¹cym Prawie Energetycznym po ka¿dorazowym uzgod-
nieniu z dostawc¹ gazu i bêdzie zale¿a³o od szczegó³owych
warunków technicznych i ekonomicznych uzasadniaj¹cych
budowê sieci gazowej �redniego ci�nienia;

2) na przedmiotowym ternie nale¿y uwzglêdniæ pasy terenu
pod lokalizacjê sieci gazowej;

3) zasady budowy gazoci¹gów w ulicach musz¹ byæ zgodne
z aktualnie obowi¹zuj¹cym rozporz¹dzeniem okre�laj¹cym
warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaæ sieci ga-
zowe;

4) dopuszcza siê w trakcie realizacji planu mo¿liwo�æ lokali-
zacji stacji redukcyjno-pomiarowych w terenach przezna-
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czonych w planie pod zabudowê i wydzielanie terenu
(dzia³ki) dla potrzeb ich budowy bez konieczno�ci opraco-
wania zmiany planu.

2. Do czasu wybudowania sieci gazowej, plan dopuszcza
zaopatrzenie w gaz z butli lub zbiorników lokalizowanych w
granicach dzia³ki inwestora,

3. Mo¿liwo�æ realizacji uzbrojenia w pasie drogowym
drogi wojewódzkiej nr 449, oznaczonej na rysunku planu
symbolem 1KDG za zgod¹ zarz¹dcy drogi.

§25. W zakresie zaopatrzenie w ciep³o do celów grzew-
czych i cieplej wody u¿ytkowej, plan ustala zaopatrzenie z
lokalnych �róde³ ciep³a wbudowanych lub wolnostoj¹cych z
obowi¹zkiem stosowania technologii i paliw ekologicznych.

§26. 1. W zakresie obs³ugi telekomunikacyjnej plan ustala:

1) budowê sieci telekomunikacyjnej w liniach rozgraniczaj¹-
cych ulic, na warunkach okre�lonych przez gestora sieci,
w uzgodnieniu z w³a�ciwym zarz¹dc¹ drogi;

2) obs³ugê abonentów za po�rednictwem indywidualnych
przy³¹czy, na warunkach okre�lonych przez dowolnego
operatora telekomunikacyjnego;

3) Istniej¹c¹ sieæ teletechniczna w miejscach kolizji z projek-
towanym uk³adem komunikacyjnym oraz infrastruktur¹
techniczn¹ nale¿y budowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w
tym zakresie przepisami;

4) Na etapie projektu budowlanego opracowany projekt tech-
niczny podlega zatwierdzeniu przez TP Obszar Sieci w
Kaliszu.

2. Plan dopuszcza przebieg istniej¹cych kabli telekomuni-
kacyjnych doziemnych i linii telefonicznych napowietrznych,
poza liniami rozgraniczaj¹cymi ulic.

§27. W zakresie usuwania nieczysto�ci sta³ych plan ustala
selektywne gromadzenie odpadów w wyznaczonych miej-
scach na terenie posesji w pojemnikach przystosowanych do
ich gromadzenia (sposób gospodarowania odpadami powi-
nien byæ zgodny z gminnym planem gospodarki odpadami
oraz przepisami z zakresu gospodarki odpadami).

ROZDZIA£ VIII

Ustalenia przej�ciowe i koñcowe

§28. Warto�æ stawki procentowej, powsta³ej na skutek
uchwalenia niniejszego planu s³u¿¹cej naliczaniu op³aty zwi¹-
zanej ze wzrostem warto�ci nieruchomo�ci ustala siê w wy-
soko�ci 30%.

§29. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Kobyla Góra.

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

Przewodnicz¹cy
(-) mgr W³adys³aw Miszkie³o
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Za³¹cznik nr 8
do Uchwa³y Nr XXIX/164/09

Rady Gminy Kobyla Góra
z dnia 12 maja 2009 r.

Na podstawie 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, zmiana z 2004 r. Dz.U. Nr 6, poz. 41,
Dz.U. Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Dz.U. Nr 113, poz. 954, Nr
130, poz. 1087, z 2006 r. Dz.U. Nr 45, poz. 319, z 2007r. Dz.U.
Nr 225, poz. 1635, Dz.U. Nr 127, poz. 880, z 2008r. Dz.U. Nr

199, poz. 1227, Dz.U. 201, poz. 1237, z 2009 r. Dz.U. Nr 220,
poz. 1413) Rada Gminy Kobyla Góra stwierdza, ¿e w ustawo-
wym terminie po wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go Gminy Kobyla Góra na obszarze miejscowo�ci M¹koszyce
nie wniesiono uwag do planu.

Za³¹cznik nr 9
do Uchwa³y Nr XXIX/164/09

Rady Gminy Kobyla Góra
z dnia 12 maja 2009 r.

Na podstawie 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, ze zmianami) Rada Gminy Kobyla
Góra stwierdza, ¿e po uprawomocnieniu siê zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ko-
byla Góra na obszarze miejscowo�ci M¹koszyce przewiduje
siê realizacjê w drogach wyznaczonych w planie lub przyle-
g³ych do granic planu, nastêpuj¹cych inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, nale¿¹cych do zadañ w³asnych
gminy i okre�la siê sposób ich realizacji oraz nastêpuj¹ce
zasady finansowania:

1) budowa sieci wodoci¹gowej - inwestycja realizowana
sposobem gospodarczym ze �rodków w³asnych gminy;

2) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drogach - inwestycja
realizowana ze �rodków w³asnych gminy, oraz dotacji z
funduszy ochrony �rodowiska i funduszy unijnych; realiza-
cja jednostkami wykonawczymi wy³onionymi w formie
przetargu, zgodnie z ustaw¹ o zamówieniach publicznych;

3) budowa o�wietlenia ulic w drogach- inwestycja realizowa-
na ze �rodków w³asnych gminy; realizacja jednostkami
wykonawczymi wy³onionymi w formie przetargu, zgodnie
z ustaw¹ o zamówieniach publicznych.
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UCHWA£A Nr XXXVI/421/09 RADY MIASTA PI£Y

z dnia 26 maja 2009 r.

w sprawie okre�lenia zasad udzielania i rozmiar obni¿ek, przyznawania zwolnieñ od obowi¹zku realizacji zajêæ
oraz tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy

- Karta Nauczyciela w placówkach o�wiatowych prowadzonych przez Gminê Pi³a

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. 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, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. 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
2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.
1111, Nr 223, poz. 1458), w zwi¹zku z art. 42 ust. 7 pkt 2, 3
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. � Karta Nauczyciela (t. j. Dz.U.


