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UCHWA£A Nr XXVII/198/2009 RADY GMINY W¥GROWIEC

z dnia 12 czerwca 2009 r.

w sprawie upowa¿nienia Kierownika Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecznej w W¹growcu do za³atwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotycz¹cych podejmowania dzia³añ wobec

d³u¿ników alimentacyjnych

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
pó�. zm1)) w zwi¹zku z ustaw¹ z dnia 7 wrze�nia 2007 r. o
pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 r.
Nr 1, poz. 7 z pó�. zm2)), Rada Gminy W¹growiec uchwala, co
nastêpuje:

§1. Upowa¿nia siê Kierownika Gminnego O�rodka Pomo-
cy Spo³ecznej w W¹growcu do za³atwiania indywidualnych
spraw z zakresu administracji publicznej dotycz¹cych podej-
mowania dzia³añ wobec d³u¿ników alimentacyjnych na pod-
stawie ustawy z dnia 7 wrze�nia 2007 r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów, z wyj¹tkiem spraw okre�lonych
w art. 12 ust. 2 i art. 4 ust. 3 tej ustawy.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
W¹growiec.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(-) Micha³ Nogalski

1 zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y
og³oszone w Dz.U. 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,
i z 2009 r. Nr 52, poz.420.

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y
og³oszone w Dz.U. z 2009 r. Nr 6 poz. 33.
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UCHWA£A Nr 326/XXXVIII/09 RADY MIEJSKIEJ W �REMIE

z dnia 25 czerwca 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru po³o¿onego w rejonie
ul. Podwale w �remie

Na podstawie 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.), Rada Miejska w �remie uchwala, co
nastêpuje:

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru po³o¿onego w rejonie ul. Podwale

w �remie, po stwierdzeniu zgodno�ci przyjêtych rozwi¹zañ z
ustaleniami Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospoda-
rowania Przestrzennego Gminy �rem (uchwa³a Nr 48/V/07
Rady Miejskiej w �remie z dnia 8 lutego 2007 roku), zmienio-
nego uchwa³¹ Nr 215/XXV/08 Rady Miejskiej w �remie z dnia
26 czerwca 2008 r.

2. Integralnymi czê�ciami uchwa³y s¹:
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1) rysunek planu, zwany dalej �rysunkiem�, zatytu³owany
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru po³o¿onego w rejonie ul. Podwale w �remie;
opracowany w skali 1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do
niniejszej uchwa³y;

2) rozstrzygniêcie Rady Miejskiej w �remie o sposobie roz-
patrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowi¹-
ce za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y;

3) rozstrzygniêcie Rady Miejskiej w �remie o sposobie realizacji
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej nale¿¹cych do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach
ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicz-
nych, stanowi¹ce za³¹cznik nr 3 do niniejszej uchwa³y.

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
obowi¹zuje w granicach okre�lonych na rysunku.

§2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:

1) �dachu p³askim� - nale¿y przez to rozumieæ dach o spadku
do 10° ze �cianami attykowymi ze wszystkich stron budyn-
ku, wyprowadzonymi ponad najwy¿szy punkt po³aci dachu;

2) �nieprzekraczalnej linii zabudowy� - nale¿y przez to rozu-
mieæ granicê obszaru zabudowy;

3) �obowi¹zuj¹cej linii zabudowy� - nale¿y przez to rozumieæ
granicê obszaru zabudowy, wzd³u¿ której musz¹ siê znaj-
dowaæ �ciany frontowe budynków na co najmniej 70%
d³ugo�ci tej linii z zastrze¿eniem §8 ust. 2; obowi¹zuj¹ce
linie zabudowy dla pozosta³ych obiektów budowlanych,
stanowi¹ nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy;

4) � obszar zabudowy� - nale¿y przez to rozumieæ obszar
ograniczony nieprzekraczalnymi lub obowi¹zuj¹cymi linia-
mi zabudowy;

5) �powierzchni zabudowy� - nale¿y przez to rozumieæ po-
wierzchniê terenu wyznaczon¹ przez rzut pionowy ze-
wnêtrznych �cian budynku w stanie wykoñczonym;

6) �reklamie� - nale¿y przez to rozumieæ no�niki informacji
wizualnej na temat towarów i us³ug, w jakiejkolwiek ma-
terialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i
zamocowaniami;

7) �stacjach bazowych telefonii komórkowej� - nale¿y przez
to rozumieæ obiekty radiokomunikacyjne, sk³adaj¹ce siê z
urz¹dzeñ elektro- przesy³owych oraz konstrukcji wsporczej
i zestawu anten.

§3. W planie ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie terenów:

1) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczony
na rysunku planu symbolem MW;

2) teren zieleni urz¹dzonej oznaczony na rysunku symbolem ZP.

§4. 1. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego dopuszcza siê lokalizowanie na terenie MW:

1) budynków i budowli o okre�lonych w planie parametrach
- w obszarach zabudowy;

2) budynków lub budowli bezpo�rednio przy granicy dzia³ki
budowlanej, pod warunkiem uwzglêdnienia przepisów
odrêbnych - w obszarach zabudowy;

3) lokalizowanie zabudowy zwartej wzd³u¿ obowi¹zuj¹cych
linii zabudowy;

4) lokalizowanie dominant w miejscach oznaczonych symbo-
lem na rysunku;

5) nadziemnych obiektów infrastruktury technicznej i urz¹-
dzeñ budowlanych, zwi¹zanych z obiektami budowlanymi
- wy³¹cznie w obszarach zabudowy;

6) podziemnych obiektów infrastruktury technicznej;

7) dróg wewnêtrznych;

8) doj�æ, dojazdów, parkingów, obiektów ma³ej architektury
oraz elementów systemu informacji miejskiej - w obsza-
rach zabudowy;

9) wiêcej ni¿ jednego budynku na dzia³ce budowlanej.

2. Dopuszcza siê wydzielanie dzia³ek zwi¹zanych z obiek-
tami infrastruktury technicznej - w obszarach zabudowy.

3. Zakazuje siê lokalizowania:

1) obiektów tymczasowych z wyj¹tkiem obiektów niezbêd-
nych przy budowie budynków i budowli, zgodnych z pod-
stawow¹ funkcj¹ terenu i wznoszonych na czas budowy;

2) reklam;

3) stacji bazowych telefonii komórkowej;

4) ogrodzeñ z typowych prefabrykowanych elementów beto-
nowych;

5) ogrodzeñ poza obszarami zabudowy;

6) bram gara¿owych w budynkach mieszkalnych i budynków
gara¿owych wzd³u¿ obowi¹zuj¹cej linii zabudowy.

§5. Ustala siê zasady ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego:

1) segregacjê odpadów w miejscach ich powstawania i gro-
madzenia oraz zagospodarowanie zgodnie z przepisami
odrêbnymi;

2) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kana-
lizacji deszczowej, a do czasu jej realizacji dopuszcza siê
indywidualny sposób zagospodarowania wód opadowych
i roztopowych na terenie dzia³ki budowlanej;

3) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z po-
wierzchni utwardzonych do kanalizacji deszczowej po ich
podczyszczeniu w osadnikach i separatorach, zgodnie z
przepisami odrêbnymi z dopuszczeniem do czasu jej reali-
zacji stosowania urz¹dzeñ do powierzchniowego odwod-
nienia nawierzchni dróg;

4) odprowadzanie �cieków bytowych - do kanalizacji sanitarnej;

5) ochronê powietrza, wód i powierzchni ziemi zgodnie z
przepisami odrêbnymi;

6) zachowanie, okre�lonych przepisami odrêbnymi, dopusz-
czalnych poziomów ha³asu w �rodowisku:

a) dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
oznaczonych symbolami MW, jak dla terenów zabudo-
wy mieszkaniowo - us³ugowej,
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b) dla terenu zieleni urz¹dzonej, oznaczonego symbolem
ZP, jak dla terenów rekreacyjno - wypoczynkowych;

7) zagospodarowanie mas ziemnych powsta³ych wskutek
prowadzenia robót budowlanych na terenie inwestora,
b¹d� ich wywóz zgodnie z przepisami odrêbnymi;

8) zaopatrzenie w ciep³o z zastosowaniem technologii nisko-
emisyjnych.

§6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej ustala siê:

1) planowane inwestycje na etapie projektu budowlanego
nale¿y uzgodniæ z w³a�ciwym organem ochrony zabytków,
celem uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego na roboty
budowlane na terenie wpisanym do rejestru zabytków;

2) dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego,
obowi¹zek prowadzenia badañ archeologicznych pod-
czas inwestycji zwi¹zanych z zagospodarowaniem i zabu-
dowaniem przedmiotowego terenu, wymagaj¹cych prac
ziemnych. Inwestor winien uzyskaæ pozwolenie na bada-
nia archeologiczne przed otrzymaniem pozwolenia na
budowê.

§7. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych nie podejmuje siê ustaleñ.

§8. 1. Na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej, oznaczonym symbolem MW dopuszcza siê lokalizowanie:

1) budynków mieszkalnych wielorodzinnych z mo¿liwo�ci¹
lokalizowania us³ug w parterach tych budynków; dopusz-
cza siê lokalizowanie jednego lokalu handlowego o po-
wierzchni u¿ytkowej do 400 m2 na ka¿dym z obszarów
zabudowy, dla pozosta³ych lokali handlowych ustala siê
maksymaln¹ powierzchniê u¿ytkow¹ - 100 m2;

2) budynków gara¿owych dla samochodów osobowych, to-
warzysz¹cych zabudowie mieszkaniowej.

2. Dopuszcza siê przekroczenie obowi¹zuj¹cych linii zabu-
dowy, za wyj¹tkiem obowi¹zuj¹cej linii zabudowy na granicy z
terenem ZP, na kondygnacjach wy¿szych ni¿ parter gzymsami,
wykuszami i balkonami na odleg³o�æ nie wiêksz¹ ni¿ 1,2 m.

3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospoda-
rowania dzia³ek budowlanych:

1) wysoko�æ budynków - od 11 m do 14 m;

2) wysoko�æ budynków gara¿owych - 3 m do 4 m;

3) wysoko�æ dominanty do 16 m;

4) powierzchniê zabudowy - do 40% powierzchni dzia³ki
budowlanej;

5) powierzchniê zabudowy dominanty - do 100 m2;

6) powierzchniê terenu biologicznie czynn¹ - nie mniejsz¹ ni¿
20% powierzchni dzia³ki budowlanej;

7) dachy p³askie lub dachy mansardowe.

§9. 1. Na terenie zieleni urz¹dzonej, oznaczonej na rysun-
ku symbolem ZP dopuszcza siê lokalizowanie zieleni urz¹dzo-
nej w postaci rabat, kwietników, trawnika, ¿ywop³otu.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenu:

1) ochronê istniej¹cej, warto�ciowej zieleni;

2) powierzchniê terenu biologicznie czynn¹ - 100% powierzch-
ni terenu.

§10. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania
terenów lub 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, dla zapewnienia szczel-
no�ci i stabilno�ci wa³ów przeciwpowodziowych, w obszarze,
na którym zakazuje siê wykonywania obiektów budowlanych,
oznaczonym na rysunku symbolem i stanowi¹cym pas terenu
o szeroko�ci 50 m od stopy wa³u po stronie odpowietrznej,
ustala siê:

1) zakaz wykonywania obiektów budowlanych;

2) kopania studni, sadzawek, do³ów oraz rowów.

§11. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania
i podzia³u nieruchomo�ci nie podejmuje siê ustaleñ.

§12. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu: na terenie ZP
ustala siê zakaz wykonywania obiektów budowlanych, zgod-
nie z przepisami odrêbnymi.

§13. W zakresie zasad rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej ustala siê:

1) lokalizowanie dróg wewnêtrznych na terenie MW;

2) parametry dróg wewnêtrznych, chodników, miejsc postojo-
wych, doj�æ, dojazdów - zgodnie z przepisami odrêbnymi;

3) powi¹zanie sieci infrastruktury technicznej i dróg we-
wnêtrznych z uk³adem zewnêtrznym oraz zapewnienie
dostêpu do sieci zgodnie z przepisami odrêbnymi;

4) dopuszczenie lokalizowania i utrzymania sieci infrastruktu-
ry technicznej, w tym w szczególno�ci: sieci wodoci¹go-
wej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej, cie-
p³owniczej, telekomunikacyjnej, o�wietlenia;

5) zaopatrzenie w wodê, gaz, energiê elektryczn¹ z istniej¹-
cych sieci infrastruktury technicznej;

6) zapewnienie w granicach dzia³ki budowlanej miejsc posto-
jowych w ilo�ci nie mniejszej ni¿ 1 miejsce postojowe na 1
lokal mieszkalny, równie¿ w kondygnacjach podziemnych.

§14. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego
zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania terenów nie
podejmuje siê ustaleñ.

§15. Ustala siê 30% stawkê, o której mowa w art. 36 ust.
4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym.

§16. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmi-
strzowi �remu.

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

Przewodnicz¹ca Rady
(-) Katarzyna Sarnowska
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Za³¹cznik nr 2

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIEJSKIEJ W �REMIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG
WNIESIONYCH DO PROJEKTU PLANU

Poz. 2505

W wyniku uwzglêdnienia przez Burmistrza �remu z³o¿o-
nych uwag nie zachodzi konieczno�æ rozstrzygania o sposobie
rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru po³o¿o-
nego w rejonie ul. Podwale.

Za³¹cznik nr 3

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIEJSKIEJ W �REMIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALE¯¥CYCH DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY

ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej nale¿¹ce do
zadañ w³asnych gminy to realizacja dróg publicznych na
terenach przeznaczonych w planie pod tak¹ funkcjê oraz
budowa sieci wodoci¹gowej, kanalizacyjnej, finansowanie
o�wietlenia ulic, placów i dróg, znajduj¹cych siê na terenie
gminy oraz planowanie i organizacja zaopatrzenia w energiê
elektryczn¹ i paliwa gazowe na obszarze gminy.

Na terenach dotychczas niezainwestowanych budowa po-
szczególnych sieci infrastruktury technicznej bêdzie przebie-
gaæ ka¿dorazowo wed³ug aktualizowanych na bie¿¹co: �Wie-
loletniego Program Inwestycyjnego� oraz �Wieloletniego pla-
nu rozwoju i modernizacji urz¹dzeñ wodoci¹gowych i urz¹-
dzeñ kanalizacyjnych Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanali-
zacji w �remie Sp. z o. o.� i �Koncepcji programowo -
przestrzennej zwodoci¹gowania i skanalizowania terenów
gminy �rem oraz terenów przyleg³ych�. Aktualizacja progra-
mów bêdzie zwi¹zana z rozwojem popytu na poszczególne

kwarta³y zabudowy. Budowa dróg bêdzie nastêpowaæ po
wybudowaniu wszystkich niezbêdnych podziemnych sieci
infrastruktury technicznej.

Realizacja inwestycji przebiegaæ bêdzie zgodnie z obowi¹-
zuj¹cymi przepisami w tym m.in. ustaw¹- Prawo budowlane,
ustaw¹ Prawo zamówieñ publicznych, ustaw¹ o samorz¹dzie
gminnym, ustaw¹ o gospodarce nieruchomo�ciami i ustaw¹-
Prawo ochrony �rodowiska.

O ile zaistnieje taka potrzeba, inwestycje z zakresu infra-
struktury technicznej nale¿¹ce do zadañ w³asnych gminy
finansowane bêd¹ w ca³o�ci lub w czê�ci z bud¿etu gminy oraz
na podstawie porozumieñ z innymi podmiotami lub ze �róde³
zewnêtrznych. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci
wodoci¹gowej mo¿e byæ w czê�ci finansowana ze �rodków
w³asnych Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w �re-
mie Sp. z o. o.


