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UCHWA£A Nr XXVIII/243/2008 RADY GMINY STARE MIASTO

z dnia 10 grudnia 2008 r.

w sprawie upowa¿nienia Kierownika Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Starym Mie�cie do za³atwiania spraw
z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

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�n. zm.) Rada Gminy Stare Miasto uchwala, co nastêpuje:

§1. Upowa¿nia siê Kierownika Gminnego O�rodka Pomo-
cy Spo³ecznej w Starym Mie�cie do za³atwiania indywidual-
nych spraw z zakresu administracji publicznej w czê�ci doty-
cz¹cej podejmowania wobec d³u¿ników alimentacyjnych dzia-
³añ, przewidzianych w ustawie z dnia 7 wrze�nia 2007 r. o

pomocy osobom upowa¿nionym do alimentów (Dz.U. Nr 192,
poz. 1378 z pó�n. zm.).

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Stare Miasto.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od jej og³osze-
nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
(-) Karol Szafran
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UCHWA£A Nr XXVIII/143/2008 RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE

z dnia 11 grudnia 2008 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego w zakresie lokalizacji
dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Kromolice - P¹tnów na odcinku po³o¿onym

w gminie Golina.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142. poz.
1591 ze pó�. zmianami, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717, 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141
poz. 1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1078)
oraz uchwa³y Nr IX/41/2007 Rady Miejskiej w Golinie z 26
kwietnia 2007 r. Rada Miejska w Golinie po stwierdzeniu
zgodno�ci ze studium uwarunkowañ i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Golina, uchwalonego uchwa³¹
Rady Miejskiej w Golinie Nr XXVII/139/2004 z dnia 29.12.2004
r., uchwala co nastêpuje:

ROZDZIA£ I

Przepisy ogólne

§1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla inwestycji celu publicznego w zakresie loka-
lizacji dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej
400 kV Kromolice - P¹tnów na odcinku po³o¿onym w gminie
Golina.

Integralnymi czê�ciami uchwa³y s¹ nastêpuj¹ce za³¹czniki:
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1) rysunek planu w skali 1:2000 - za³¹czniki arkusz od 1 do
7 obejmuj¹ce obszar o którym mowa w par.1 pkt 1 zwany
dalej rysunkiem - stanowi¹cy za³¹cznik nr 1,

2) rozstrzygniêcie dotycz¹ce sposobu rozpatrzenia uwag do
projektu planu stanowi¹ce za³¹cznik nr 2,

3) rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nale¿¹cych
do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich finansowania
� stanowi¹ce za³¹cznik nr 3,

§2. Na obszarze objêtym planem nie wystêpuje potrzeba
ustalania:

1) granic zasad i sposobów zagospodarowania terenów
górniczych,

2) granic terenów nara¿onych na niebezpieczeñstwo powo-
dzi oraz usuwania siê mas ziemnych

3) granic terenów wymagaj¹cych przeprowadzenia scaleñ i
podzia³u nieruchomo�ci.

4) granic terenów rehabilitacji istniej¹cej zabudowy i infra-
struktury technicznej.

5) granic terenów wymagaj¹cych przekszta³ceñ lub rekultywacji,

9) granic pomników zag³ady oraz ich stref ochronnych

7) obiektów i terenów objêtych ochron¹ na podstawie prze-
pisów odrêbnych.

§3. Ilekroæ w ustaleniach niniejszej uchwa³y jest mowa o:

1. ustawie � nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

2. planie � nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu, o
których mowa w §1 niniejszej uchwa³y;

3. uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Miejskiej w Golinie;

4. przeznaczeniu podstawowym � nale¿y przez to rozumieæ
dominuj¹cy (g³ówny) sposób zagospodarowania terenu;

5. przeznaczeniu dopuszczalnym � nale¿y przez to rozumieæ
inny ni¿ podstawowy sposób zagospodarowania terenu
uzupe³niaj¹cy i wzbogacaj¹cy przeznaczenie podstawowe;

6. pasie technologicznym � nale¿y przez to rozumieæ obszar
o szeroko�ci 70 m � po 35 m od osi linii 400 kV po obu
stronach linii, objêty niniejszym planem, na którym dopusz-
cza siê prowadzenie prac zwi¹zanych z budow¹, przebu-
dow¹, modernizacj¹ i eksploatacj¹ linii, w granicach które-
go zamyka siê ponadnormatywne oddzia³ywanie tej linii;

7. linii 400 kV � nale¿y przez to rozumieæ dwutorow¹, napo-
wietrzn¹ liniê elektroenergetyczn¹ o napiêciu znamiono-
wym 400 kV relacji Kromolice - P¹tnów;

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

9. terenie � nale¿y przez to rozumieæ obszar, wyznaczony
liniami rozgraniczaj¹cymi oraz okre�lony symbolem lub
symbolem i numerem;

§4. 1. Przedmiotem ustaleñ niniejszej uchwa³y jest:

1) rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym � dwutorowej napowietrznej linii elektro-
energetycznej 400kV Kromolice � P¹tnów,

2) okre�lenie sposobów zagospodarowania i warunków za-
budowy na terenach po³o¿onych w obrêbie pasa techno-
logicznego dwutorowej napowietrznej linii elektroenerge-
tycznej 400 kV Kromolice � P¹tnów.

2. W planie okre�la siê:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny o
ró¿nym przeznaczeniu i ró¿nych zasadach zagospodarowania,

2) zasady ochrony i ³adu przestrzennego,

3) zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-
rowego,

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz
dóbr kultury wspó³czesnej,

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

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej,

7) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz¹-
dzenia i u¿ytkowania terenów,

8) stawki procentowe na podstawie której ustala siê op³atê
o której mowa w art. 35 ust. 4 Ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym,

3. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu

1) granica obszaru objêtego planem bêd¹ce jednocze�nie
granicami pasa technologicznego wzd³u¿ istniej¹cej linii
220 kV i projektowanej linii 400kV,

2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu,

3) oznaczenia literowe przeznaczenia terenu, zgodne z le-
gend¹ na rysunku planu,

4) nieprzekraczalne i obowi¹zuj¹ce linie zabudowy,

5) o� istniej¹cej linii elektroenergetycznej 220 kV Plewiska �
Konin bêd¹c¹ jednocze�nie osi¹ projektowanej linii 400kV.

§5. Przeznaczenie terenów

1. W obrêbie pasa technologicznego (granicach objêtych
planem) projektowanej linii 400 kV ustala siê nastêpuj¹ce
przeznaczenie terenu:

1) tereny istniej¹cej zabudowy zagrodowej, oznaczone na
rysunku symbolem - RM,

2) tereny zabudowy gospodarczej, oznaczone na rysunku
symbolem - RRM,

3) tereny zabudowy us³ugowej, oznaczone na rysunku
symbolem U,

4) tereny rolnicze, oznaczone na rysunku symbolem - R.

5) tereny wód powierzchniowych, oznaczone na rysunku
symbolem � WS,
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6) tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku sym-
bolem � KD1-3,

7) tereny dróg wewnêtrznych oznaczone na rysunku sym-
bolem - KDW

8) tereny pod lini¹ elektroenergetyczn¹ dla których uzy-
skano zgodê na wy³¹czenie z produkcji le�nej - ZR.

9) tereny lasów, oznaczone na rysunku symbolem - ZL.

10) tereny zieleni ogrodów, oznaczone na rysunku symbo-
lem - ZO.

11) teren cmentarza, oznaczony na rysunku symbolem ZC,

2. Dla terenów, dla których wyznaczono w niniejszej uchwale
nowe przeznaczenie, dopuszcza siê dotychczasowy spo-
sób u¿ytkowania, do czasu ich zagospodarowania zgodnie
z ustaleniami niniejszego planu.

§6. Zasady ochrony ³adu przestrzennego

Na obszarze objêtym planem kszta³towanie i ochronê ³adu
przestrzennego nale¿y realizowaæ poprzez:

1. przestrzeganie zasad zabudowy okre�lonych niniejsz¹
uchwa³¹ oraz szczegó³owymi regulacjami prawnymi;

2. zakaz lokalizacji nowych budynków mieszkalnych lub no-
wych obiektów budowlanych z pomieszczeniami przezna-
czonymi na pobyt ludzi w obrêbie ca³ego pasa technolo-
gicznego;

3. zakaz lokalizacji nowej zabudowy w obszarze o szeroko�ci
23 m od osi linii 400 kV w ka¿d¹ stronê;

4. obowi¹zek zachowania bezpiecznych, okre�lonych w od-
powiednich przepisach i normach, odleg³o�ci obiektów od
przewodów roboczych linii 400 kV w przypadku rozbudo-
wy, i przebudowy istniej¹cych oraz budowy nowych obiek-
tów budowlanych,

§7. Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego

1. Na czê�ci obszaru objêtego planem, wystêpuje Powidzko
� Bieniaszewski Obszar Chronionego Krajobrazu, dla któ-
rego obowi¹zuj¹ zakazy zgodnie z Uchwa³¹ Nr 53 Woje-
wódzkiej Rady Narodowej w Koninie z dnia 29 stycznia
1986 r., zmienionej Rozporz¹dzeniem Nr 14 Wojewody
Koniñskiego z dnia 23 lipca 1998 r. zmieniaj¹cym uchwa³ê
w sprawie ustalenia obszarów krajobrazu chronionego na
terenie województwa koniñskiego i zasad korzystania z
tych terenów.

2. W trakcie realizacji projektowanej inwestycji liniowej na-
le¿y ograniczyæ do minimum niezbêdn¹ wycinkê drzew w
pasie technologicznym.

3. Masy ziemne powsta³e w wyniku fundamentowania s³u-
pów nale¿y gromadziæ w wyznaczonym miejscu i zu¿yæ do
zasypania fundamentów. Pozosta³o�ci wywoziæ zgodnie z
przepisami szczegó³owymi lub wtórnie wykorzystaæ przez
rozplantowanie.

4. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki oddzia³ywania linii 400 kV:

1) Na ca³ym obszarze opracowania planu:

a) natê¿enie pola elektrycznego emitowanego przez
liniê 400 kV nie mo¿e przekroczyæ warto�ci 10 kV/m,

b) natê¿enie pola magnetycznego emitowanego przez
liniê 400 kV nie mo¿e przekroczyæ warto�ci 60A/m,

c) oddzia³ywanie akustyczne linii 400 kV nie mo¿e
przekraczaæ warto�ci dopuszczalnych okre�lonych
w przepisach odrêbnych odpowiednio dla danego
rodzaju przeznaczenia terenu.

2) Poza obszarem o szeroko�ci 27 m od osi linii 400 kV
w ka¿d¹ stronê natê¿enie pola elektrycznego nie mo¿e
przekroczyæ warto�ci 1 kV/m.

5. Na terenach rolniczych, oznaczonych na rysunku planu
symbolem R nale¿y prowadziæ gospodarkê rolna, zgodnie
z przepisami odrêbnymi.

6. Tereny wód powierzchniowych, oznaczone na rysunku
planu symbolem WS nale¿y pozostawiæ w dotychczaso-
wych granicach.

7. Zakaz likwidacji rowów melioracyjnych,

8. Nakaz przywrócenia do stanu pierwotnego uszkodzonych,
w wyniku prac budowlanych, skarp rzek i rowów melio-
racyjnych,

9. Nakaz lokalizacji budowli (w tym s³upów linii 400 kV) w
sposób zapewniaj¹cy swobodny przejazd i prowadzenie
prac zwi¹zanych z konserwacj¹ rowów melioracyjnych i
cieków wodnych,

10. Nakaz odbudowy ci¹gów drenarskich w przypadku ich
naruszenia przy prowadzeniu prac budowlanych,

11. Przed pozwoleniem na budowê ustala siê wymóg uzyska-
nia przez inwestora uzgodnienia ze Zwi¹zkiem Spó³ek
Wodnych w Koninie w zakresie melioracji szczegó³owej.

12. Na obszarze objêtym planem ochronê �rodowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego nale¿y realizowaæ poprzez:

1) zakaz lokalizacji inwestycji mog¹cych znacz¹co oddzia-
³ywaæ na �rodowisko za wyj¹tkiem dróg i sieci infra-
struktury technicznej, zgodnie z przepisami ochrony
�rodowiska,

2) zakaz likwidowania oraz niszczenia zadrzewieñ �ród-
polnych i przydro¿nych z uwzglêdnieniem ust. 1,

3) zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta³ca-
j¹cych rze�bê terenu z wy³¹czaniem prac zwi¹zanych z
budow¹ obiektów kubaturowych,

4) nakaz stosowania do celów grzewczych paliw p³yn-
nych, gazowych i sta³ych oraz alternatywnych �róde³
energii z wy³¹czeniem paliw wêg³owych w nowopro-
jektowanych budynkach,

§8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej

Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego
ustala siê w obrêbie realizacji zadania inwestycyjnego obo-
wi¹zek przeprowadzenia badañ archeologicznych przy reali-
zacji inwestycji, w obrêbie wykopów budowlanych w zakresie
uzgodnionym pozwoleniem WUOZ w Poznaniu, delegatura w
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Koninie które inwestor winien uzyskaæ przed otrzymaniem
pozwolenia na budowê. W przypadku odkrycia nieujawnio-
nych na powierzchni obiektów archeologicznych nast¹pi ko-
nieczno�æ przeprowadzenia ratowniczych badañ wykopali-
skowych.

§9. Zasady kszta³towania przestrzeni publicznych

Na obszarze objêtym planem przestrzeñ publiczn¹ stano-
wi¹: drogi (KD), dla których szczegó³owe zasady zagospoda-
rowania okre�lono w §12.

§10. Zasady podzia³u i scalania nieruchomo�ci

Ustala siê prawo do podzia³u i ³¹czenia istniej¹cych dzia³ek
zgodnie z przepisami obowi¹zuj¹cego prawa.

§11. Warunki tymczasowego zagospodarowania

Na terenach objêtych niniejszym planem dopuszcza siê
tymczasowe zajêcie pasa terenu, okre�lonego jako pas tech-
nologiczny, na potrzeby zwi¹zane z budow¹ linii 400 kV.

Termin czasowego u¿ytkowania terenów, o którym mowa
w ust. 1, ustala siê na okres dwóch lat od chwili rozpoczêcia
prac budowlanych.

Po zakoñczeniu prac budowlanych zwi¹zanych z budow¹
linii 400 kV ustala siê nakaz przywrócenia terenu zajêtego na
potrzeby zwi¹zane z przedmiotow¹ budow¹ do stanu pierwot-
nego w czê�ci nie zajêtej pod stanowiska s³upów.

ROZDZIA£ II

Warunki szczegó³owe zabudowy i zagospodarowania
terenów, w tym parametry i wska�niki kszta³towania

zabudowy.

§12. 1. Dla terenów zabudowy zagrodowej RM ustala siê:

1) zakaz lokalizacji nowych budynków z pomieszczeniami
przeznaczonymi na sta³y pobyt ludzi;

2) dopuszcza siê pozostawienie w dotychczasowym u¿ytko-
waniu, rozbudowê i przebudowê istniej¹cych zabudowañ
gospodarczych przy zachowaniu dotychczasowych gaba-
rytów w zakresie wysoko�ci zabudowy i geometrii dachu
z uwzglêdnieniem zachowania minimalnych, dopuszczal-
nych odleg³o�ci od linii 400 kV;

3) nakaz zmiany sposobu u¿ytkowania istniej¹cych budyn-
ków mieszkalnych, dla których zostan¹ przekroczone do-
puszczalne przepisami prawa parametry pola elektroma-
gnetycznego i ha³asu emitowanego przez liniê 400 kV oraz
ich adaptacjê na obiekty gospodarcze lub us³ugowo -
produkcyjne z uwzglêdnieniem ust. 1 i 2,

4) dopuszcza siê pozostawienie dotychczasowego sposobu
u¿ytkowania istniej¹cych budynków mieszkalnych, dla
których nie zostan¹ przekroczone dopuszczalne przepisa-
mi prawa parametry pola elektromagnetycznego i ha³asu
emitowanego przez liniê 400 kV,

5) max. powierzchniê zabudowy dla dzia³ki budowlanej na
35% oraz obowi¹zek przeznaczenia min. 30% powierzchni
dzia³ki jako powierzchni biologicznie czynnej,

6) obowi¹zek lokalizacji w ramach terenu min 2 miejsc
postojowych,

7) dopuszcza siê lokalizacjê linii 400 kV,

8) dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury technicznej,

9) na etapie eksploatacji linii 400 kV dopuszcza siê prowadze-
nie robót remontowo-modernizacyjnych,

10) zakaz sadzenia wysokiej ro�linno�ci w odleg³o�ci do 32,0
m od osi linii,

11) dopuszcza siê u¿ytkowanie zgodnie z przeznaczeniem z
uwzglêdnieniem §6-8, §10-11 i §13;

2. Dla terenów zabudowy gospodarczej RRM ustala siê:

1) zakaz lokalizacji budynków z pomieszczeniami przeznaczo-
nymi na sta³y pobyt ludzi;

2) dopuszcza siê budowê zabudowañ gospodarczych zwi¹za-
nych z produkcj¹ roln¹ przy zachowaniu dotychczasowych
gabarytów w zakresie wysoko�ci zabudowy i geometrii
dachu; z uwzglêdnieniem zachowania minimalnych, do-
puszczalnych odleg³o�ci od linii 400 kV;

3) obowi¹zek przeznaczenia min. 30% powierzchni dzia³ki
jako powierzchni biologicznie czynnej,

4) na etapie eksploatacji linii 400 kV dopuszcza siê prowadze-
nie robót remontowo-modernizacyjnych,

5) dopuszcza siê lokalizacjê linii 400 kV,

6) dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury technicznej,

7) na etapie eksploatacji linii 400 kV dopuszcza siê prowadze-
nie robót remontowo-modernizacyjnych,

8) zakaz sadzenia wysokiej ro�linno�ci w odleg³o�ci do 32,0
m od osi linii,

9) dopuszcza siê u¿ytkowanie zgodnie z przeznaczeniem z
uwzglêdnieniem §6-8, §10-11 i §13;

3. Dla terenów zabudowy us³ugowej U1 ustala siê:

1) zakaz lokalizacji budynków z pomieszczeniami przeznaczo-
nymi na sta³y pobyt ludzi;

2) dopuszcza siê pozostawienie w dotychczasowym u¿ytko-
waniu, rozbudowê i przebudowê istniej¹cych zabudowañ
gospodarczych przy zachowaniu dotychczasowych gaba-
rytów w zakresie wysoko�ci zabudowy i geometrii dachu
z uwzglêdnieniem zachowania minimalnych, dopuszczal-
nych odleg³o�ci od linii 400 kV;

3) dopuszcza siê realizacjê zabudowañ gospodarczych przy
zachowaniu maks. wysoko�ci 5,0 m z uwzglêdnieniem
zachowania minimalnych, dopuszczalnych odleg³o�ci od
linii 400 kV;

4) nakazuje siê zmianê sposobu u¿ytkowania istniej¹cych
budynków mieszkalnych, dla których zostan¹ przekroczo-
ne dopuszczalne przepisami prawa parametry pola elek-
tromagnetycznego i ha³asu emitowanego przez liniê 400
kV oraz ich adaptacjê na obiekty gospodarcze lub us³ugo-
wo - produkcyjne z uwzglêdnieniem ust. 1 i 2,
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5) max. powierzchniê zabudowy dla dzia³ki budowlanej na
35% oraz obowi¹zek przeznaczenia min. 30% powierzchni
dzia³ki jako powierzchni biologicznie czynnej,

6) obowi¹zek lokalizacji w ramach terenu min 2 miejsc
postojowych,

7) dopuszcza siê lokalizacjê linii 400 kV,

8) dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury technicznej,

9) na etapie eksploatacji linii 400 kV dopuszcza siê prowadze-
nie robót remontowo-modernizacyjnych,

10) zakaz sadzenia wysokiej ro�linno�ci w odleg³o�ci do 32,0
m od osi linii,

11) dopuszcza siê u¿ytkowanie zgodnie z przeznaczeniem z
uwzglêdnieniem §6-8, §10-11 i §13;

4. Dla terenów us³ug U 2 ustala siê:

1) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych z dopuszczeniem
prawa lokalizacji parkingów,

2) dopuszcza siê lokalizacjê linii 400 kV,

3) dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury technicznej,

4) na etapie eksploatacji linii 400 kV dopuszcza siê prowadze-
nie robót remontowo-modernizacyjnych,

5) zakaz sadzenia wysokiej ro�linno�ci w odleg³o�ci do 32,0
m od osi linii,

6) dopuszcza siê u¿ytkowanie zgodnie z przeznaczeniem z
uwzglêdnieniem §6-8, §10-11 i §13;

5. Dla terenów rolniczych R ustala siê:

1) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych za wyj¹tkiem pra-
wa do lokalizacji s³upów elektroenergetycznych;

2) dopuszcza siê lokalizacjê linii 400 kV,

3) dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury technicznej,

4) na etapie eksploatacji linii 400 kV dopuszcza siê prowadze-
nie robót remontowo-modernizacyjnych,

5) zakaz sadzenia wysokiej ro�linno�ci w odleg³o�ci do 32,0 m
od osi linii,

6) dopuszcza siê u¿ytkowanie zgodnie z przeznaczeniem z
uwzglêdnieniem §6-8, §10-11 i §13;

6. dla terenów wód powierzchniowych WS ustala siê:

1) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych niezwi¹zanych z
przeznaczeniem terenu;

2) dopuszcza siê lokalizacjê linii 400 kV,

3) dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury technicznej,

4) na etapie eksploatacji linii 400 kV dopuszcza siê prowadze-
nie robót remontowo-modernizacyjnych,

5) zakaz sadzenia wysokiej ro�linno�ci w odleg³o�ci do 32,0 m
od osi linii,

6) dopuszcza siê u¿ytkowanie zgodnie z przeznaczeniem z
uwzglêdnieniem §6-8, §10-11 i §13;

7. Dla terenów dróg publicznych dojazdowych KD1, zbior-
czych KD2 i lokalnych KD3 ustala siê::

1) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych niezwi¹zanych z
przeznaczeniem terenu;

2) dopuszcza siê lokalizacjê linii 400 kV,

3) dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury technicznej,

4) na etapie eksploatacji linii 400 kV dopuszcza siê prowadze-
nie robót remontowo-modernizacyjnych,

5) zakaz sadzenia wysokiej ro�linno�ci w odleg³o�ci do 32,0 m
od osi linii,

6) dopuszcza siê u¿ytkowanie zgodnie z przeznaczeniem z
uwzglêdnieniem §6-8, §10-11 i §13;

8. Dla terenów dróg wewnêtrznych KDW ustala siê::

1) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych niezwi¹zanych z
przeznaczeniem terenu;

2) dopuszcza siê lokalizacjê linii 400 kV,

3) dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury technicznej,

4) na etapie eksploatacji linii 400 kV dopuszcza siê prowadze-
nie robót remontowo-modernizacyjnych,

5) zakaz sadzenia wysokiej ro�linno�ci w odleg³o�ci do 32,0 m
od osi linii,

6) dopuszcza siê u¿ytkowanie zgodnie z przeznaczeniem z
uwzglêdnieniem §6-8, §10-11 i §13;

9. Dla terenów pod lini¹ elektroenergetyczn¹, dla któ-
rych uzyskano zgodê na wy³¹czenie z produkcji le�nej ZR
ustala siê:

1) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych;

2) prawo u¿ytkowania rolnego z dopuszczeniem realizacji
szkó³ki le�nej,

3) dopuszcza siê lokalizacjê linii 400 kV,

4) dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury technicznej,

5) na etapie eksploatacji linii 400 kV dopuszcza siê prowadze-
nie robót remontowo-modernizacyjnych,

6) zakaz sadzenia wysokiej ro�linno�ci w odleg³o�ci do 32,0 m
od osi linii,

7) dopuszcza siê u¿ytkowanie zgodnie z przeznaczeniem z
uwzglêdnieniem §6-8, §10-11 i §13;

10. Dla terenów zieleni ogrodów ZO ustala siê::

1) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych,

2) dopuszcza siê lokalizacjê linii 400 kV,

3) dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury technicznej,

4) na etapie eksploatacji linii 400 kV dopuszcza siê prowadze-
nie robót remontowo-modernizacyjnych,

5) zakaz sadzenia wysokiej ro�linno�ci w odleg³o�ci do 32,0 m
od osi linii,

6) dopuszcza siê u¿ytkowanie zgodnie z przeznaczeniem z
uwzglêdnieniem §6-8, §10-11 i §13;
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11. Dla terenów cmentarza ZC ustala siê:

1) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, z wyj¹tkiem pra-
wa lokalizacji nagrobków o wysoko�ci maks. 4,0 m,

2) dopuszcza siê lokalizacjê linii 400 kV,

3) dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury technicznej,

4) na etapie eksploatacji linii 400 kV dopuszcza siê prowadze-
nie robót remontowo-modernizacyjnych,

5) zakaz sadzenia wysokiej ro�linno�ci w odleg³o�ci do 32,0
m od osi linii,

6) dopuszcza siê u¿ytkowanie zgodnie z przeznaczeniem z
uwzglêdnieniem §6-8, §10-11 i §13;

12. Dla terenów lasów ZL ustala siê:

1) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych niezwi¹zanych z
przeznaczeniem terenu;

2) na etapie eksploatacji linii 400 kV dopuszcza siê prowadze-
nie robót remontowo-modernizacyjnych,

3) dopuszcza siê u¿ytkowanie zgodnie z przeznaczeniem z
uwzglêdnieniem §6-8, §10-11 i §13;

ROZDZIA£ III

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§13. 1. Adaptuje siê istniej¹cy uk³ad drogowy wraz z
istniej¹cymi zasadami obs³ugi komunikacyjnej terenów

2. Na obszarze objêtym planem ustala siê nastêpuj¹ce
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infra-
struktury technicznej:

1. obs³uga komunikacyjna linii 400 kV z istniej¹cych dróg,

2. ustala siê nakaz wykonania skrzy¿owañ linii 400 kV z
drogami zgodnie z przepisami odrêbnymi o zachowaniu
skrajni drogowej (przy równoleg³ym do dróg przebiegu
linii) z obowi¹zkiem zachowania odleg³o�ci wymaganych
w obowi¹zuj¹cych przepisach.

3. s³upy linii 400 kV nale¿y lokalizowaæ w odleg³o�ci min. 5,0
m od granicy pasa drogowego dróg publicznych,

4. zachowanie skrajni drogowej wymaganej dla elektroener-
getycznych linii napowietrznych,

5. zakazuje siê umieszczania w pasie drogowym urz¹dzeñ
nie zwi¹zanych z potrzebami ruchu drogowego, natomiast
dopuszcza siê lokalizowanie tych urz¹dzeñ w pasie drogo-
wym za zgod¹ zarz¹dcy drogi,

6. obowi¹zek oznakowania i zg³aszania organom wojsko-
wym budowy s³upów zgodnie z przepisami odrêbnymi,

7. ustala siê nakaz wykonania skrzy¿owañ linii 400 kV z
innymi instalacjami podziemnymi i napowietrznymi
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami oraz obowi¹zek
uzgadniania rozwi¹zañ technicznych tych skrzy¿owañ z
w³a�cicielami instalacji na bazie warunków technicz-
nych,
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8. zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cych stacji trans-
formatorowych, liniami napowietrznymi nn lub kablowy-
mi na warunkach dostawcy,

9. dopuszcza siê przebudowê (skablowanie lub prze³o¿enie)
istniej¹cych sieci elektroenergetycznych z koliduj¹cym
planowanym przebiegiem linii elektroenergetycznej 400
kV, sposób i warunki przebudowy sieci elektroenergetycz-
nych okre�li koncern Energetyczny ENERGA S.A. Oddzia³
w Kaliszu, koszty zwi¹zane z przebudow¹ poniesie pod-
miot wchodz¹cy w kolizje,

10. adaptuje siê istniej¹ce sieci telekomunikacyjne i dopusz-
cza siê ich rozbudowê, uzupe³nienie oraz mo¿liwo�æ suk-
cesywnej przebudowy istniej¹cych linii napowietrznych
na linie telefoniczne kablowe doziemne,

11. budowa linii 400kV odbywaæ siê bêdzie, po trasie istnie-
j¹ce linii 220 kV, która podlegaæ bêdzie rozbiórce,

12. wysoko�æ s³upów projektowanej linii 400kV nie mo¿e
przekraczaæ 75,0 m ponad poziom istniej¹cego terenu,

13. obowi¹zek zachowania minimalnej wysoko�ci zawiesze-
nia dolnego przewodu energetycznego linii na min 11,0 m
nad poziom istniej¹cego terenu,

14. obowi¹zek lokalizacji s³upów linii 400 kV w odleg³o�ci nie
mniejszej ni¿ 10 m od krawêdzi skarp rzek i cieków
wodnych oraz 5 m od krawêdzi skarp rowów melioracji
szczegó³owej,

15. odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z utwar-
dzonych powierzchni drogowych na terenach zurbanizo-
wanych docelowo do systemu kanalizacji deszczowej, na
terenach niezurbanizowanych do przyleg³ych rowów, zrzuty
winny posiadaæ urz¹dzenia podczyszczaj¹ce,

16. odprowadzenie �cieków bytowych do szczelnych zbiorni-
ków wybieralnych wywo¿onych do oczyszczalni �cieków,
docelowo do systemu kanalizacji sanitarnej,

17. zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu gminnego,

18. zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi o odpadach i ochronie �rodowiska,

19. urz¹dzenia infrastruktury technicznej projektowaæ zgodnie z
wymogami okre�lonymi w przepisach szczególnych, w uzgod-
nieniu z dysponentami poszczególnych sieci, za zgod¹ i na
warunkach okre�lonych przez zarz¹dcê lub w³a�ciciela drogi.

ROZDZIA£ IV

Ustalenia koñcowe

§14. Ustala siê zmianê przeznaczenia terenów le�nych na
cele niele�ne czê�ci dzia³ek zgodnie z:

1) Decyzj¹ Marsza³ka Województwa Wielkopolskiego,

2) Ministra �rodowiska.

§15. Zgodnie z artyku³em 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
ustala siê nastêpuj¹c¹ stawkê s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty z
tytu³u wzrostu warto�ci nieruchomo�ci:
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1) dla terenu zabudowy zagrodowej (RM) � 0,1%,

2) dla terenu zabudowy gospodarczej (RRM) � 0,1%,

3) dla terenu zabudowy us³ugowej (U) � 0,1%,

4) dla istniej¹cych terenów rolniczych (R) � 0,1%,

5) dla terenów wód powierzchniowych (WS) � 0,1%,

6) dla terenów dróg publicznych i wewnêtrznych � 0,1%,

7) dla terenu pod lini¹ elektroenergetyczn¹, dla którego
uzyskano zgodê na wy³¹czenie z produkcji le�nej (ZR) �

0,1%,

8) dla terenów zieleni ogrodów (ZO) � 0,1%

9) dla terenów le�nych (ZL) � 0,1%,

10) dla terenów cmentarza (ZC) � 0,1%,

§16. Moc w zakresie objêtym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹
nastêpuj¹ce miejscowe plany zagospodarowania przestrzen-
nego:

Poz. 64

1) - mpzp gminy Golina dla obszarów w miejscowo�ciach
Kra�nica, Wêglew, S³ugocinek, Przyjma, Sp³awie, My�li-
bórz i w mie�cie Golinie przyjêty uchwa³¹ Rady Miejskiej
w Golinie nr V/27/2007 z dnia 8.02.2007 roku

2) - mpzp gminy Golina w zakresie dotycz¹cym wybranych
terenów we wsiach: Golina Kolonia, My�libórz, Sp³awie,
Kolno, Rosocha, Rosocha Kolonia i Kawnice przyjêty
uchwa³¹ Rady Miejskiej w Golinie nr XXXIX/242/2001 z
dnia 27.04.2007 roku

3) � zmiana mpzp gminy Golina przyjêta uchwa³¹ nr VIII/49/
2003 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30.06.2003 roku.

§17. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Go-
liny.

§18. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego i podlega publikacji na stronie Internetowej.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

(-) Lech Kwiatkowski
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Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y Nr XXVIII/143/2008

Rady Miejskiej w Golinie
z dnia 11 grudnia 2008 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO TERENÓW PO£O¯ONYCH W GMINIE GOLINA

Poz. 64
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W zwi¹zku z brakiem z³o¿onych uwag do projektu planu miejscowego odstêpuje siê od rozstrzygniêcia.

Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y Nr XXVIII/143/2008

Rady Miejskiej w Golinie
z dnia 11 grudnia 2008 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE O SPOSOBIE REALIZACJI I ZASADACH FINANSOWANIA INWESTYCJI
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY,
ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW

PO£O¯ONYCH NA TERENIE GMINY GOLINA

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, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz.
1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006
r. Nr 45, poz. 319) Rada Miejska w Golinie okre�la nastêpuj¹cy
sposób realizacji i zasady finansowania inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które zgodnie z ustaw¹ z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym nale¿¹ do zadañ
w³asnych gminy i s³u¿¹ zaspokajaniu zbiorowych potrzeb
mieszkañców:

1. Zamiana lub wykup gruntów przeznaczonych na cele
publiczne.

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej przewidzia-
ne do realizacji na podstawie planu stanowi¹:

a) budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych,

b) budowa �cie¿ek rowerowych i ci¹gów pieszych oraz
parkingów,

c) budowa kanalizacji deszczowej oraz realizacja kanali-
zacji sanitarnej,

d) przebudowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej,

e) modernizacja i przebudowa sieci wodoci¹gowej,

f) budowa sieci gazowej,

g) budowa cmentarza komunalnego.

3. Sposób realizacji inwestycji:

Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy, zapisanych w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

terenów po³o¿onych na terenach gminy Golina odbywaæ
siê bêdzie zgodnie z za³o¿eniami okre�lonymi w nastêpu-
j¹cych dokumentach:

- �Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Golina� przyjêtym uchwa³¹
nr XXVIII/143/2008 Rady Miejskiej w Golinie z dnia
29.12.2004 r.

- �Wieloletnim planie inwestycyjnym�, przyjêtym
Uchwa³¹ Nr IV/26/2007 z dnia 25.01.2007 r. Rady Miej-
skiej w Golinie oraz Nr XVIII/86/2007 z dnia 27.12.2007
r. z pó�. zmianami.

Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
przebiegaæ bêdzie zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
i normami, w tym m.in. z ustaw¹ z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówieñ publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164,
poz. 1163 ze zm.), ustaw¹ z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.),
ustaw¹ z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 117 ze zm.), ustaw¹ z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony �rodowiska (Dz.U. z 2006
r. Nr 129, poz. 902 ze zm.). Inwestycje w zakresie przesy-
³ania i dystrybucji paliw energii elektrycznej realizowane
bêd¹ w sposób okre�lony w art. 7 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89,
poz. 625 ze zm.).

Sposób realizacji inwestycji wynika³ bêdzie z wykorzysta-
nia mo¿liwych do zastosowania rozwi¹zañ techniczno-
technologicznych, w sposób gwarantuj¹cy wysok¹ jako�æ
wykonania. Dopuszcza siê etapow¹ realizacjê inwestycji.

4. Zasady finansowania:
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Realizacja inwestycji na przedmiotowych terenach po³o¿o-
nych na terenie gminy Golina, bêdzie finansowana z
bud¿etu miasta i gminy Golina z dopuszczeniem porozu-
mieñ finansowych zawartych z innymi podmiotami, zgod-
nie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, m.in. ustaw¹ z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r.
Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz z ustaw¹ z dnia 16 grudnia
2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu drogowe-
go (Dz.U. Nr 267, poz. 2251), a tak¿e ustaw¹ z dnia 28 lipca
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2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2005
r. Nr 169, poz. 1420 ze zm.).

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych zwi¹zanych z
zaopatrzeniem terenu objêtego planem w energiê elektryczn¹
bêdzie realizowane ze �rodków finansowych przedsiêbior-
stwa energetycznego posiadaj¹cego wymagan¹ koncesjê oraz
na podstawie umów z zainteresowanymi odbiorcami energii
na warunkach okre�lonych przez gestorów sieci.

65

UCHWA£A Nr XXVIII/148/2008 RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE

z dnia 11 grudnia 2008 r.

w sprawie: ustalenia górnych stawek op³at za us³ugi w zakresie usuwania odpadów komunalnych
oraz opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych na terenie gminy Golina

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z pó�niej-
szymi zmianami) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 wrze�nia
1996 roku o utrzymaniu czysto�ci i porz¹dku w gminach
(Dz.U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z pó�niejszymi zmianami) w
zwi¹zku z art. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce
komunalnej (Dz.U. Nr 9, poz. 43 z 1997 r. ze zmianami), Rada
Miejska w Golinie, uchwala co nastêpuje:

§1. Ustala siê wysoko�æ górnych stawek op³at ponoszo-
nych przez w³a�cicieli nieruchomo�ci za us³ugi w zakresie
usuwania odpadów komunalnych i nieczysto�ci p³ynnych,
�wiadczonych przez podmioty posiadaj¹ce zezwolenie na
�wiadczenie tych us³ug w wysoko�ci:

1) wywóz nieczysto�ci sta³ych z pojemnika 120 l - 12,00 z³

2) wywóz nieczysto�ci sta³ych od pojemnika 240 l - 20,00 z³

3) wywóz nieczysto�ci sta³ych od kontenera 1100 l - 55,00 z³

4) wywóz nieczysto�ci sta³ych od podmiotów prowadz¹cych
dzia³alno�æ gospodarcz¹ za 1 m3 - 70,00 z³

5) odbiór i transport nieczysto�ci p³ynnych ze zbiorników
bezodp³ywowych za 1 m3 - 16,00 z³

§2. Przedstawione op³aty o których mowa w §1 zawieraj¹
podatek VAT wg obowi¹zuj¹cych przepisów.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Goli-
ny.

§4. 1. Traci moc uchwa³a Nr XVIII/88/2007 Rady Miejskiej
w Golinie z dnia 27 grudnia 2007 roku opublikowana w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego Nr 24
z dnia 3 marca 2008 r.

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

3. Uchwa³a podlega og³oszeniu na terenie miasta i gminy
w sposób zwyczajowo przyjêty.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

(-) Lech Kwiatkowski


