
Dziennik Urzćdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 241 – 23200 – Poz. 3858,3859 
 

4. miejsce wykonywania zadania 
5. proponowany zakres rzeczowy zadania, 
6. opis dotychczas wykonanych prac, 
7. informacjć o społecznych korzyċciach 

z realizacji inicjatywy , 
8. kalkulacjć przewidywanych kosztów realizacji 

inicjatywy w tym: 
a) całkowity koszt zadania 
b) oċwiadczenie o zgromadzonych ċrodkach 

własnych 
c) informacja o ewentualnych innych źródłach 

finansowania, 
9. informacjć na temat dotychczasowych zadaĉ 

realizowanych we współpracy z administracją pu-
bliczną 

10. w przypadku wniosku złożonego bezpo-
ċrednio przez mieszkaĉców [pisemne oċwiadczenie 
wszystkich uczestników potwierdzające ich zaanga-
żowanie w realizacjć zadania publicznego oraz imio-
na i nazwiska osób reprezentujących grupć inicja-
tywną wraz z podpisami, 

11. w przypadku wniosku złożonego przez or-
ganizacje pozarządowa lub podmiot wymieniony 
w art. 3 ust. 3 ustawy : statut oraz aktualny odpis 
z Krajowego Rejestru Sądowego, bądź potwierdzenie 
wpisu do innego rejestru (ewidencji). 
 
§ 3. 1. Wnioski , o których mowa w § 2, należy skła-
dać w sekretariacie Urzćdu Miejskiego Gminy Kłecko 
w terminie do 30 wrzeċnia roku poprzedzającego 
wykonanie zadania. 

2. Oceny wniosków dokonuje Burmistrz Gminy 
Kłecko po zaopiniowaniu wniosków przez komisjć 
powołana w drodze zarządzenia. 

3. Burmistrz podejmuje decyzjć o przyjćciu bądź 
odrzuceniu wniosku. 
 
§ 4. 1. Kryteria oceny wniosków: 

1) celowoċć inicjatywy lokalnej z punktu widze-
nia potrzeb społecznoċci lokalnej 

2) liczba uczestników inicjatywy lokalnej, 
3) wkład własny grupy inicjatywnej na poziomie 

nie niższym niż 30 % kosztu realizacji zadania 
z uwzglćdnieniem ust. 2, 

4) zgodnoċć wniosku z planami inwestycyjnymi 
Gminy Kłecko, 

5) koszty eksploatacji przedmiotu powstałego 
w ramach inicjatywy lokalnej, ponoszone 
przez gminć po jego zrealizowaniu, 

2. Wkład własny w kosztach realizacji inicjatywy 
lokalnej stanowią: 

1) ċrodki finansowe zgromadzone przez grupć 
inicjatywna. 

2) robocizna ċwiadczona przez uczestników ini-
cjatywy lokalnej 

3) ċwiadczenia rzeczowe – w szczególnoċci do-
kumentacja projektowa, kosztorysy inwestor-
skie, usługi inwestorskie, materiały niezbćdne 
do realizacji inicjatywy lokalnej. 

 
§ 5. 1. Warunkiem realizacji zadania publicznego 
w ramach inicjatywy lokalnej jest zawarcie umowy 
na realizacjć przedsićwzićcia pomićdzy Gminą Kłec-
ko a Inicjatorem. 

2. Informacja o realizacji zadaĉ publicznych 
w ramach inicjatywy lokalnej podajć sić do publicz-
nej wiadomoċci w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzćdu Miejskiego Gminy Kłecko 
 
§ 6. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi 
Gminy Kłecko. 
 
§ 7. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzćdowym Województwa Wielkopol-
skiego. 

 
 Przewodniczący Rady 

Miejskiej Gminy Kłecko  
(-) Mieczysław Szczepaĉski 
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UCHWAŁA NR VII/48/2011 RADY GMINY KRZYKOSY 

 z dnia 11 maja 2011 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, dla obszaru 

usług i zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Sulęcinek  

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), zwanej dalej ustawą, Rada Gminy 
uchwala, co nastćpuje:  

Rozdział I 
Przepisy wstępne 

§ 1. 1. Uchwala sić zmianć miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyko-
sy, uchwalonego uchwałą Nr V/23/2007 z dnia 22 
lutego 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 58 

z dnia 19 kwietnia 2007 r., poz. 1526), dla obszaru 
usług oċwiaty w miejscowoċci Sulćcinek, zwaną 
dalej miejscowym planem, po stwierdzeniu jej 
zgodnoċci z ustaleniami Studium uwarunkowaĉ 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Krzykosy, uchwalonym uchwałą Nr 
XXVIII/178/2005 Rady Gminy Krzykosy z dnia 31 
sierpnia 2005 r., ze zmianami. 

2. Granice obszaru objćtego miejscowym 
planem okreċla rysunek miejscowego planu. 
 
§ 2. Integralnymi czćċciami uchwały są: 
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1) załącznik Nr 1 – czćċć graficzna, opracowa-
na na mapie zasadniczej w skali 1:1000, za-
tytułowana: „Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Krzykosy, dla obszaru usług oċwiaty w 
miejscowoċci Sulćcinek”, zwana dalej ry-
sunkiem miejscowego planu; 

2) załącznik Nr 2 – Rozstrzygnićcie Rady Gmi-
ny Krzykosy o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu miejscowego planu; 

3) załącznik Nr 3 – Rozstrzygnićcie Rady Gmi-
ny Krzykosy o sposobie realizacji, zapisa-
nych w miejscowym planie, inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadaĉ własnych gminy, oraz za-
sadach ich finansowania, zgodnie z przepi-
sami o finansach publicznych. 

 
§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” – należy 
przez to rozumieć linić wyznaczającą naj-
mniejszą dopuszczalną odległoċć budynku 
od linii rozgraniczającej tereny; 

2) „nieuciążliwej działalnoċci usługowej” – 
należy przez to rozumieć działalnoċć usłu-
gową, nie powodującą przekroczenia stan-
dardów jakoċci ċrodowiska; 

3) „budynkach gospodarczo-garażowych” – 
należy przez to rozumieć budynki gospo-
darcze z wydzielonym miejscem na cele 
garażowania samochodów; 

4) „powierzchni zabudowy” – należy przez to 
rozumieć sumć rzutów powierzchni 
wszystkich budynków na danej działce, 
mierzoną po zewnćtrznym obrysie ċcian 
kondygnacji przyziemnej, bez powierzchni 
elementów drugorzćdnych, np. balkonów, 
schodów zewnćtrznych, daszków, markiz, 
wystćpów dachowych, oċwietlenia ze-
wnćtrznego i powierzchni zajmowanej 
przez wydzielone obiekty pomocnicze, np.: 
szklarnie, altany. 

 

Rozdział II 
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 

tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 
zasadach zagospodarowania 

§ 4. 1. Okreċla sić nastćpujące przeznaczenie tere-
nów: 

1) teren zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej MW; 

2) teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i usługowej MN,U; 

3) teren usług oċwiaty UO; 
4) teren usług kultury UK2. 

2. Symbole graficzne przeznaczenia terenów 
oraz usytuowanie linii rozgraniczających tereny 
o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 
zagospodarowania, okreċla rysunek miejscowego 
planu. 

 

Rozdział III 
Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego 

§ 5. Zakazuje sić lokalizacji budynków blaszanych 
oraz obiektów tymczasowych, z wyjątkiem obiek-
tów niezbćdnych przy budowie i wznoszonych na 
czas budowy, jako jej zaplecze oraz na czas nie 
dłuższy niż czas trwania budowy 
 
§ 6. 1. Zakazuje sić stosowania ogrodzeĉ: 

1) pełnych powyżej 1 m licząc od poziomu te-
renu; 

2) o wysokoċci wićkszej niż 1,7 m. 
2. Na terenie usług oċwiaty UO dopuszcza sić 

stosowania ogrodzeĉ boisk o wysokoċci do 4 m, 
pod warunkiem, że bćdą wykonane z siatki ogro-
dzeniowej. 
 
§ 7. 1. Dopuszcza sić sytuowanie: 

1) na terenie usług oċwiaty UO – jednej tabli-
cy reklamowo-informacyjnej o powierzchni 
nie wićkszej niż 3 m2, umieszczonej na 
ogrodzeniu lub w formie konstrukcji wolno 
stojącej; 

2) na terenie MN.U – reklam o powierzchni do 
1 m2 na ogrodzeniach oraz fasadach bu-
dynków. 

2. Górne krawćdzie reklam: 
1) sytuowanych na ogrodzeniu nie mogą być 

umieszczone wyżej niż górna krawćdź tego 
ogrodzenia; 

2) sytuowanych na ċcianie nie mogą sićgać 
powyżej okapu dachu. 

 
§ 8. Dopuszcza sić zachowania istniejących para-
metrów i funkcji przy przebudowie istniejących 
budynków. 

Rozdział IV 
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego 

§ 9. 1. Obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu 
okreċlone wskaźnikami hałasu: 

1) na terenie zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej MW – jak dla terenów przezna-
czonych pod zabudowć mieszkaniową wie-
lorodzinną; 

2) na terenie zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej i usługowej MN,U – jak dla tere-
nów przeznaczonych na cele mieszkanio-
wo-usługowe; 

3) na terenie usług oċwiaty UO – jak dla tere-
nów przeznaczonych pod budynki związane 
ze stałym lub czasowym pobytem dzieci 
i młodzieży; 

4) na terenie usług kultury UK2 – jak dla tere-
nów przeznaczonych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe. 

2. W budynkach z pomieszczeniami przezna-
czonymi na pobyt ludzi należy zastosować rozwią-
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zania techniczne zapewniające właċciwe warunki 
sanitarno-higieniczne w tych pomieszczeniach, 
w tym warunki akustyczne. 
 
§ 10. Zaopatrzenie obiektów w wodć należy za-
pewnić z sieci wodociągowej. 
 
§ 11. 1. Z zastrzeżeniem ust. 3, ċcieki bytowe nale-
ży odprowadzić do kanalizacji sanitarnej. 

2. Zakazuje sić sytuowania indywidualnych 
oczyszczalni ċcieków. 

3. Do czasu wybudowania kanalizacji sani-
tarnej dopuszcza sić gromadzenie ċcieków byto-
wych w szczelnych bezodpływowych zbiornikach 
na ċcieki, z których bćdą one systematycznie wy-
wożone przez koncesjonowanego przewoźnika do 
oczyszczalni ċcieków. 
 
§ 12. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni 
nieuszczelnionych w obszarze działek budowla-
nych należy odprowadzać do gruntu w sposób 
nienaruszający naturalnego spływu wód 
i niezakłócający warunków gruntowo-wodnych na 
działkach gruntu w jej otoczeniu, a z powierzchni 
dachów – zagospodarowywać stosując indywidu-
alne rozwiązania. 
 
§ 13. 1. Ċcieki w postaci wód opadowych 
i roztopowych powstające w obszarze powierzchni 
szczelnych na działkach budowlanych należy zago-
spodarowywać w sposób niepogarszający stanu 
ċrodowiska, stosując indywidualne rozwiązania, 
do których uzyskano wymagane prawem pozwo-
lenia. 

2. Dopuszcza sić odprowadzenie ċcieków 
w postaci wód opadowych i roztopowych, 
o których mowa w ust. 1, do gruntu pod warun-
kiem ich oczyszczenia z osadów i zanieczyszczeĉ 
ropopochodnych. 
 
§ 14. Do ogrzewania budynków należy stosować 
paliwa niskoemisyjne, energić elektryczną lub 
energić ze źródeł odnawialnych. 
 
§ 15. 1. Odpady komunalne należy magazynować 
na terenie każdej posesji i zagospodarować zgod-
nie z gminnym planem gospodarki odpadami. 

2. Nadmiar mas ziemnych wydobywanych 
lub przemieszczanych w związku z prowadzonymi 
pracami ziemnymi należy zagospodarowywać na 
miejscu w granicach działki budowlanej w sposób 
nie powodujący przekroczeĉ wymaganych stan-
dardów jakoċci gleby i ziemi, wywozić w miejsce 
wskazane przez służby gminne lub zagospodaro-
wywać na zasadach okreċlonych w przepisach 
o odpadach. 

Rozdział V 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 16. 1. Czćċć obszaru objćtego miejscowym pla-
nem jest położona w miejscu wystćpowania sta-
nowiska archeologicznego. 

2. Stanowisko archeologiczne okreċlono na 
rysunku miejscowego planu. 

3. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego, istnieje koniecznoċć prowadzenia 
badaĉ archeologicznych na wskazanym obszarze 
w trakcie prac ziemnych podczas realizacji inwe-
stycji; zakres badaĉ archeologicznych okreċli po-
zwolenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków na badania archeologiczne, 
przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowć. 

 
Rozdział VI 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych 

§ 17. 1. Tereny usług oċwiaty UO i usług kultury 
UK2 stanowią tereny przestrzeni publicznych 
w rozumieniu przepisów ustawy. 

2. Poza zasadami zagospodarowania 
i parametrami okreċlonymi w §18, §21 i §22 dla 
terenów usług oċwiaty i usług kultury nie okreċla 
sić innych szczególnych wymagaĉ wynikających 
z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych. 

 

Rozdział VII 
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 

zabudowy, gabaryty obiektów, i wskaźniki 
intensywności zabudowy 

§ 18. Okreċla sić nieprzekraczalne linie zabudowy, 
usytuowane zgodnie z rysunkiem miejscowego 
planu. 
 
§ 19. 1. Na terenie zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej MW: 

1) dopuszcza sić lokalizowanie budynków go-
spodarczo-garażowych i garaży przynależ-
nych zabudowie mieszkaniowej wieloro-
dzinnej oraz obiektów małej architektury; 

2) zakazuje sić: 
a) sytuowania budynków wyższych niż 

1 kondygnacja nadziemna i wyższych niż – 
w przypadku zastosowania dachów 
o nachyleniu połaci dachowych do 10º – 
4,5 m, a w przypadku dachów o nachyleniu 
powyżej od 25º do 35º – 6 m, 

b) przeznaczania na cele zabudowy terenu 
o powierzchni wićkszej niż 30% powierzch-
ni działki budowlanej, 

c) sytuowania posadzki parteru na poziomie 
wyższym niż 0,60 m od poziomu terenu, 

d) wydzielania działek budowlanych 
o powierzchni mniejszej niż 300 m2, 

e) sytuowania noċników reklamowych; 
3) nakazuje sić: 
a) przeznaczenie na powierzchnić biologicznie 

czynną nie mniej niż 60% powierzchni 
działki budowlanej, 

b) stosowanie dachów o nachyleniu głów-
nych połaci pod kątem do 10o lub od 25o 
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do 35o; połacie muszą być parami syme-
tryczne i zbiegać sić w kalenicy bez uskoku; 

4) dopuszcza sić: 
a) sytuowanie budynków bezpoċrednio przy 

granicy działki lub w odległoċci 1,5 m od 
granicy, 

b) lokalizowanie lokalnych sieci i urządzeĉ in-
frastruktury technicznej, w sposób nie po-
wodujący kolizji z planowaną zabudową, 
oraz remonty sieci i urządzeĉ istniejących, 

c) budowć kondygnacji podziemnych; 
5) obsługć komunikacyjną należy zapewnić 

z przyległej drogi położonej poza obszarem 
objćtym miejscowym planem; warunki 
urządzenia zjazdu okreċli zarządca drogi. 

2. Teren, o którym mowa w ust. 1, stanowi 
powićkszenie sąsiadujących, położonych poza 
obszarem objćtym miejscowego planem, terenów 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i ich 
zagospodarowanie musi odbywać sić 
w powiązaniu z zagospodarowaniem tych tere-
nów, jako ich uzupełnienie; z tego wzglćdu do-
puszcza wyłącznie budowć budynków przynależ-
nych budynkom mieszkalnym wielorodzinnym, 
a także odstćpuje sić od ustalenia parametru doty-
czącego miejsc postojowych. 
 
§ 20. Na terenie zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej i usługowej MN,U: 

1) zakazuje sić lokalizowania budynków in-
nych niż budynki mieszkalne jednorodzin-
ne, budynki służące nieuciążliwej działal-
noċci usługowej, w tym przeznaczone na 
cele handlu, lub budynki o funkcji miesza-
nej: mieszkalno-usługowe lub mieszkalno-
handlowe, oraz garaży i obiektów małej ar-
chitektury; 

2) zakazuje sić: 
a) przeznaczania na cele zabudowy terenu 

o powierzchni wićkszej niż 40% powierzch-
ni działki budowlanej, 

b) sytuowania na działce budowlanej wićcej 
niż jednego budynku z każdego rodzaju 
wymienionego w pkt 1; dopuszcza sić sy-
tuowanie garażu na maksymalnie 3 samo-
chody, 

c) sytuowania budynków wyższych niż: 
- 2 kondygnacje nadziemne i wyższych niż 

10,5 m, 
- garaży – 1 kondygnacja nadziemna i wyż-

szych niż – w przypadku zastosowania da-
chów o nachyleniu połaci dachowych do 
10º – 4,5 m, a w przypadku dachów 
o nachyleniu połaci dachowych od 25º do 
45º – 6 m, 

d) sytuowania posadzki parteru na poziomie 
wyższym niż 0,60 m od poziomu terenu, 

e) z zastrzeżeniem pkt 4 lit. f, wydzielania 
działek budowlanych o powierzchni mniej-
szej niż: 

- w przypadku zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej wolnostojącej – 600 m2, 
a bliźniaczej – 400 m2, 

- w przypadku zabudowy mieszanej miesz-
kaniowo-usługowej i wyłącznie usługowej 
– 800 m2, 

- - w przypadku lokalizowania wyłącznie 
niewielkich budynków handlowych 
o powierzchni sprzedaży do 20 m2 – 150 
m2; 

3) nakazuje sić: 
a) przeznaczenie na powierzchnić biologicznie 

czynną nie mniej niż 30% powierzchni 
działki budowlanej, 

b) dla budynków mieszkaniowych i usługo-
wych z wyłączeniem handlowych, zapew-
nienie miejsc postojowych dla samocho-
dów osobowych w liczbie 2 miejsc na każ-
de mieszkanie oraz 1 miejsca na 4 zatrud-
nionych, 

c) z zastrzeżeniem pkt 4 lit. b, stosowanie da-
chów o nachyleniu głównych połaci pod 
kątem od 25º do 45º, połacie muszą być pa-
rami symetryczne i zbiegać sić w kalenicy 
bez uskoku; 

d) dopuszczalną powierzchnić zabudowy sta-
nowiącą 40% powierzchni działki budowla-
nej, 

4) dopuszcza sić: 
a) lokalizowanie budynków, w zabudowie 

wolno stojącej i bliźniaczej oraz bezpo-
ċrednio przy granicy działki, 

b) stosowanie w garażach i budynkach han-
dlowych dachów o nachyleniu połaci da-
chowych pod katem do 10o, 

c) lokalizowanie lokalnych sieci i urządzeĉ in-
frastruktury technicznej, w sposób nie po-
wodujący kolizji z planowaną zabudową, 
oraz remonty sieci i urządzeĉ istniejących; 

d) budowć kondygnacji podziemnych, 
e) wydzielanie działek mniejszych niż okre-

ċlono w pkt 2 lit. e, o ile działka przezna-
czona zostanie na cele sytuowania urzą-
dzeĉ infrastruktury technicznej lub wydzie-
lenia dojazdu do działki, a także, o ile dział-
ka służyć ma na cele regulacji granic po-
mićdzy nieruchomoċciami lub powićksze-
nia działki sąsiedniej 

f) wydzielanie w budynkach usługowych lo-
kali mieszkalnych, a w budynkach miesz-
kalnych – lokali użytkowych na cele han-
dlowe lub na cele nieuciążliwej działalnoċci 
usługowej; 

5) obsługć komunikacyjną dla terenów przy-
legających do drogi położonej poza obsza-
rem objćtym miejscowym planem, należy 
zapewnić bezpoċrednio z tej drogi, a dla 
pozostałych działek – poċrednio poprzez 
działki w zabudowie mieszkaniowo-
usługowej położone poza obszarem miej-
scowego planu, bezpoċrednio przyległe do 
tej drogi; warunki urządzenia zjazdów na 
drogć okreċli zarządca drogi. 

 
§ 21. Na terenie usług oċwiaty UO: 

1) zakazuje sić: 
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a) lokalizowania budynków nie związanych 
z usługami oċwiaty oraz budynków miesz-
kalnych, 

b) przeznaczania na cele zabudowy terenu 
o powierzchni wićkszej niż 30% powierzch-
ni działki budowlanej, 

c) sytuowania budynków wyższych niż: 
- przeznaczonych na cele nauczania i biblio-

tek – 3 kondygnacje nadziemne i wyższych 
niż 13 m, 

- zaplecza dla usług oċwiaty – 2 kondygnacje 
nadziemne i wyższych niż – w przypadku 
zastosowania dachów o nachyleniu połaci 
dachowych do 10º – 6,5 m, a w przypadku 
dachów o nachyleniu połaci dachowych od 
35º do 45º – 8,5 m, 

- garaży – 1 kondygnacja nadziemna i wyż-
szych niż – w przypadku zastosowania da-
chów o nachyleniu połaci dachowych do 
10º – 4,5 m, a w przypadku dachów o na-
chyleniu połaci dachowych od 35º do 45º – 
6 m, 

d) z zastrzeżeniem pkt 3 lit. e, wydzielania 
działek budowlanych o powierzchni mniej-
szej niż 2500 m2; 

2) nakazuje sić: 
a) przeznaczenie na powierzchnić biologicznie 

czynną nie mniej niż 30% powierzchni 
działki budowlanej, 

b) zapewnienie miejsc postojowych dla sa-
mochodów osobowych w liczbie 1 miejsce 
na 4 osoby zatrudnione w budynkach, 

c) stosowanie w budynkach dachów o nachy-
leniu głównych połaci pod kątem od 35º do 
45º, z połaciami parami symetrycznymi 
i kalenicy równoległej lub prostopadłej do 
linii rozgraniczającej tereny; 

3) dopuszcza sić: 
a) lokalizowanie budynków bezpoċrednio 

przy granicy działek budowlanych, 
b) stosowanie w garażach i budynkach han-

dlowych dachów o nachyleniu połaci da-
chowych pod katem do 10o, 

c) lokalizowanie lokalnych sieci i urządzeĉ in-
frastruktury technicznej, w sposób nie po-
wodujący kolizji z planowaną zabudową, 
oraz remonty sieci i urządzeĉ istniejących, 

d) budowć kondygnacji podziemnych, 
e) zachowanie istniejących parametrów przy 

przebudowie budynków, 
f) wydzielanie działek mniejszych niż okre-

ċlono w pkt 1 lit. d, o ile działka przezna-
czona zostanie na cele sytuowania urzą-
dzeĉ infrastruktury technicznej lub wydzie-
lenia dojazdu do działki, a także, o ile dział-
ka służyć ma celom regulacji granic po-
mićdzy nieruchomoċciami lub powićksze-
nia działki sąsiedniej; 

4) obsługć komunikacyjną zapewnić należy 
z przyległych dróg, położonych poza obsza-
rem objćtym miejscowym planem; warunki 
urządzenia zjazdów na drogć okreċli za-
rządca drogi. 

§ 22. Na terenie usług kultury UK2: 
1) zakazuje sić: 
a) lokalizowania budynków nie związanych 

z usługami kultury oraz budynków miesz-
kalnych, 

b) przeznaczania na cele zabudowy terenu 
o powierzchni wićkszej niż 30% powierzch-
ni działki budowlanej, 

c) sytuowania budynków wyższych niż: 
- przeznaczonych na cele kultury – 2 kondy-

gnacje nadziemne i wyższych niż 10,5 m, 
- zaplecza dla usług kultury i garaży – 

1 kondygnacja nadziemna i wyższych niż – 
w przypadku zastosowania dachów o na-
chyleniu połaci dachowych do 10º – 4,5 m, 
a w przypadku dachów o nachyleniu połaci 
dachowych od 35º do 45º – 6 m, 

d) z zastrzeżeniem pkt 3 lit. e, wydzielania 
działek budowlanych o powierzchni mniej-
szej niż 800 m2; 

2) nakazuje sić: 
a) przeznaczenie na powierzchnić biologicznie 

czynną nie mniej niż 30% powierzchni 
działki budowlanej, 

b) zapewnienie miejsc postojowych dla sa-
mochodów osobowych w liczbie 1 miejsce 
na 4 osoby zatrudnione w budynkach, 

c) stosowanie w budynkach dachów o nachy-
leniu głównych połaci pod kątem od 35º do 
45º, z połaciami parami symetrycznymi i 
kalenicy równoległej lub prostopadłej do 
linii rozgraniczającej tereny; 

3) dopuszcza sić: 
a) lokalizowanie budynków bezpoċrednio 

przy granicy działek budowlanych, 
b) stosowanie w garażach i budynkach han-

dlowych dachów o nachyleniu połaci da-
chowych pod katem do 10o, 

c) lokalizowanie lokalnych sieci i urządzeĉ in-
frastruktury technicznej w sposób nie po-
wodujący kolizji z planowaną zabudową, 
oraz remonty sieci i urządzeĉ istniejących, 

d) budowć kondygnacji podziemnych, 
e) zachowanie istniejących parametrów przy 

przebudowie budynków, 
f) wydzielanie działek mniejszych niż okre-

ċlono w pkt 1 lit. d, o ile działka przezna-
czona zostanie na cele sytuowania urzą-
dzeĉ infrastruktury technicznej lub wydzie-
lenia dojazdu do działki, a także, o ile dział-
ka służyć ma celom regulacji granic po-
mićdzy nieruchomoċciami lub powićksze-
nia działki sąsiedniej; 

4) obsługć komunikacyjną zapewnić należy 
z najbliżej położonej drogi poprzez przyle-
głą działkć zabudowaną budynkiem ċwie-
tlicy, położoną poza obszarem objćtym 
miejscowym planem. 
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Rozdział VIII 
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 

górniczych, a także narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych 

§ 23. 1. Obszar objćty miejscowym planem jest 
położony w granicach terenów objćtych reżimem 
wysokiej ochrony OWO, położonych w obrćbie 
głównego zbiornika wód podziemnych GZWP nr 
150 – pradoliny warszawsko-berliĉskiej w struktu-
rach czwartorzćdowych. 

2. Lokalizowane obiekty spełniać muszą wa-
runki ochrony ustalone dla terenów zbiornika wód 
podziemnych, o której mowa w ust. 1, w tym mu-
szą być dostosowane do struktur hydrogeologicz-
nych. 
 
§ 24. 1. Obszar objćty miejscowym planem jest 
położony na obszarze narażonym na niebezpie-
czeĉstwo powodzi. 

2. Budynki należy lokalizować z uwzglćdnie-
niem zabezpieczeĉ właċciwych dla sytuacji, 
o której mowa w ust. 1. 

 

Rozdział IX 
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości objętych planem miejscowym 

§ 25. Nie okreċla sić terenów wymagających usta-
lenia szczegółowych zasad i warunków scalania 
i podziału nieruchomoċci w rozumieniu przepisów 
o gospodarce nieruchomoċciami. 

 

Rozdział X 
Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy 

§ 26. 1. Przy lokalizowaniu obiektów budowlanych 
należy uwzglćdnić wystćpowanie urządzeĉ dre-
narskich. 

2. W przypadku kolizji sytuowanych obiektów 
budowlanych z urządzeniami drenarskimi, urzą-
dzenia te muszą zostać przebudowane na warun-
kach i w uzgodnieniu z zarządcą sieci drenarskiej. 
 
§ 27. Przy lokalizowaniu obiektów należy uwzglćd-
nić wymagania dotyczące: 

1) zagrożenia powszechnego, w tym pożaro-
wego, wynikającego z istniejącej sieci ga-
zowej; 

2) dróg pożarowych; 

3) przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodć 
do zewnćtrznego gaszenia pożaru. 

 

Rozdział XI 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej 

§ 28. 1. Podłączenia sieci wewnćtrznych na dział-
kach budowlanych do zewnćtrznych sieci infra-
struktury technicznej wykonywać należy jako pod-
łączenia podziemne. 

2. Dla kablowych przyłączy do sieci infra-
struktury technicznej należy zachować właċciwe 
odległoċci poziome od innych urządzeĉ podziem-
nych. 

3. Podłączenie budynku do sieci infrastruktu-
ry technicznej nastćpować bćdzie na warunkach 
okreċlonych przez dysponenta sieci, na wniosek 
zainteresowanego podmiotu i umowy o przyłącze-
nie do sieci. 

 

Rozdział XII 
Sposób i termin tymczasowego 

zagospodarowania, urządzania i użytkowania 
terenów 

§ 29. Nie okreċla sić terenów wymagających tym-
czasowego zagospodarowania, urządzania i użyt-
kowania. 

Rozdział XIII 
Stawki procentowe, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

§ 30. Okreċla sić stawki procentowe w wysokoċci 
dla terenów: 

1) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
MW – 0,00%; 

2) zabudowy mieszkaniowo jednorodzinnej 
i usługowej MN,U – 0,00%; 

3) usług oċwiaty UO – 0,00%; 
4) usług kultury UK2 – 0,00%. 

 

Rozdział XIV 
Przepisy końcowe 

§ 31. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi 
Gminy Krzykosy. 
 
§ 32. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego. 

 
 Przewodniczący 

Rady Gminy  
(-) Wiesław Zając 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr VII/48/2011 

Rady Gminy Krzykosy 
z dnia 11 maja 2011 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr VII/48/2011 

Rady Gminy Krzykosy 
z dnia 11 maja 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE RADY GMINY KRZYKOSY O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJ-

SCOWEGO PLANU 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, ze zm.) Rada 
Gminy Krzykosy, w oparciu o oċwiadczenie Wójta 
Gminy Krzykosy w sprawie braku uwag do projek-
tu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Krzykosy, dla obszaru usług 
i zabudowy mieszkaniowej w miejscowoċci Sulć-
cinek wyłożonego do publicznego wglądu wraz 
z prognozą oddziaływania na ċrodowisko, nie 
rozstrzyga o sposobie ich rozpatrzenia.  
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr VII/48/2011 

Rady Gminy Krzykosy 
z dnia 11 maja 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE RADY GMINY KRZYKOSY O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM 
PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAĈ WŁA-

SNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZ-
NYCH. 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.), art. 7 
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 
2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zm.) i art. 167 ust 2 
pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada 
Gminy Krzykosy rozstrzyga, co nastćpuje: 

1. Sposób realizacji, zapisanych w miejsco-
wym planie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej należących do zadaĉ 
własnych gminy. 

Do zadaĉ własnych Gminy należy, zgodnie z usta-
wą o samorządzie gminnym, budowa dróg, sieci 
kanalizacyjnej, sieci wodociągowej i oċwietlenia 
ulic. Uchwalenie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego, który wyznacza nowe 
tereny do zainwestowania, a także okreċla prze-
bieg nowych dróg i infrastruktury technicznej, 
powoduje powstanie tego obowiązku na terenie 

objćtym miejscowym planem. Gmina jednakże, 
z uwagi na ograniczone ċrodki budżetowe, obo-
wiązki te może rozłożyć w czasie. 
W związku z uchwaleniem zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Krzykosy, dla obszaru usług i zabudowy mieszka-
niowej w miejscowoċci Sulćcinek nie przewiduje 
sić realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej służących zaspokajaniu zbiorowych 
potrzeb mieszkaĉców, które należą do zadaĉ wła-
snych gminy i co za tym idzie, nie pojawiają sić 
obciążenia finansowe dla gminy z tego tytułu. 

2. Zasady finansowanie zapisanych w miej-
scowym planie inwestycji.  

W związku z tym, że uchwalenie miejscowego 
planu nie przewiduje realizacji inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej należących do zadaĉ 
własnych gminy, nie zachodzi koniecznoċć ustale-
nia zasad ich finansowania.  
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UCHWAŁA NR VIII/55/2011 RADY MIASTA I GMINY BUK 

 z dnia 31 maja 2011 r. 

w sprawie postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Miasta i Gminy Buk na bieżące 
utrzymanie wód i urządzeń wodnych, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.  

Na podstawie art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009r. o finansach publicznych (DZ. U. Nr 
157, poz.1240 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 
15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
oraz art.164 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. 
Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze 
zm.) Rada Miasta i Gminy Buk uchwala co nastć-
puje:  

§ 1. 1. Spółka wodna może uzyskać z budżetu Mia-
sta i Gminy Buk pomoc finansową na bieżące 
utrzymanie wód i urządzeĉ wodnych położonych 
w Gminie Buk. 

2. Udzielona pomoc finansowa nie może 
przekroczyć 70 % kosztów realizacji zadania. 

3. Pomoc finansowa udzielona jest spółkom 
wodnym w formie dotacji i pochodzi z budżetu 
Miasta i Gminy Buk. 

§ 2. 1. Przyznanie pomocy finansowej, o której 
mowa w § 1 nastćpuje na podstawie pisemnego 
wniosku spółki wodnej. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 
1 powinien zawierać: 

a) pełną nazwć spółki wodnej, 
b) adres spółki wodnej , 
c) datć i numer wpisu do katastru wodnego, 
d) numer rachunku bankowego spółki wodnej 
e) dane osób uprawnionych do składania 

oċwiadczeĉ woli w imieniu spółki wodnej, 
f) wielkoċć wnioskowanej dotacji, 
g) szczegółowy opis zadania, 
h) termin i miejsce realizacji zadania, 
i) harmonogram realizacji zadania, 
j) kalkulacje przewidywanych kosztów reali-

zacji zadania oraz wskazanie źródeł finan-
sowania zadania, 


