
Dziennik Urzćdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 297 – 28911 – Poz. 4792,4793 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr XVII/191/VI/2011 

Rady Miasta Poznania 
z dnia 30 sierpnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE RADY MIASTA POZNANIA O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM 
PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PODOLANY ZACHÓD C W POZNANIU, INWESTYCJI Z 

ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAĈ WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASA-
DACH ICH FINANSOWANIA 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 
r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, 
poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 
319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 
2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 
poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 
124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 
804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, 
poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 153, 
poz. 901) rozstrzyga sić, co nastćpuje: 
 
§ 1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej: 
1) zadania w zakresie realizacji dróg publicznych 
przewidzianych w planie oraz związanych z nimi 
wykupów terenów prowadzić bćdą właċciwe jed-
nostki miejskie; 
2) zadania w zakresie infrastruktury technicznej 
prowadzić bćdą właċciwe przedsićbiorstwa, w 
kompetencji których leży rozwój sieci: wodocią-
gowej i kanalizacji sanitarnej, energetycznej, ga-
zowej i cieplnej, zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego oraz na pod-
stawie przepisów odrćbnych. Zadania w zakresie 
gospodarki odpadami realizowane bćdą zgodnie z 
miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego, zgodnie z planem gospodarki odpa-
dami oraz na podstawie przepisów odrćbnych; 

3) podstawć przyjćcia do realizacji zadaĉ okreċlo-
nych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego, które należą do zadaĉ własnych 
gminy, stanowić bćdą zapisy Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Miasta Poznania; 
4) okreċlenie terminów przystąpienia i zakoĉczenia 
realizacji tych zadaĉ ustalone bćdzie według kryte-
riów i zasad przyjćtych przy konstruowaniu Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Miasta Poznania; 
5) inwestycje realizowane mogą być etapowo w 
zależnoċci od wielkoċci ċrodków przeznaczonych 
na inwestycje. 
 
§ 2. Zgodnie z zasadami finansowania inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej okreċlonych w 
planie, finansowanie inwestycji bćdzie sić odby-
wać poprzez: 
1) wydatki z budżetu miasta; 
2) współfinansowanie ċrodkami zewnćtrznymi, 
poprzez budżet miasta – w ramach m.in.: 
a) dotacji unijnych, 
b) dotacji samorządu województwa, 
c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych, 
d) kredytów i pożyczek bankowych, 
e) innych ċrodków zewnćtrznych; 
3) udział inwestorów w finansowaniu w ramach 
porozumieĉ o charakterze cywilnoprawnym lub w 
formie partnerstwa publiczno-prywatnego – 
„PPP”, a także właċcicieli nieruchomoċci. 
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UCHWAŁA NR XI/55/2011 RADY GMINY BUDZYŃ 

 z dnia 12 wrzeċnia 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń dla obszaru położonego 
w rejonie rowu melioracyjnego i ulic Klonowej i Wielkopolskiej. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami), Rada 
Gminy Budzyĉ u c h w a l a, co nastćpuje:  

 
 

Rozdział I 
PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1. 1. Uchwala sić miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego wsi Budzyĉ, dla obszaru 
położonego w rejonie rowu melioracyjnego i ulic 
Klonowej i Wielkopolskiej, zwany dalej „planem”, 
po stwierdzeniu jego zgodnoċci z ustaleniami 
Studium Uwarunkowaĉ i Kierunków Zagospoda-
rowania Przestrzennego Gminy Budzyĉ, uchwalo-
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nego uchwałą Nr X/60/99 Rady Gminy Budzyĉ 
z dnia 9 listopada 1999 roku.  

2. Granice obszaru objćtego planem okreċlo-
no na rysunku planu w skali 1:500.  

3. Integralnymi czćċciami uchwały są:  
1) rysunek planu stanowiący załącznik nr 1 do 

uchwały, 
2) rozstrzygnićcie Rady Gminy o sposobie 

rozpatrzenia uwag wniesionych do projek-
tu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, stanowiące załącznik Nr 
2 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. 1. Ustala sić nastćpująca przeznaczenie tere-
nów wyznaczonych rozgraniczającymi liniami 
i oznaczonych na rysunku planu literami: 

1) teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej – oznaczony na rysunku planu 
symbolem MN, 

2) teren zieleni naturalnej – oznaczony na ry-
sunku planu symbolem Z. 

2. Na obszarze objćtym planem obowiązują 
nastćpujące oznaczenia graficzne okreċlone na 
rysunku planu:  

1) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-
znaczeniu i różnych zasadach zagospoda-
rowania, 

2) obowiązujące linie zabudowy, 
3) wymagany kierunek przeważającej kaleni-

cy,  
4) zasady podziału na działki budowlane,  
5) istniejące linie energetyczne (napowietrz-

ne) – do skablowania.  
 
§ 3. 1. Na obszarze objćtym planem nie ustala sić 
sposobów i terminów tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i użytkowania terenów.  

2. W obszarze objćtym planem nie wystćpują 
tereny górnicze oraz tereny narażone na niebez-
pieczeĉstwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem 
sić mas ziemnych.  
 
§ 4. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

1) uchwale – należy przez to rozumieć niniej-
szą uchwałć, 

2) terenie – należy przez to rozumieć obszar 
ograniczony na rysunku planu liniami roz-
graniczającymi, oznaczony symbolem 
funkcji zgodnym z oznaczeniami graficz-
nymi na rysunku planu, 

3) działce – należy przez to rozumieć działkć 
budowlaną w rozumieniu ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, stanowiącą obszar, na którym 
może być realizowane zamierzenie inwe-
stycyjne i do którego mają zastosowanie 
uregulowania zawarte w uchwale, 

4) froncie działki – należy przez to rozumieć 
czćċć działki budowlanej, która przylega do 
drogi z której odbywa sić główny wjazd lub 
wejċcie na działkć, 

5) powierzchni zabudowy – należy przez to 
rozumieć powierzchnić wszystkich budyn-
ków zlokalizowanych na działce mierzoną 
po obrysie ċcian zewnćtrznych bez scho-
dów, tarasów, zadaszeĉ i wiatrołapów, 

6) obowiązującej linii zabudowy – należy 
przez to rozumieć linić zabudowy, na której 
muszą znajdować sić ċciany frontowe bu-
dynków, 

7) dopuszczalnych poziomach hałasu – należy 
przez to rozumieć dopuszczalne poziomy 
hałasu okreċlone w rozporządzeniu Mini-
stra Ochrony Ċrodowiska z dnia 14 czerwca 
2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozio-
mów hałasu w ċrodowisku (Dz. U. Nr 120 
poz. 826) dla okreċlonych rodzajów tere-
nów, 

8) infrastrukturze technicznej – należy przez to 
rozumieć ogół podziemnych i naziemnych 
urządzeĉ liniowych i kubaturowych służą-
cych zaopatrzeniu w wodć, odprowadzeniu 
ċcieków i wód opadowych, zaopatrzeniu 
w energić elektryczną, gaz i ciepło oraz 
łącznoċci i telekomunikacji. 

2. Pojćcia niezdefiniowane należy rozumieć 
zgodnie z obowiązującymi przepisami odrćbnymi.  
 
§ 5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków: 

1) w obszarze objćtym planem nie wystćpują 
zewidencjonowane obiekty objćte ochroną 
konserwatorską; zważywszy na zasiedlenie 
terenu w ubiegłych epokach, niewykluczo-
ne jest wystćpowanie stanowisk archeolo-
gicznych nie rozpoznanych dotychczas. 
W przypadku natrafienia w czasie prac 
ziemnych na znaleziska, co do których ist-
nieje przypuszczenie, że są zabytkiem, na-
leży o tym powiadomić Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, wstrzymać prace 
ziemne, a znalezisko zabezpieczyć przez 
zniszczeniem – zgodnie z ustawą 
o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-
kami. 

 
§ 6. Zasady ochrony ċrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego: 

1) ustala sić pełne techniczne uzbrojenie te-
renu, w tym zbiorowe zaopatrzenie w wodć 
oraz odbiór ċcieków komunalnych 
i opadowych z zachowaniem przepisów 
o ċrodowisku, 

2) realizacjć tylko obiektów okreċlonych 
w niniejszej uchwale, 

3) zachowanie naturalnych walorów krajobra-
zowych w postaci zieleni naturalnej wzdłuż 
rowu melioracyjnego, 

4) zagospodarowanie zielenią wszystkich ob-
szarów wolnych od utwardzania na dział-
kach, 

5) komunalny system gospodarki odpadami 
oraz postćpowanie zgodnie z planem go-
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spodarki odpadami gminy i przepisami od-
rćbnymi, 

6) dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
ustala sić zachowanie dopuszczalnych po-
ziomów hałasu jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie 
z przepisami odrćbnymi, 

7) zakres oddziaływania obiektów lub prowa-
dzonej działalnoċci nie powinien powodo-
wać przekroczenia standardów jakoċci ċro-
dowiska (w tym dopuszczalnych poziomów 
hałasu w ċrodowisku), okreċlonych 
w przepisach odrćbnych dla terenów są-
siednich, 

8) zbćdne masy ziemne powstające podczas 
realizacji inwestycji należy wykorzystać 
w pierwszej kolejnoċci do niwelacji terenu 
lub ukształtowania form terenu, spełniające 
funkcje estetyczne i ekranujące. 

 
§ 7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji: 

1) obsługć komunikacyjną terenu stanowi ist-
niejąca stycznie do obszaru objćtego pla-
nem droga dojazdowa, oznaczona symbo-
lem KDD, 

2) zjazdy z w/w drogi realizować zgodnie 
z przepisami, w szczególnoċci z warunkami 
bezpieczeĉstwa, w tym warunkami wi-
docznoċci. 

 
§ 8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej: 

1) zaopatrzenie w wodć z istniejącej wiejskiej 
sieci wodociągowej podłączonej do syste-
mu wodociągowego wsi Budzyĉ – 
w obrćbie terenu objćtego planem należy 
zapewnić zaopatrzenie wodne dla celów 
gaċniczych oraz drogi pożarowe zapewnia-
jące swobodny dojazd dla jednostek straży 
pożarnej oraz warunki do prowadzenia 
działaĉ ratowniczych, 

2) odprowadzanie ċcieków bytowych – do 
rozbudowanej istniejącej sieci kanalizacji 
sanitarnej; w przypadku odprowadzania 
ċcieków o składzie przekraczającym do-
puszczalne wartoċci wskaźników zanie-
czyszczeĉ, instalować niezbćdne urządze-
nia podczyszczające ċcieki przed wprowa-
dzeniem do systemu komunalnego, 

3) zaopatrzenie w energić elektryczną: 
a) zapewnić z istniejących poza granicami 

planu urządzeĉ elektroenergetycznych na 
warunkach okreċlonych przez dysponenta 
sieci, 

b) ustala sić przebudowć – likwidacjć prze-
biegających przez teren opracowania na-
powietrznych linii elektroenergetycznych 
SN 15 kV, zgodnie z warunkami zarządcy 
urządzeĉ, 

4) zaopatrzenie w gaz – z istniejącej sieci ga-
zowej, 

5) odprowadzanie wód opadowych 
i roztopowych – do czasu pobudowania 
zbiorczej kanalizacji deszczowej zagospo-
darowanie wód w granicach własnej działki 
poprzez rozprowadzenie ich na tereny bio-
logicznie czynne bez naruszania interesu 
osób trzecich, 

6) w zakresie telekomunikacji ustala sić: 
a) lokalizacjć nowej telekomunikacyjnej kana-

lizacji kablowej na terenach komunikacji, 
b) lokalizacjć wćzłów telekomunikacyjnych 

oraz szafek kablowych na terenach komu-
nikacji oraz przy budynkach z dostćpem do 
drogi, 

7) dla działek nr 1 – 5 (wg rysunku) obowiąz-
kowe zapewnienie służebnoċci terenu dla 
istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, 
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, 

8) uzbrojenie kolidujące z wyznaczonymi te-
renami pod zabudowć należy zlikwidować 
lub przedłożyć na zasadach okreċlonych 
w istniejących przepisach technicznych, 

9) zaopatrzenie w ciepło do celów grzewczych 
poprzez własne systemy grzewcze z do-
puszczeniem do stosowania paliw płyn-
nych, gazowych i stałych charakteryzują-
cych sić najniższymi wskaźnikami emisyj-
nymi oraz alternatywnych źródeł energii, 

10) zagospodarowanie odpadów – ustala sić 
obowiązek gromadzenia, segregowanych 
odpadów w przystosowanych do tego celu 
pojemnikach, usytuowanych w wyznaczo-
nych miejscach na terenie posesji i ich dal-
sze zagospodarowanie zgodnie z gminnym 
planem gospodarki odpadami i przepisami 
obowiązującymi, 

11) w razie natrafienia na istniejący drenaż 
przy budowie obiektów, należy go ominąć 
wzglćdnie przebudować na warunkach 
okreċlonych przez jego dysponenta, 

12) na obszarze objćtym planem dopuszcza sić 
realizacjć podziemnych urządzeĉ infra-
struktury technicznej, niewymienionych 
w niniejszej uchwale, zgodnie z warunkami 
technicznymi i przepisami szczególnymi, 

13) istniejące uzbrojenie w ulicy Wielkopolskiej 
i Klonowej poza granicami opracowania 
zapewniają obsługć wyznaczonych tere-
nów w zakresie infrastruktury technicznej, 
w związku z tym nie rozstrzyga sić sposobu 
i zasad finansowania inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej należących do 
zadaĉ własnych gminy. 

 
Rozdział II 

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE 

§ 9. Dla wyznaczonych terenów, o których mowa 
w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały ustala sić nastćpu-
jące przeznaczenie, warunki zabudowy i zagospo-
darowania: 
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1. Tereny oznaczone na rysunku symbolem 
MN:  

1) tereny istniejącej i projektowanej zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

2) podział terenu na pićć działek budowla-
nych, w tym jedna istniejącej zabudowy, 

3) zachowanie istniejącej zabudowy 
z możliwoċcią rozbudowy i przebudowy, 

4) prawo realizacji na każdej działce jednego 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
w formie zabudowy wolnostojącej: 

a) wysokoċć budynku mieszkalnego – 
I kondygnacja nadziemna z dachem stro-
mym lub II kondygnacje nadziemne, w tym 
poddasze użytkowe, 

b) dach budynku mieszkalnego stromy, 
o symetrycznym układzie połaci dacho-
wych i nachyleniu nie mniejszym niż 350, 

c) zachowanie wzdłuż pierzei ulicznej jedna-
kowej wysokoċci elewacji, wysokoċć od te-
renu do kalenicy, 

d) szerokoċć elewacji frontowej 6,0 – 10,0 m, 
e) kierunek głównej kalenicy dachu prostopa-

dły do osi drogi wg rysunku, 
f) preferowane pokrycie dachu dachówką 

w kolorze czerwonym, 
g) dla istniejącego budynku zakaz nadbudowy 

oraz zmiany formy dachu, 
5) prawo realizacji na każdej działce jednego 

budynku gospodarczo-garażowego: 
a) budynek gospodarczo-garażowy wyłącznie 

parterowy, wolnostojący z dachem stro-
mym, symetrycznym o nachyleniu połaci 
dachowych nie mniejszym niż 200, 

b) powierzchnia zabudowy do 50,0 m2, 
c) formą architektoniczną budynek winien 

nawiązywać do budynku mieszkalnego, 
6) maksymalna powierzchnia zabudowy – 

35% powierzchni działki, 
7) minimalna powierzchnia zieleni – 30% po-

wierzchni działki, 
8) na działce zapewnić miejsca postojowe 

w liczbie nie mniejszej niż dwa miejsca na 
mieszkanie, w tym jedno miejsce w garażu, 

9) zasady podziału na działki budowlane 
okreċla rysunek planu; ustala sić zakaz 
wtórnego podziału działek, 

10) lokalizacja obiektów na działce nr 2 – wg 
rysunku, zgodnie z warunkami zarządcy 
przebiegającej przez teren linii energetycz-
nej, 

11) działki nr 4 i 5 (wg rysunku planu), przez 
które przebiegają linie elektroenergetyczne 
możliwe do zabudowy po usunićciu – ska-
blowaniu tych linii, zgodnie z warunkami 
zarządcy linii, 

12) na działkach budowlanych, dla których nie 
okreċlono linii zabudowy, wszelkie działa-
nia budowlane normują warunki technicz-
ne, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie, 

13) ogrodzenie od strony ulicy – ażurowe 
o wysokoċci do 1,5 m, 

14) dostćpnoċć komunikacyjna z przyległej pu-
blicznej drogi dojazdowej (ulica Klonowa) 
poza granicami opracowania. 

2. Dla terenu zieleni naturalnej, oznaczonym 
symbolem Z ustala sić:  

1) lokalizacjć pasa zieleni naturalnej wzdłuż 
rowu melioracyjnego o szerokoċci 4 m 
w celu prowadzenia niezbćdnych prac po-
rządkowych i pielćgnacyjnych związanych 
z utrzymaniem brzegu rowu, 

2) zakazuje sić: 
a) lokalizacji budynków i ogrodzeĉ, 
b) wyznaczania miejsc postojowych, 
c) nasadzeĉ drzew i krzewów, 
3) zachowanie istniejącej kablowej sieci elek-

troenergetycznej oraz zapewnienia służeb-
noċci dostćpu eksploatacyjnego wg ozna-
czenia na rysunku planu. 

 
§ 10. Zasady i warunki podziału terenu na działki 
budowlane: 

1) planem ustala sić podział na działki budow-
lane zgodnie z podziałem ewidencyjnym 
z możliwoċcią: 

a) poszerzenia pasa zieleni naturalnej (działka 
nr 1001/8, 1000/25 i 1000/16) do 4 m szero-
koċci, 

b) ograniczenie szerokoċci pasa zielni izola-
cyjnej do 4 m (działka nr 1004/8, 1003/8 
i 1002/8) z jednoczesnym powićkszeniem 
działek sąsiednich, 

c) scalenia działki wydzielonej z działek nr 
1004/7 i 1003/7 przeznaczonej do zabudowy 
jednym budynkiem mieszkalnym, 

2) działki powinny mieć nastćpujące parame-
try: 

a) minimalna szerokoċć frontu działki – 15 m, 
b) minimalna powierzchnia działki – 650 m2, 
c) prostopadły kąt położenia granic 

w stosunku do linii rozgraniczających dro-
gi. 

Rozdział III 
PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 11. Dla obszaru objćtego planem ustala sić 
stawkć 20% służącą naliczeniu jednorazowej opła-
ty z tytułu wzrostu wartoċci nieruchomoċci, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
 
§ 12. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi 
Gminy Budzyĉ. 
 
§ 13. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym na obszarze objćtym niniejszą uchwałą 
tracą moc ustalenia nastćpujących uchwał: 

1) nr XXIX/180/1998 Rady Gminy Budzyĉ 
z dnia 8 czerwca 1998 r. w sprawie zmiany 
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miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Budzyĉ, w rejonie ulicy 
Strażackiej (Dziennik Urzćdowy Wojewódz-
twa Pilskiego Nr 18 z dnia 17 lipca 1998 r.), 
nr VIII/52/2003 Rady Gminy Budzyĉ z dnia 
19 listopada 2003 r. w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Budzyĉ, w rejonie ulicy 
Strażackiej-Rogoziĉskiej (Dziennik Urzćdo-

wy Województwa Wielkopolskiego Nr 8 z 
dnia 28 stycznia 2004 r.). 

 
§ 14. Uchwała obowiązuje po upływie 30 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego. 
 

Przewodniczący  
Rady Gminy Budzyĉ  

(-) Bogdan Łasecki  
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr XI/55/2011 

Rady Gminy Budzyĉ 
z dnia 12 wrzeċnia 2011 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr XI/55/2011 

Rady Gminy Budzyĉ 
z dnia 12 wrzeċnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZ-
NEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI BU-
DZYĈ, DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W REJONIE ROWU MELIORACYJNEGO I ULIC KLONOWEJ I WIELKO-

POLSKIEJ 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z póź-
niejszymi zmianami) Rada Gminy Budzyĉ roz-
strzyga, co nastćpuje: 
 
§ 1 Projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wraz z prognozą ċrodowiskową 
został wyłożony do publicznego wglądu na 21 dni.  

 
§ 2 W ustawowym terminie 14 dni, po zakoĉczeniu 
wyłożenia projektu planu z prognozą ċrodowisko-
wą nie wniesiono żadnych uwag, w związku z 
czym Rada Gminy Budzyĉ nie rozstrzyga o sposo-
bie ich rozpatrzenia. 
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UCHWAŁA NR X/66/2011 RADY GMINY RYCZYWÓŁ 

 z dnia 28 wrzeċnia 2011 r. 

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 
1591 ze zm. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, 
Nr 113, poz. 984, Nr153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, 
z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 
102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, 
poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, 
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 
1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 
157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 106, 
poz.675, Nr 40 poz. 230, z 2011r. Nr 117, poz. 679 ) 
w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrzeċnia 
1991 roku o systemie oċwiaty ( Dz.U. z 2004 roku Nr 
256, poz. 2572 ze zm. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 
2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, 
poz. 1020, Nr131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 
249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, 
poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, 
Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 
180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008r. Nr 70, poz. 
416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009r. Nr 6, 
poz. 33, Nr 31, poz.206, Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz. 
1705, z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, 
poz. 857,Nr 148, poz. 991, Nr 157, poz. 1241, z 2011r. 
Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654) po przeprowadze-
niu konsultacji społecznych Rada Gminy uchwala, co 
nastćpuje:  

§ 1. Zajćcia ċwiadczone przez przedszkole ponad 
realizacjć podstawy programowej są odpłatne 
i obejmują: 

1. zajćcia opiekuĉczo – wychowawcze, 
2. gry i zabawy edukacyjne wspomagające roz-

wój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziec-
ka. 
 
§ 2. Ustala sić opłatć za 1 godzinć zajćć w wysokoċci 
3,00 zł (słownie: trzy złote) i nalicza sić ją za każdą 
rozpoczćtą godzinć ponad czas realizacji podstawy 
programowej. 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi Gmi-
ny. 
 
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVII/211/2009 Rady 
Gminy w Ryczywole z dnia 25 listopada 2009 roku 
w sprawie ustalenia opłat za ċwiadczenia prowadzo-
nych przez Gminć przedszkoli. 
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Wojewódz-
twa Wielkopolskiego. 
 

Przewodniczący  
Rady Gminy  

(-) Witold Kruċ 
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