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UCHWAŁA NR VI/29/2011  RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WIELKOPOLSKIM 

 z dnia 21 lutego 2011 r. 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr ewid. 1 położonej na 
terenie wsi Konarzyce  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz.558. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, 
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 
1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173, 
poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. 
Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, z 2010 r. 
Nr 157, poz. 1241, r. Nr 28, poz. 142, r. Nr 28, poz. 
146., r. Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 40, poz. 230) 
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, z 2004 r. nr 6, poz. 
41, Nr 141, poz.1492 z 2005 r. Nr 113, poz. 954, nr 
130 poz. 1087 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, z 2007 r. Nr 
225, poz. 1635, Nr 127 poz. 880, z 2008 r. Nr 199, 
poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237, z 2009r. Nr 220, 
poz.1413, z 2010 r. Nr 24, poz., 124, Nr75, poz.474, 
nr 106, poz.675, Nr 119, poz. 804, Nr 149 poz.996, 
Nr 155, poz.1043, Nr 130 poz.871) Rada Miejska 
w Ksiņżu Wlkp uchwala co nastňpuje:  

DZIAŁ I 
Ustalenia ogólne 

§ 1. Uchwala siň miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego dla czňŌci działki nr ewid. 
1 położonej na terenie wsi Konarzyce stwierdzajņc 
jego zgodnoŌń z ustaleniami Studium uwarunko-
waŊ i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Ksiņż Wlkp. zatwierdzonego uchwałņ Nr 
XXII/197/2001 z dnia 29 czerwca 2001 r. Rady Miej-
skiej w Ksiņżu Wlkp., zwany dalej planem. 
 
§ 2. Integralna czňŌciņ uchwały sņ: 

1) rysunek planu zatytułowany: miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego dla 
czňŌci działki nr ewid. 1 położonej na tere-
nie wsi Konarzyce, w skali 1:1000 bňdņcy 
załņcznikiem graficznym nr 1 do niniejszej 
uchwały, 

2) rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu planu stanowiņce załņcz-
nik nr 2 do niniejszej uchwały, 

3) rozstrzygniňcie o sposobie realizacji zapi-
sanych w planie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które należņ do za-
daŊ własnych gminy oraz o zasadach ich 
finansowania stanowiņce załņcznik nr 3 do 
niniejszej uchwały. 

§ 3. Ilekroń w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o: 

1) planie – należy przez to rozumień ustalenia 
planu, o którym mowa w § 1 uchwały i o ile 
z treŌci przepisu uchwały nie wynika ina-
czej, 

2) uchwale – należy przez to rozumień niniej-
szņ uchwałň Rady Miejskiej w Ksiņżu Wlkp. 
o ile z treŌci przepisu nie wynika inaczej, 

3) przeznaczenie podstawowe - należy przez 
to rozumień takie przeznaczenie, które win-
no przeważań na terenie oznaczonym sym-
bolem literowym. 

4) terenie przeznaczenia – należy przez to ro-
zumień obszar stanowiņcy wydzielonņ li-
niami rozgraniczajņcymi jednostkň ustaleŊ 
planu o okreŌlonym rodzaju przeznaczenia. 

5) linii rozgraniczajņcej - należy przez to ro-
zumień liniň dzielņca tereny o różnym prze-
znaczeniu i zasadach zagospodarowania, 

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy 
przez to rozumień liniň okreŌlajņcņ mini-
malnņ odległoŌń budynku lub obiektu 
podanņ w mb od linii rozgraniczajņcej te-
ren, lub innego punktu albo linii odniesie-
nia okreŌlonych w niniejszej uchwale, 

7) powierzchni zabudowy - należy przez to ro-
zumień powierzchniň zabudowy wszystkich 
budynków zlokalizowanych na działce, 
mierzonņ po obrysie Ōcian zewnňtrznych 
z wyłņczeniem schodów, tarasów, ramp, 
powierzchni utwardzonych. 

8) terenie zainwestowania - należy przez to 
rozumień obszar przeznaczony do realizacji 
zabudowy i urzņdzeŊ budowlanych okre-
Ōlonych liniami zabudowy, 

9) procencie zabudowy – należy przez to ro-
zumień procentowy udział powierzchni za-
budowy liczony w stosunku do powierzchni 
terenu, 

10) uciņżliwoŌci dla Ōrodowiska - należy przez 
to rozumień zjawiska fizyczne lub stany 
powodujņce przekroczenie standardów ja-
koŌci Ōrodowiska okreŌlonych w przepisach 
odrňbnych poza terenem, do którego inwe-
stor posiada tytuł prawny, 

11) przepisach szczególnych i odrňbnych – na-
leży przez to rozumień przepisy ustaw wraz 
z aktami wykonawczymi. 

 
§ 4. Przedmiot i zakres planu wynika z Uchwały Nr 
XVIII/124/2004 Rady Miejskiej w Ksiņżu Wlkp z dnia 
28 czerwca 2004 r. w sprawie przystņpienia do 
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sporzņdzania miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla czňŌci działki nr ewid.1 
położonej na terenie wsi Konarzyce. 
 
§ 5. Granice obszaru objňtego planem przedsta-
wiono na rysunku planu, o którym mowa w § 2., 
stanowiņ granice uchwalenia planu. 

 

DZIAŁ II 
Ustalenia szczegółowe 

Rozdział I 
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 

tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 
zasadach zagospodarowania 

§ 6. Na obszarze objňtym planem: 
1. OkreŌla siň podstawowe przeznaczenie te-

renów: 
1) tereny aktywnoŌci gospodarczej w formie 

obiektów produkcyjnych, składów maga-
zynów, oznaczone na rysunku planu sym-
bolem P; 

2) tereny drogi wewnňtrznej oznaczone na ry-
sunku planu symbolem KDW; 

3) teren parkingu oznaczony na rysunku pla-
nu symbolem KP; 

4) tereny leŌne oznaczone na rysunku planu 
symbolem ZL; 

2. Rysunek planu okreŌla przeznaczenie tere-
nu w liniach rozgraniczajņcych zgodnie z opisem 
oznaczeŊ na rysunku. 
 
§ 7. Obowiņzujņcymi ustaleniami planu sņ nastň-
pujņce oznaczenia graficzne: 

1) granice terenu objňtego planem, 
2) linie rozgraniczajņce tereny o różnym prze-

znaczeniu lub różnych zasadach zagospo-
darowania, 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
4) przeznaczenie terenu okreŌlone symbolami 

literowymi, 
5) obszar oddziaływania linii elektroenerge-

tycznej, 
6) granice obszaru ochrony archeologicznej. 

 

Rozdział II 
Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego 

§ 8. Na obszarze planu projektowane budynki 
winny byń sytuowane zgodnie z wyznaczonymi, 
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, zgodnie 
z rysunkiem planu. 
 
§ 9. Zakazuje siň realizacji ogrodzenia w linii roz-
graniczajņcej terenu ZL, KP, KDW z drogņ pu-
blicznņ KDG. Dopuszcza siň ogrodzenie terenu od 
strony drogi publicznej w odległoŌci min. 8.0 m. 
 

§ 10. Dopuszcza siň umieszczenie szyldów i tablic 
informacyjnych na ogrodzeniu nieruchomoŌci od 
strony drogi publicznej na elewacji budynków lub 
w formie masztów i tablic w przestrzeni parkingu. 

 
Rozdział III 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego 

§ 11. Na terenie o przeznaczeniu podstawowym 
oznaczonym symbolem P zakazuje siň realizacji 
przedsiňwziňń kwalifikowanych w przepisach od-
rňbnych jako przedsiňwziňcia mogņce znaczņco 
oddziaływań na Ōrodowisko. 
 
§ 12. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu wynikajņce z potrzeb ochrony Ōrodowiska przy-
rodniczego w zakresie: 

1. Ochrona gruntów i wód podziemnych: 
1) ochronie podlegajņ zasoby wód podziem-

nych w obszarze Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych GZWP nr 150 „Pradolina 
Warszawa-Berlin”, 

2) zakazuje siň odprowadzanie Ōcieków byto-
wych, przemysłowych oraz zanieczyszczo-
nych Ōcieków w postaci wód opadowych 
i roztopowych bezpoŌrednio do gruntu 
i wód powierzchniowych, 

3) zakazuje siň składowania bezpoŌrednio na 
powierzchni ziemi substancji mogņcych 
przenikań w głņb gruntu, stanowiņcych za-
grożenie skażenia gleb i wód, 

4) obowiņzuje zachowanie istniejņcego natu-
ralnego ukształtowania terenu z dopusz-
czeniem niewielkich niwelacji w czňŌci pod-
łņczenia drogi wewnňtrznej do drogi pu-
blicznej. 

2. Ochrona powietrza atmosferycznego: 
1) źródła technologiczno – produkcyjne zwiņ-

zane z okreŌlonym profilem działalnoŌci 
zakładu muszņ spełniań wymogi ochrony 
powietrza okreŌlone w przepisach odrňb-
nych w zakresie standardów emisyjnych 
i standardów jakoŌci powietrza. 

3. Ochrona przed nadmiernym hałasem: 
1) źródła hałasu lokalizowane na terenie P, 

nie mogņ powodowań uciņżliwoŌci poza 
granicami planu, 

2) w budynku socjalno - mieszkalnym oraz 
w innych budynkach z pomieszczeniami 
przeznaczonymi na pobyt ludzi należy za-
pewniń wymagane standardy akustyczne 
zgodnie z Polskņ Normņ. 

4. Gospodarowanie odpadami: 
1) w zakresie gospodarki odpadami ustala siň 

obowiņzek 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 
odrňbnymi, 
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2) masy ziemne powstałe z fundamentów 
i podpiwniczeŊ należy zagospodarowań na 
obszarze własnej działki. 

 

Rozdział IV 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 13. Na obszarze objňtym planem znajduje siň 
zewidencjonowane stanowisko archeologiczne 
objňte ochronņ konserwatorskņ, wymagajņce 
przed uzyskaniem pozwolenia na budowň uzgod-
nienia z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwa-
torem Zabytków, obowiņzujņcego inwestora za-
kresu prac archeologicznych w odniesieniu do 
wszelkich prac ziemnych zwiņzanych z zagospoda-
rowaniem lub zabudowaniem terenu, 

 

Rozdział V 
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych 

§ 14. Nie ustala siň przeznaczenia terenów wyma-
gajņcych wprowadzenia ustaleŊ wynikajņcych z 
potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych. 

 

Rozdział VI 
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, 

§ 15. Na terenie oznaczonym symbolem P prze-
znaczonym pod obiekty produkcyjne, składy 
i magazyny , zabudowň oraz urzņdzenia terenu 
należy kształtowań w sposób zapewniajņcy zacho-
wanie przepisów szczególnych oraz nastňpujņcych 
warunków: 

1. Zakazuje siň: 
1) przeznaczania pod zabudowň obiektami 

kubaturowymi powierzchni wiňkszej niż 50 
% pow. terenu przeznaczenia, 

2) przeznaczania pod zainwestowanie terenu 
o powierzchni wiňkszej niż 80 % pow. tere-
nu przeznaczenia, 

3) realizowania budynków produkcyjnych, 
składów i magazynów wyższych niż 15 m 
nad poziom terenu oraz budowli wyższych 
niż 25 m nad poziom terenu. 

4) realizowania budynków administracyjno – 
socjalnych wyższych niż 9,0 m nad poziom 
terenu, 

5) lokalizowania nowych obiektów z lokalami 
mieszkalnymi. 

2. Nakazuje siň : 
1) zachowanie minimum 20 % powierzchni 

biologicznie czynnej, 
2) zabezpieczenie miejsc postojowych dla 

samochodów ciňżarowych w iloŌciach do-
stosowanych do wykonywanej działalnoŌci 
produkcyjnej. 

3. Ustala siň: 

1) zachowanie istniejņcych obiektów produk-
cyjnych, składowych i magazynowych oraz 
budynku socjalno-biurowego z mieszka-
niem służbowym z możliwoŌciņ ich prze-
budowy, rozbudowy i modernizacji pod 
warunkiem zachowania ustaleŊ zawartych 
w § 15. 

2) stosowanie wszelkich form dachów, dla 
obiektów kubaturowych. 

3) zachowanie nieprzekraczalnych linii zabu-
dowy: 

a) od granicy północnej, zachodniej i połu-
dniowej działki - w odległoŌci 8.0 m jak za-
znaczono na rysunku planu. 

b) od granicy wschodniej działki zgodnie 
z rysunkiem planu 

4. Dopuszcza siň budowň: 
1) nowych instalacji przemysłowych, budyn-

ków, budowli i urzņdzeŊ technicznych, 
2) budynku socjalno – biurowego, placów 

manewrowych i dojazdów, 
3) oczyszczalni lub podczyszczalni Ōcieków 

z wyłņczeniem przydomowej biologicznej 
oczyszczalni Ōcieków, 

4) zbiorników retencyjnych dla celów prze-
ciwpożarowych i produkcyjnych. 

 
§ 16. Na terenie parkingu leŌnego oznaczonym na 
rysunku planu symbolem KP przeznaczonym pod 
parking leŌny urzņdzenie terenu należy kształtowań 
w sposób zapewniajņcy zachowanie przepisów 
szczególnych oraz nastňpujņcych warunków: 

1) należy zachowań istniejņcy drzewostan, 
2) miejsca postojowe należy wkomponowań 

w istniejņcy drzewostan, 
3) w podłożu parkingu zastosowań rozwiņza-

nia zabezpieczajņce Ōrodowisko gruntowo 
– wodne przed infiltracjņ zanieczyszczeŊ. 

 
§ 17. Na terenie enklawy leŌnej oznaczonej symbo-
lem ZL ustala siň zachowanie naturalnego istniejņ-
cego drzewostanu. 

Rozdział VII 
Granice i sposoby zagospodarowania terenów 

podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 
odrębnych przepisów w tym terenów górniczych, 

a także narażonych na niebezpieczeństwo 
powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas 

ziemnych. 

§ 18. Nie okreŌla siň terenów lub obiektów podle-
gajņcych ochronie ustalonych na podstawie od-
rňbnych przepisów, w tym terenów górniczych, 
a także narażonych na niebezpieczeŊstwo powodzi 
oraz zagrożonych osuwaniem siň mas ziemnych 
wymagajņcych ustalenia granic i sposobów ich 
sposobu zagospodarowania, ze wzglňdu na ich nie 
wystňpowanie na obszarze objňtym planem. 
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Rozdział VIII 
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości 

§ 19. Na terenie objňtym planem nie zachodzi 
potrzeba dokonania scaleŊ i podziałów wg proce-
dury wynikajņcej z przepisów odrňbnych. 

 

Rozdział IX 
Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakaz 

zabudowy. 

§ 20. Wzdłuż istniejņcej linii elektroenergetycznej 
Ōredniego napiňcia 15 kV wyznacza siň obszar 
oddziaływania o szerokoŌci 7,5 m w obie strony od 
skrajnych przewodów w którym obowiņzuje zakaz 
lokalizowania zabudowy z pomieszczeniami prze-
znaczonymi na stały pobyt ludzi. 
 
§ 21. Na terenie objňtym planem, w obszarze wy-
stňpowania Głównego Zbiornika Wód Podziem-
nych nr 150 w strefie krawňdziowej struktury Pra-
doliny Warszawa – Berlin obowiņzuje zakaz od-
prowadzania zanieczyszczeŊ do gruntu i wód po-
wierzchniowych. 

 

Rozdział X 
Zasady modernizacji, rozbudowy, budowy 

systemów komunikacji 

§ 22. W zakresie zasad modernizacji , rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji ustala siň: 

1. Obsługň komunikacyjnņ terenu ustala siň 
z drogi gminnej KDG położonej poza obszarem 
objňtym planem oraz za poŌrednictwem drogi 
wewnňtrznej oznaczonej symbolem KDW. 

2. Wyznacza siň drogň wewnňtrznņ oznaczo-
nņ symbolem KDW, dla której ustala siň: 

1) szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych - 8.0 
m 

2) dostosowanie szerokoŌci jezdni oraz no-
ŌnoŌci nawierzchni do natňżenia ruchu 
i rodzaju transportu obsługujņcego teren P, 

3) dopuszcza siň realizacjň jednostronnego 
chodnika. 

3. Należy zapewniń odpowiedniņ iloŌń miejsc 
postojowych zaspakajajņc potrzeby 

1) w zakresie organizacji postoju samocho-
dów ciňżarowych obowiņzuje przepis 

2) w zakresie postoju samochodów osobo-
wych na terenie KP oraz P nie mniej niż 
dwa miejsca postojowe na 4 pracowników 
oraz dwa miejsca dla klientów 

 
§ 23. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów infrastruktury technicznej 
ustala siň podłņczenie do istniejņcej infrastruktury 
technicznej oraz nowoprojektowanej, przy zacho-
waniu przepisów szczególnych oraz nastňpujņcych 
warunków: 

1. Zaopatrzenie w wodň: 

1) ustala siň z istniejņcego wodociņgu wiej-
skiego, w tym dla celów przeciwpożaro-
wych, 

2) dopuszcza siň stosowanie indywidualnego 
ujňcia wody, zgodnie z przepisami odrňb-
nymi. 

2. Odprowadzenie Ōcieków: 
1) docelowo Ōcieki bytowe i przemysłowe na-

leży odprowadzań do gminnej sieci kanali-
zacji sanitarnej, 

2) Ōcieki przemysłowe o przekroczonych nor-
mach zanieczyszczeŊ przed ich odprowa-
dzeniem do gminnej sieci kanalizacji sani-
tarnej należy wstňpnie podczyszczań 
w indywidualnej podczyszczalni, do para-
metrów okreŌlonych przez zarzņdcň kanali-
zacji sanitarnej, 

3) dopuszcza siň do czasu budowy kolektora 
sanitarnego w drodze publicznej odprowa-
dzanie Ōcieków bytowych i przemysłowych 
z zastrzeżeniem pkt. 2 , do atestowanych 
zbiorników bezodpływowych na Ōcieki 
w obszarze działki, z okresowym wywozem 
przez koncesjonowanego przewoźnika do 
oczyszczalni Ōcieków. 

3. Odprowadzenie wód opadowych i rozto-
powych: 

1) z dachów należy zagospodarowań w spo-
sób gwarantujņcy ich miejscowe wykorzy-
stanie lub odprowadzań do odbiorników 
wskazanych przez odpowiednie gminne 
służby wodne, 

2) wody opadowe i roztopowe z powierzchni 
utwardzonych należy odprowadzań do od-
biorników wskazanych przez odpowiednie 
gminne służby wodne po ich uprzednim 
podczyszczeniu na separatorach i piaskow-
nikach, 

3) nadmiar wód opadowych i roztopowych 
dla stanów wywołanych przez zwiňkszone 
opady atmosferyczne należy gromadziń 
tymczasowo w zbiornikach dla tych celów, 
wykonanych jako zbiorniki powierzchniowe 
lub podziemne przykryte. 

4. Zaopatrzenie w energiň elektrycznņ: 
1) zachowuje siň odcinki istniejņcych napo-

wietrznych linii elektroenergetycznych SN 
wraz z obszarem ich oddziaływania, 

2) zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z istnie-
jņcej sieci elektroenergetycznej, 

3) dopuszcza siň realizacjň stacji transforma-
torowej na terenie oznaczonym symbolem 
P na warunkach uzgodnionych z gestorem 
sieci. 

5. Zaopatrzenia w energiň cieplnņ : 
1) wytwarzanie energii dla potrzeb technolo-

gicznych oraz dla celów grzewczych naka-
zuje siň wyłņcznie przez stosowanie paliw 
charakteryzujņcych siň niskimi wskaźnika-
mi emisji, takich jak: paliwa płynne, gazo-
we, stałe (drewno, biomasa itp.) i urzņdzeŊ 
do ich spalania charakteryzujņcych siň wy-
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sokim stopniem sprawnoŌci; dopuszcza siň 
wykorzystanie niekonwencjonalnych i od-
nawialnych źródeł energii; pod warunkiem 
zachowania zgodnoŌci z ustaleniami planu. 

2) zakazuje siň stosowania systemów i urzņ-
dzeŊ do ogrzewania nie posiadajņcych ate-
stów i znaków bezpieczeŊstwa. 

6. Zaopatrzenia w gaz: 
1) budowa sieci gazowej nastņpi w terminie 

ustalonym z planami rozwoju sieci gazo-
wej, 

2) dopuszcza siň lokalizacjň zbiornikowych in-
stalacji na gaz płynny, olej opałowy, zgod-
nie z obowiņzujņcymi przepisami szczegól-
nymi. 

7. Sień telekomunikacyjna 
1) rozbudowa sieci telekomunikacyjnej nastņ-

pi zgodnie z planami rozwoju sieci wybra-
nego operatora. 

 
§ 24. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów infrastruktury technicznej 
dopuszcza siň: 

1) rozbudowň i przebudowň istniejņcych sieci 
i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej. 

2) usuniňcie kolizji projektowanych obiektów 
budowlanych z istniejņcymi sieciami infra-
struktury technicznej zgodnie z przepisami 
odrňbnymi. 

3) lokalizacjň nowych sieci infrastruktury 
technicznej w granicach obszaru P. 

4) prowadzenie na terenie P sieci infrastruktu-
ry technicznej o charakterze przyłņczy wy-
łņcznie jako infrastrukturň podziemnņ. 

5) przebudowň istniejņcych napowietrznych 
linii elektroenergetycznych, 

6) retencjonowanie wód opadowych i ich 
wtórne wykorzystanie do celów bytowo 
gospodarczych. 

2. Realizacja ustaleŊ zawartych w ust. 1 tylko 
w zgodnoŌci z pozostałymi zapisami niniejszej 
uchwały 

Rozdział XI 
Sposób i termin tymczasowego 

zagospodarowania, urządzania 

§ 25. Nie okreŌla siň sposobu i terminu tymczaso-
wego zagospodarowania, urzņdzania i użytkowa-
nia terenów. 

Rozdział XII 
Stawki procentowe, na podstawie których określa 

się opłatę 

§ 26. Ustala siň stawkň procentowņ, służņcņ nali-
czaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartoŌci 
nieruchomoŌci, o której mowa w art. 36 ust.4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym w wysokoŌci 30 %. 

 

DZIAŁ III 
Postanowienia końcowe. 

§ 27. Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych 
i leŌnych (Dz. U. Z 2004 Nr 121, poz. 1266 z późn. 
zm.) uzyskano zgodň na przeznaczenie 0,1340 ha 
gruntów leŌnych, na cele nieleŌne decyzjņ Mar-
szałka Województwa Wielkopolskiego znak 
DR.I.6110-50/09 z dnia 17.11.2009 r. 
 
§ 28. Wykonanie niniejszej uchwały powierza siň 
Burmistrzowi Ksiņża Wlkp. 
 
§ 29. 1. Uchwała wraz z załņcznikiem graficznym nr 
1 podlega publikacji w Dzienniku Urzňdowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 
dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzňdo-
wym Województwa Wielkopolskiego. 
 

Przewodniczņcy Rady Miejskiej  
w Ksiņżu Wlkp.  

(-) Paweł Walkowiak 
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Załņcznik nr 1  
do uchwały nr VI/29/2011  

Rady Miejskiej Ksiņż Wielkopolski 
z dnia 21 lutego 2011 r. 

 

 
  



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 184 – 17350 – Poz. 2933 
 

Załņcznik nr 2 
do uchwały nr VI/29/2011  

Rady Miejskiej Ksiņż Wielkopolski 
z dnia 21 lutego 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIŇCIE RADY MIEJSKIEJ W KSIŅŻU WLKP. 

 

W sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do 
wyłożonego do publicznego wglņdu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla czňŌci działki nr ewid. 1 położonej na terenie wsi 
Konarzyce 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) Rada 
Miejska w Ksiņżu Wlkp. rozstrzyga co nastňpuje: 

 Na podstawie oŌwiadczenia Burmistrza Ksiņża Wlkp. 
z dnia 29.12.2010 r. w sprawie braku uwag do projek-
tu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla czňŌci działki nr ewid. 1 położonej na 
terenie wsi Konarzyce wyłożonego do publicznego 
wglņdu wraz z prognozņ skutków wpływu ustaleŊ na 
Ōrodowisko w dniach 29.10.2010 r. do 01.12.2010 r. 
nie rozstrzyga siň o sposobie ich rozpatrzenia. 

2 933
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 Załņcznik nr 3  
do uchwały NR VI/29/2011  

Rady Miejskiej w Ksiņżu Wlkp.  
z dnia 21 lutego 2011r 

 
ROZSTRZYGNIŇCIE RADY MIEJSKIEJ W KSIŅŻU WLKP. W SPRAWIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE 

ZADAŉ Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA W MIEJSCOWYM 
PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZŇŋCI DZIAŁKI NR EWID. 1 POŁOŻONEJ NA TE-

RENIE WSI KONARZYCE. 
 
 
 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca z 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami ), 
art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorzņdzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 
113, poz. 984, i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 
717) i art. 111, ust. 2 pkt 1 ustawy z 26 listopada 1998 
r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, 
poz. 148, Nr 45, poz. 391 i Nr 65 poz. 594) Rada Miej-
ska Wlkp. rozstrzyga co nastňpuje : 

 - realizacja planu nie wywołuje koniecznoŌci 
wykonania przez Gminň żadnej inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej służņcej zaspokojeniu po-
trzeb mieszkaŊców a należņcych do zadaŊ własnych 
gminy.  

 

 

 

2934 
2 934 

UCHWAŁA NR VII/43/11 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE 

 z dnia 17 maja 2011 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów 
dziecięcych. 

Na podstawie art. 33 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 
4 lutego 2011 r. o opiece nad dzieńmi w wieku do lat 
3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) Rada Miejska w Sierakowie 
uchwala, co nastňpuje:  

§ 1. Ustala siň opłatň za wpis żłobka oraz klubu dzie-
ciňcego do rejestru żłobków i klubów dzieciňcych 
w wysokoŌci 300,00 złotych. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi 
Gminy Sieraków. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Wojewódz-
twa Wielkopolskiego. 

 
 Przewodniczņcy 

Rady Miejskiej  
(-) Przemysław Góźdź 
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UCHWAŁA NR VII/44/11 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE 

 z dnia 17 maja 2011 r. 

w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Sieraków na 2011 rok. 

Na podstawie: art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 18 lip-
ca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 239 
poz. 20191) po uzyskaniu opinii PaŊstwowego Powia-
towego Inspektora Sanitarnego w Miňdzychodzie, 
                                                           
11)Dz.U.2005.267.2255;Dz.U.2006.170.1217;Dz.U.2006.227.16
58; Dz.U.2007.21.1; Dz.U.2007.64.427; Dz.U.2007.75.493; 
Dz.U.2007.88.587;Dz.U.2007.176.1238;Dz.U.2007.181.1286;D
z.U.2007.147.1033;Dz.U.2007.231.1704;Dz.U.2005.175.1462; 
Dz.U.2008.199.1227;Dz.U.2008.227.1505;Dz.U.2009.168.1323; 
Dz.U.2009.215.1664; Dz.U.2010.44.253; Dz.U.2010.96.620; 
Dz.U.2010.44.253; Dz.U.2010.182.1228; Dz.U.2011.32.159) 

Dyrektora Regionalnego Zarzņdu Gospodarki Wodnej 
oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony ŋrodowiska 
Rada Miejska w Sierakowie uchwala, co nastňpuje:  

§ 1. OkreŌla siň wykaz kņpielisk na terenie Gminy 
Sieraków na 2011 rok: 

- Plaża Miejska nad Jeziorem Jaroszewskim 
OSiR, ul. PoznaŊska 26, 64-410 Sieraków, 

- Kņpielisko Centralnego OŌrodka Sportowo-
Szkoleniowego TKKF nad Jeziorem Jaro-
szewskim, ul. PoznaŊska 27, 64-410 Sieraków. 
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