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1870 – nr 7/629/2011 z dnia 30 marca 2011 r. Kolegium Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Poznaniu w sprawie ustalenia budżetu Związku Mićdzyg-
minnego "Koniĉski Region Komunalny"   w Koninie na 2011 rok 10818 

1871 – nr 7/630/2011 z dnia 30 marca 2011 r. Kolegium Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Poznaniu w sprawie ustalenia budżetu Związku Gmin 
Powiatu Tureckiego na 2011 rok 10822 

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE 

1872 – nr KN.I-8.04131-1-68 /11 Wojewody Wielkopolskiego orzekające nieważ-
noċć uchwały Nr VIII/41/2010 Rady Miejskiej w Swarzćdzu z dnia 22 
lutego 2011 roku w sprawie ustalenia zasad odpłatnoċci za ċwiadczenia 
udzielane przez przedszkola publiczne na terenie Gminy Swarzćdz 10824 

1873 – nr KN.I-8.4131-1- 71 /11 z dnia 24 marca 2011 r. Wojewody Wielkopol-
skiego orzekające nieważnoċć uchwały Nr VII/51/VI/2011 Rady Miasta 
Poznania z dnia 22 lutego 2011 roku zmieniającej uchwałć Rady Miasta 
Poznania Nr XI/80/III/99 z dnia 16 marca 1999 roku w sprawie ustalenia 
sieci publicznych szkół podstawowych i granic ich obwodów 10825 

1874 – nr KN.I-8.4131-1- 69 /11 z dnia 24 marca 2011 r. Wojewody Wielkopol-
skiego orzekające nieważnoċć uchwały Nr VII/57/VI/2011 Rady Miasta 
Poznania z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie powołania Kapituły Na-
grody Sportowej Miasta Poznania i Stypendium Sportowego Miasta 
Poznania oraz zmiany uchwały w sprawie ustanowienia Nagrody Spor-
towej Miasta Poznania, uchwały w sprawie okreċlenia warunków i trybu 
przyznawania stypendiów sportowych za wybitne osiągnićcia sportowe 
w kategorii seniora i uchwały w sprawie okreċlenia warunków i trybu 
przyznawania stypendiów sportowych Miasta Poznania dla młodych 
sportowców 10827 

1875 – nr KN.I-5.4131-1-90/11 z dnia 6 kwietnia 2011 r. Wojewody Wielkopol-
skiego orzekające nieważnoċć § 4 ust. 2 uchwały Nr VI/33/2011 Rady 
Gminy Rokietnica z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia opłat 
za ċwiadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez 
Gminć Rokietnica 10829 
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UCHWAŁA NR NR IV/22/2011 RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY 

 z dnia 27 stycznia 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Troszczyn 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, 
Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 
116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, 
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 
128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 
138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, 
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 
420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 

i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003r. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 
141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, 
poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 
1635, z 2008r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, 
Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010r. Nr 
24, poz. 124, Nr 75,poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 
119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, 
Nr 155, poz. 1043) Rada Miejska w Opalenicy 
uchwala, co nastćpuje:  
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§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodnoċci poniższych usta-
leĉ ze zmianą Studium uwarunkowaĉ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Opalenica, zatwierdzoną uchwałą Nr 
XXIX/257/2009 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 
27 listopada 2009r. w sprawie zmiany „Studium 
uwarunkowaĉ i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Opalenica” uchwa-
la sić miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla czćċci wsi Troszczyn, zwany dalej 
„planem”. 

2. Granice obszaru objćtego planem okreċla 
rysunek planu. 

3. Załączniki do uchwały stanowią: 
1) załącznik nr 1 – stanowiący czćċć graficzną 

zwaną „rysunkiem planu”, opracowany 
w skali 1:1000 i zatytułowany: Miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego dla 
czćċci wsi Troszczyn; 

2) załącznik nr 2 – stanowiący rozstrzygnićcie 
Rady Miejskiej w Opalenicy o sposobie 
rozpatrzenia uwag wniesionych do projek-
tu planu; 

3) załącznik nr 3 – stanowiący rozstrzygnićcie 
Rady Miejskiej w Opalenicy o sposobie re-
alizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadaĉ wła-
snych gminy oraz o zasadach ich finanso-
wania. 

4. Przedstawione na rysunku planu ustalenia 
planu są obowiązujące. 
 
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) linii rozgraniczającej – należy przez to ro-
zumieć linić rozgraniczającą tereny o róż-
nym przeznaczeniu lub różnych zasadach 
zagospodarowania; 

2) budynku garażowo-gospodarczym – należy 
rozumieć budynek garażowy, w którym 
dopuszcza sić wydzielenie pomieszczeĉ 
gospodarczych o powierzchni nieprzekra-
czającej 50% powierzchni całkowitej bu-
dynku; 

3) powierzchni zabudowy – należy przez to 
rozumieć powierzchnić wyznaczoną przez 
rzut pionowy zewnćtrznych krawćdzi bu-
dynku na powierzchnić terenu, za wyjąt-
kiem powierzchni obiektów budowlanych 
oraz ich czćċci nie wystających ponad po-
wierzchnić terenu oraz powierzchni ele-
mentów drugorzćdnych takich jak schodów 
zewnćtrznych, ramp zewnćtrznych, dasz-
ków, markiz, wystćpów dachowych, oċwie-
tlenia zewnćtrznego, przy czym powierzch-
nić zabudowy działki stanowi suma po-
wierzchni zabudowy wszystkich budynków 
zlokalizowanych na działce; 

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy 
przez to rozumieć linić ograniczającą ob-
szar, na którym dopuszcza sić wznoszenie 
obiektów kubaturowych; 

5) reklamie – należy przez to rozumieć noċnik 
informacji wizualnej w jakiejkolwiek mate-
rialnej formie, w tym wolno stojące urzą-
dzenie reklamowe trwale związane z grun-
tem, nie bćdące szyldem, tablicą informa-
cyjną lub znakiem w rozumieniu przepisów 
o znakach i sygnałach drogowych; 

6) szyldzie – należy przez to rozumieć ozna-
czenie jednostki organizacyjnej lub przed-
sićbiorcy, ich siedzib lub miejsc wykony-
wania działalnoċci; 

7) tablicy informacyjnej – należy przez to ro-
zumieć element systemu informacji gmin-
nej, turystycznej, przyrodniczej lub edukacji 
ekologicznej; 

8) terenie – należy przez to rozumieć obszar 
wyznaczony na rysunku planu liniami roz-
graniczającymi, o okreċlonym przeznacze-
niu i zasadach zagospodarowania, ozna-
czony symbolem; 

9) działce – należy przez to rozumieć działkć 
budowlaną w rozumieniu ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym; 

10) dachy płaskie – należy przez to rozumieć 
dachy o kącie nachylenia połaci dacho-
wych nie wićkszym niż 25º; 

11) zieleni izolacyjnej – należy przez to rozu-
mieć nasadzenia gatunków drzew 
i krzewów, głównie zimozielonych, kształ-
towane jako szpalery w zwartej formie. 

 
§ 3. Ustala sić nastćpujące przeznaczenie terenów: 

1) tereny obiektów produkcyjnych, składów 
i magazynów, tereny zabudowy usługowej, 
oznaczone na rysunku planu symbolami 
1P/U, 2P/U; 

2) tereny dróg publicznych, oznaczone na ry-
sunku planu symbolami 3KD, 4KD. 

 
§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustala sić: 

1) lokalizowanie zabudowy zgodnie 
z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy 
okreċlonymi na rysunku planu 
z uwzglćdnieniem pkt 2-5; 

2) lokalizowanie zabudowy w odległoċci nie 
mniejszej niż 5,0m od pasa drogowego 
projektowanych wydzielonych dróg we-
wnćtrznych; 

3) dopuszczenie lokalizacji urządzeĉ i sieci in-
frastruktury technicznej poza nieprzekra-
czalnymi liniami zabudowy, zgodnie 
z przepisami odrćbnymi; 

4) dopuszczenie przekroczenia nieprzekra-
czalnych linii zabudowy przez takie elemen-
ty budynku jak gzymsy, balkony, tarasy, 
schody, wykusze, ganki i okapy jednak nie 
wićcej niż o 1,5m; 

5) w przypadku nie ustalenia nieprzekraczal-
nej linii zabudowy lokalizacjć budynków 
zgodnie z przepisami odrćbnymi; 
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6) dopuszczenie lokalizacji ogrodzeĉ od stro-
ny dróg publicznych i dróg wewnćtrznych 
wyłącznie ażurowych o wysokoċci nie 
wićkszej niż 1,8m, w których czćċć ażurowa 
stanowi nie mniej niż 60% powierzchni cał-
kowitej ogrodzenia; 

7) zakaz budowy od strony dróg publicznych 
i dróg wewnćtrznych ogrodzeĉ z prefabry-
kowanych elementów betonowych; 

8) dopuszczenie lokalizacji reklam, szyldów, 
tablic informacyjnych w nastćpujący spo-
sób: 

a) na terenie 1P/U, 2P/U dopuszcza sić lokali-
zacjć na terenie jednej działki jednego wol-
no stojącego urządzenia reklamowego 
trwale związanego z gruntem o powierzch-
ni pojedynczej płaszczyzny reklamowej nie 
wićkszej niż 18m2 i wysokoċci do górnej 
krawćdzi nie wićkszej niż 10,0m, 

b) górne krawćdzie reklam, szyldów, tablic in-
formacyjnych umieszczane na ogrodze-
niach nie mogą przewyższać tych ogro-
dzeĉ, 

c) górne krawćdzie reklam, szyldów, tablic in-
formacyjnych umieszczane na ċcianach 
budynków nie mogą sićgać powyżej linii 
wyznaczonej górną krawćdzią okien każdej 
z kondygnacji budynku; 

9) dopuszczenie niwelacji terenu do nie wić-
cej niż 0,30m wzglćdem istniejącego po-
ziomu terenu, bez naruszania interesu osób 
trzecich i istniejących stosunków wodnych. 

 
§ 5. W zakresie zasad ochrony ċrodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego ustala sić: 

1) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych lub 
urządzeĉ, których funkcjonowanie mogłoby 
spowodować przekroczenie standardów ja-
koċci ċrodowiska poza terenem do którego 
inwestor posiada tytuł prawny, okreċlo-
nych przepisami odrćbnymi, za wyjątkiem 
infrastruktury telekomunikacyjnej; 

2) zakaz lokalizacji przedsićwzićć, które mogą 
zawsze znacząco oddziaływać na ċrodowi-
sko za wyjątkiem obiektów infrastruktury 
technicznej stanowiących inwestycje celu 
publicznego, z zastrzeżeniem pkt 3; 

3) zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych; 
4) zakaz prowadzenia działalnoċci gospodar-

czej polegającej na odzysku i unieszkodli-
wianiu odpadów, w tym ich składowaniu 
oraz na zbieraniu odpadów; 

5) przy pozyskiwaniu ciepła dla celów grzew-
czych i technologicznych nakaz stosowania 
paliw płynnych, stałych i gazowych charak-
teryzujących sić najniższymi wskaźnikami 
emisyjnymi oraz urządzeĉ do ich spalania 
charakteryzujących sić wysokim stopniem 
sprawnoċci; dopuszcza sić stosowanie al-
ternatywnych źródeł energii z zastrzeże-
niem pkt 3; 

6) zakaz zrzutu ċcieków bytowych i przemy-
słowych do gruntu; 

7) w zakresie gospodarki odpadami: 
a) nakaz segregacji odpadów komunalnych 

w przystosowanych do tego celu pojemni-
kach usytuowanych w wyznaczonych miej-
scach na terenie posesji oraz ich zagospo-
darowanie, zgodnie z gminnym planem 
gospodarki odpadami i przepisami odrćb-
nymi, 

b) nakaz zagospodarowania odpadów popro-
dukcyjnych, niebezpiecznych i innych, 
zgodnie z przepisami odrćbnymi, 

c) nakaz przetransportowania zbćdnych mas 
ziemnych powstających w czasie realizacji 
inwestycji w miejsce wskazane przez wła-
ċciwe służby gminne lub ich wykorzystanie 
do nowego ukształtowania terenu w grani-
cach własnej działki, zgodnie z przepisami 
odrćbnymi. 

 
§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej: jeżeli podczas prowadzenia prac budowla-
nych, zostanie odkryty przedmiot, co do którego 
istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem nale-
ży wstrzymać wszelkie prace oraz powiadomić 
odpowiednie służby ochrony zabytków. 
 
§ 7. W zakresie zasad kształtowania przestrzeni 
publicznych w rozumieniu przepisów ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
nie podejmuje sić ustaleĉ. 
§ 8. W zakresie szczegółowych zasad i warunków 
scalania i podziałów nieruchomoċci na podstawie 
przepisów odrćbnych nie podejmuje sić ustaleĉ. 
 
§ 9. W zakresie szczególnych warunków zagospo-
darowania terenu oraz ograniczenia w jego użyt-
kowaniu ustala sić: 

1) uwzglćdnienie w zagospodarowaniu i za-
budowie działek ograniczeĉ wynikających 
z odległoċci technicznych od sieci infra-
struktury technicznej, po uzgodnieniu z 
właċciwym gestorem sieci; 

2) nakaz zgłoszenia właċciwym służbom woj-
skowym i cywilnym wszelkich projektowa-
nych budowli o wysokoċci równej i wićk-
szej niż 50,0 m npt, przed wydaniem po-
zwolenia na ich budowć. 

 
§ 10. W zakresie zasad remontów, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji, ustala sić: 

1) dopuszczenie prowadzenia sieci uzbrojenia 
technicznego w pasie drogowym, zgodnie 
z przepisami odrćbnymi, po uzgodnieniu 
z właċciwym zarządcą drogi; 

2) szerokoċć drogi publicznej w liniach roz-
graniczających zgodnie z rysunkiem planu; 

3) szerokoċć pasa drogowego wydzielonych 
dróg wewnćtrznych nie mniejsza niż 8,0m; 
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4) dopuszczenie lokalizacji znaków drogo-
wych i obiektów małej architektury zgodnie 
z przepisami odrćbnymi, po uzgodnieniu 
z właċciwym zarządcą drogi; 

5) nakaz zapewnienia miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych w obrćbie dział-
ki: 

a) na terenach P/U dla zabudowy usługowej 
nie mniej niż 1 miejsce na każde rozpoczćte 
50,0m2 powierzchni użytkowej budynku, 
lecz nie mniej niż 1 miejsce na 2 zatrudnio-
nych, 

b) na terenach P/U dla zabudowy produkcyj-
nej nie mniej niż 1 miejsce na każde rozpo-
czćte 80,0m2 powierzchni użytkowej bu-
dynku, lecz nie mniej niż 1 miejsce na 
2 zatrudnionych; 

6) na terenach P/U dla zabudowy produkcyj-
nej nie mniej niż 1 miejsce na każde rozpo-
czćte 80,0m2 powierzchni użytkowej bu-
dynku, lecz nie mniej niż 1 miejsce na 
2 zatrudnionych; 

7) nakaz zapewnienia liczby miejsc postojo-
wych dla samochodów cićżarowych w ob-
rćbie działki, zgodnie z potrzebami. 

 
§ 11. W zakresie zasad remontów, rozbudowy 
i budowy systemów infrastruktury technicznej 
ustala sić: 

1) dopuszczenie budowy, przebudowy, roz-
budowy, rozbiórki i remontów urządzeĉ 
i sieci infrastruktury technicznej; 

2) nakaz zaopatrzenia budynków w wodć 
z istniejącej i projektowanej sieci wodocią-
gowej na warunkach okreċlonych przez ge-
stora sieci; 

3) nakaz odprowadzania ċcieków bytowych 
do projektowanej sieci kanalizacji sanitar-
nej na warunkach okreċlonych przez gesto-
ra sieci; do czasu realizacji sieci kanalizacji 
sanitarnej dopuszcza sić gromadzenie ċcie-
ków w szczelnych zbiornikach bezodpły-
wowych z zapewnieniem ich regularnego 
wywozu przez koncesjonowanego prze-
woźnika do oczyszczalni ċcieków, z zastrze-
żeniem pkt 5; 

4) nakaz odprowadzania ċcieków przemysło-
wych do projektowanej sieci kanalizacji sa-
nitarnej na warunkach okreċlonych przez 
gestora sieci po uprzednim podczyszczeniu 
i doprowadzeniu do składu ċcieków byto-
wych; do czasu realizacji sieci kanalizacji 
sanitarnej dopuszcza sić gromadzenie ċcie-
ków w szczelnych zbiornikach bezodpły-
wowych z zapewnieniem ich regularnego 
wywozu przez koncesjonowanego prze-
woźnika do oczyszczalni ċcieków, zgodnie 
z przepisami odrćbnymi, z zastrzeżeniem 
pkt 5; 

5) dopuszcza sić stosowanie indywidualnych 
lub lokalnych oczyszczalni przyzakłado-

wych spełniających wymagania okreċlone 
w przepisach odrćbnych; 

6) odprowadzanie wód opadowych i rozto-
powych, w tym pochodzących z po-
wierzchni utwardzonych i jezdni do sieci 
kanalizacji deszczowej, a w przypadku bra-
ku możliwoċci przyłączenia do sieci kanali-
zacji deszczowej dopuszcza sić zagospoda-
rowanie wód opadowych i roztopowych, 
zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

7) nakaz zaopatrzenia w energić elektryczną 
z istniejącej i projektowanej sieci elektro-
energetycznej; dopuszczenie stosowania 
energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych, z zastrzeżeniem §5 pkt 3; 

8) w zakresie urządzeĉ melioracyjnych obo-
wiązek zachowania systemu melioracyjne-
go, a w przypadku koniecznoċci jego naru-
szenia zastosowanie rozwiązaĉ zastćpczych 
zgodnie z przepisami odrćbnymi. 

 
§ 12. W zakresie sposobów i terminów tymczaso-
wego zagospodarowania urządzania i użytkowania 
terenów nie podejmuje sić ustaleĉ. 
 
§ 13. Dla terenów obiektów produkcyjnych, skła-
dów i magazynów, terenów zabudowy usługowej, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 1P/U, 
2P/U ustala sić: 

1) w zakresie parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy oraz zagospoda-
rowania terenu: 

a) dopuszczenie lokalizacji poza obiektami 
wynikającym z przeznaczenia terenu bu-
dynków garażowych, gospodarczych, gara-
żowo-gospodarczych, portierni, urządzeĉ 
i sieci infrastruktury technicznej, w tym 
wolno stojącej stacji transformatorowej, 
obiektów małej architektury, 

b) dopuszczenie budowy wydzielonych dróg 
wewnćtrznych o szerokoċci pasa drogowe-
go nie mniejszej niż 8,0m, 

c) na terenie 2P/U nakaz realizacji pasa zieleni 
izolacyjnej o szerokoċci nie mniejszej niż 
5,0m za wyjątkiem zjazdów, dróg we-
wnćtrznych, zgodnie z oznaczeniem na ry-
sunku planu, 

d) powierzchnić zabudowy: nie wićcej niż 
40% powierzchni działki, 

e) powierzchnić terenu biologicznie czynne-
go: nie mniej niż 20% powierzchni działki, 

f) wysokoċć budynków: nie wyżej niż 12,0m, 
wysokoċć nie dotyczy obiektów infrastruk-
tury telekomunikacyjnej, 

g) dopuszczenie lokalizacji kondygnacji pod-
ziemnych o ile pozwalają na to warunki 
gruntowo-wodne, 

h) geometrić dachów: dachy płaskie, dachy 
dwuspadowe, wielospadowe, 

i) nachylenie połaci dachowych: maks. 25°, 
j) dopuszczenie lokalizacji zabudowy w odle-

głoċci 1,5m od granicy działek, bezpoċred-
nio przy granicy działek lub na granicy 
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działek na terenie składającym sić z wićcej 
niż jednej działki, należących do jednego 
właċciciela; 

2) zasady obsługi w zakresie komunikacji sa-
mochodowej: 

a) do terenu 1P/U dojazd z drogi 4KD, lokali-
zacja zjazdów poza obszarem skrzyżowa-
nia, 

b) do działek o nr ewid. 364, 363 na terenie 
2P/U dojazd z drogi 4KD, lokalizacja zjaz-
dów poza obszarem skrzyżowania, 

c) do działki o nr ewid. 362 dojazd z drogi 
3KD, dopuszcza sić dojazd z drogi 4KD 
przez projektowane drogi wewnćtrzne; 

3) w zakresie podziału na działki: dopuszcze-
nie podziału pod warunkiem zachowania 
minimalnej powierzchni nowo projektowa-
nej działki budowlanej 3000,0m2 za wyjąt-
kiem czćċci działki nr ewid. 364 na terenie 
2P/U oraz działek przeznaczonych do lokali-
zacji obiektów i urządzeĉ infrastruktury 
technicznej, dla których nie ustala sić mi-
nimalnej powierzchni nowo projektowanej 
działki, z zastrzeżeniem pkt 4; 

4) ustalenia pkt 3 nie dotyczą wydzielania 
działek gruntu w celu powićkszenia sąsied-
niej nieruchomoċci lub regulacji granic 
pomićdzy sąsiadującymi nieruchomoċcia-
mi z nakazem zachowania minimalnej po-
wierzchni działki, z której nastąpiło wydzie-
lenie działek gruntu; 

5) zasady ochrony przeciwpożarowej – należy 
uwzglćdnić odrćbne przepisy ochrony 
przeciwpożarowej w zakresie zaopatrzenia 
w wodć, dróg pożarowych, planowanej za-
budowy. 

 
§ 14. Dla terenów dróg publicznych, oznaczonych 
na rysunku planu symbolami 3KD, 4KD ustala sić: 

1) w zakresie parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy oraz zagospoda-
rowania terenu: 

a) szerokoċć terenu przeznaczonego pod bu-
dowć drogi w liniach rozgraniczających, 
zgodnie z rysunkiem planu, 

b) parametry zagospodarowania drogi należy 
okreċlić w opracowaniach branżowych, 
zgodnie z przepisami odrćbnymi, 

c) dopuszczenie lokalizacji urządzeĉ i sieci in-
frastruktury technicznej w pasach drogo-
wych; 

2) dopuszczenie podziału zgodnie z potrze-
bami. 

 
§ 15. Ustala sić stawkć procentową jednorazowej 
opłaty za wzrost wartoċci nieruchomoċci, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym w wysokoċci 30%. 
 
§ 16. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Opalenicy. 
 
§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Wielkopolskiego. 
 

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  

(-) Roman Szwechłowicz 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr Nr IV/22/2011 
Rady Miejskiej w Opalenicy 

z dnia 31 stycznia 2011 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr Nr IV/22/2011 
Rady Miejskiej w Opalenicy 

z dnia 31 stycznia 2011 r. 
ROZSTRZYGNIĆCIE RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY 

ROZSTRZYGNIĆCI O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPO-
DAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĆĊCI WSI TROSZCZYN 

 

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6, 
poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954, 
Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, 
poz. 1635, z 2008r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 
1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010r. Nr 
24, poz. 124, Nr 75,poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, 
poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155,  

 

poz. 1043) Rada Miejska w Opalenicy rozstrzyga 
co nastćpuje:  

§ 1. 1. Nie wniesiono uwag do projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla czćċci 
wsi Troszczyn. 

2. Rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag wniesionych do projektu ww. planu jest bez-
przedmiotowe. 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr Nr IV/22/2011 
Rady Miejskiej w Opalenicy 

z dnia 31 stycznia 2011 r. 
  

ROZSTRZYGNIĆCIE RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH 
W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĆĊCI WSI TROSZCZYN, IN-
WESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAĈ WŁASNYCH ORAZ 

O ZASADACH ICH FINANSOWANIA 
 

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6, 
poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954, 
Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, 
poz. 1635, z 2008r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 
1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010r. Nr 
24, poz. 124, Nr 75,poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, 
poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, 
poz. 1043) Rada Miejska w Opalenicy rozstrzyga co 
nastćpuje:  

§ 1. Sposób realizacji zapisanych w planie miejsco-
wym inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 
i drogowej: 

1) Zadania w zakresie realizacji dróg publicznych 
przewidzianych w planie miejscowym oraz 
związanych z nimi wykupami terenów prowa-
dzić bćdą właċciwe jednostki miejskie. 

2) Zadania w zakresie infrastruktury technicznej 
prowadzić bćdą właċciwe przedsićbiorstwa, 
w kompetencji których leży rozwój sieci: wo-
dociągowej, kanalizacji sanitarnej, energe-
tycznej, gazociągowej i cieplnej, zgodnie 
z ustaleniami planu miejscowego oraz na 
podstawie przepisów odrćbnych. 

 
 

 
3) Zadania w zakresie gospodarki odpadami re-

alizowane bćdą zgodnie z ustaleniami planu 
miejscowego, a także zgodnie z planem go-
spodarki odpadami oraz na podstawie przepi-
sów odrćbnych. Zadania w zakresie gospo-
darki odpadami realizowane bćdą zgodnie 
z ustaleniami planu miejscowego, a także 
zgodnie z planem gospodarki odpadami oraz 
na podstawie przepisów odrćbnych. 

 
§ 2. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej i drogowej, okreċlonych w planie miej-
scowym, odbywać sić bćdzie 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 cywilno- prawnym 
lub w formie partnerstwa publiczno-
prywatnego, a także właċcicieli nieruchomo-
ċci. 

1861 
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UCHWAŁA NR VI/33/2011 RADY GMINY ROKIETNICA 

 z dnia 28 lutego 2011 r. 

ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Rokietnica  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 
r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 
214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 
1568, z 2002 r. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2004 r. Nr 
102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203,Nr 137 poz.1304, Dz. 
U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, 
z 2005 r. Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 181 poz. 
1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 
poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. 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. 142, Nr 28 poz. 146) Nr 106 
poz.675, Nr 40 poz. 230 oraz art. 14 ust. 5 ustawy 
z dnia 7 wrzeċnia 1991 r. o systemie oċwiaty (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 109 poz.1161,Nr 69 poz. 624, Nr 256 poz. 

2572, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781, Dz. U. 
z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 
1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 
2104, Dz. U. z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 
1532, Nr 227 poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 
273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, 
Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292, Dz. U. z 2008 r. Nr 
70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Nr 235 
poz. 1618, z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 
poz. 458, Nr 219 poz. 1705,Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. 
Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 148 poz. 991, Nr 
127 poz. 857) uchwala sić, co nastćpuje:  

§ 1. Ustala sić opłaty za usługi ċwiadczone przez 
przedszkola publiczne, dla których organem prowa-
dzącym jest Gmina Rokietnica w zakresie ċwiadczeĉ 
wykraczających poza podstawć programową okre-
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