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UCHWAŁA NR VII/98/2011 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI 

 z dnia 30 sierpnia 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe 

w rejonie ulicy Paderewskiego we Wrześni. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 
oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 
o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) 
Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego terenów pod budownictwo 
mieszkaniowe w rejonie ulicy Paderewskiego we 
Wrześni, zwany dalej „planem", po stwierdzeniu 
jego zgodności ze studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Września, zatwierdzonym uchwałą Rady 
Miejskiej we Wrześni nr IX/108/99 z dnia 
27.07.1999 r., ze zmianami: uchwała Nr XI/99/03 
z dnia 09.07.2003 r., oraz uchwała nr XIV/190/2008 
z dnia 15.05.2008 r. 

2. Granice obszaru objętego planem określo-
ne są na rysunku planu. 

3. Integralnymi częściami uchwały są: 
1) załącznik Nr 1 – rysunek planu, opracowa-

ny w skali 1:1000 i zatytułowany „Miejsco-
wy plan zagospodarowania przestrzennego 
terenów pod budownictwo mieszkaniowe 
w rejonie ulicy Paderewskiego we Wrze-
śni”, stanowiący część graficzną planu, 
zwany dalej „rysunkiem planu"; 

2) załącznik Nr 2 – stanowiący rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej we Wrześni o sposobie roz-
patrzenia uwag wniesionych do projektu 
planu; 

3) załącznik Nr 3 – stanowiący rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej we Wrześni o sposobie re-
alizacji zapisanych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych miasta oraz za-
sadach ich finansowania. 

 
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) alternatywnych źródłach energii – należy 
przez to rozumieć źródła wykorzystujące 
w procesie przetwarzania energię wiatru, 
promieniowania słonecznego, geotermal-
ną, fal, prądów i pływów morskich, spadku 
rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, 
biogazu wysypiskowego, a także biogazu 
powstałego w procesach odprowadzania 
lub oczyszczania ścieków albo rozkładu 
składowanych szczątek roślinnych i zwie-
rzęcych; 

2) akcencie architektonicznym – należy przez 
to rozumieć część budynku, wyróżniającą 
się z otoczenia formą i wysokością większą 
od określonej w planie maksymalnej wyso-
kości zabudowy; 

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

4) infrastrukturze technicznej – należy przez to 
rozumieć wybudowane pod ziemią, na 
ziemi albo nad ziemią sieci lub urządzenia 
wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, 
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elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne, 
zgodnie z przepisami odrębnymi; 

5) obowiązującej linii zabudowy – należy 
przez to rozumieć linię wyznaczoną na ry-
sunku planu, zgodnie z którą nakazuje się 
usytuowanie zewnętrznej ściany budynku 
na minimum 60% długości elewacji; 

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy 
przez to rozumieć linię określającą dopusz-
czalną minimalną odległość budynku lub 
obiektu od linii rozgraniczającej drogi; 

7) ogrodzeniu ażurowym – należy przez to ro-
zumieć ogrodzenie o wysokości do 1,5 m 
od poziomu terenu, w którym część ażuro-
wa stanowi minimalnie 60% powierzchni 
całkowitej ogrodzenia, a elementy betono-
we dopuszczone są jedynie do wysokości 
0,3 m od poziomu terenu; 

8) ogrodzeniu ażurowym – należy przez to ro-
zumieć ogrodzenie o wysokości do 1,5 m 
od poziomu terenu, w którym część ażuro-
wa stanowi minimalnie 60% powierzchni 
całkowitej ogrodzenia, a elementy betono-
we dopuszczone są jedynie do wysokości 
0,3 m od poziomu terenu; 

9) reklamie – należy przez to rozumieć nośnik 
informacji wizualnej w jakiejkolwiek mate-
rialnej formie wraz z elementami konstruk-
cyjnymi i zamocowaniami, niebędący szyl-
dem, tablicą informacyjną lub znakiem 
w rozumieniu przepisów o znakach i sygna-
łach drogowych; 

10) terenie – należy przez to rozumieć po-
wierzchnię o określonym rodzaju przezna-
czenia podstawowego, stanowiącą naj-
mniejszą wydzieloną liniami rozgraniczają-
cymi jednostkę ustaleń planu, oznaczoną 
numerem i symbolem literowym, dla której 
obowiązują ustalenia szczegółowe; 

11) wysokości zabudowy – należy przez to ro-
zumieć odległość mierzoną od poziomu te-
renu do górnej powierzchni najwyżej poło-
żonego punktu dachu budynku, zgodnie 
z przepisami odrębnymi; 

12) zieleni osiedlowej – należy przez to rozu-
mieć nasadzenia zieleni występujące przy 
zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej, 
pełniące funkcję wypoczynkową, izolacyjną 
i estetyczną. 

 
§ 3. Na obszarze objętym planem ustala się nastę-
pujące przeznaczenie terenów: 

1) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, oznaczone na rysunku planu sym-
bolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 
7MN, 8MN, 9MN, 10MN; 

2) Tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej, oznaczone na rysunku planu sym-
bolami 1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW, 
6MW, 7MW, 8MW, 9MW, 10MW, 11MW, 
12MW, 13MW; 

3) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z usługami, oznaczone na rysunku 
planu symbolami 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 
4MN/U; 

4) Tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej z usługami, oznaczone na rysunku 
planu symbolami 1MW/U, 2MW/U, 
3MW/U; 

5) Tereny zabudowy usługowej, oznaczone na 
rysunku planu symbolami 1U, 2U; 

6) Teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej, 
oznaczony na rysunku planu symbolem 
U/MN; 

7) Tereny zabudowy usługowej w zieleni 
urządzonej, oznaczone na rysunku planu 
symbolami 1U/ZP, 2U/ZP, 3U/ZP, 4U/ZP, 
5U/ZP; 

8) Tereny wód powierzchniowych śródlądo-
wych – rów melioracji szczegółowej, ozna-
czone na rysunku planu symbolami 1WS, 
2WS; 

9) Tereny zieleni urządzonej, oznaczone na 
rysunku planu symbolami 1ZP, 2ZP, 3ZP, 
4ZP, 5ZP, 6ZP, 7ZP; 

10) Tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone na ry-
sunku planu symbolami 1ZI, 2ZI, 3ZI, 4ZI; 

11) Tereny dróg publicznych klasy drogi lokal-
nej, oznaczone na rysunku planu symbo-
lem 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L, 4KD-L,; 

12) Tereny dróg publicznych klasy drogi dojaz-
dowej, oznaczone na rysunku planu sym-
bolami 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-
D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D, 9KD-D, 10KD-D, 
11KD-D, 12KD-D, 13KD-D, 14KD-D; 

13) Teren ciągu pieszo-jezdnego, oznaczony na 
rysunku planu symbolem KD-X; 

14) Tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na 
rysunku planu symbolami 1KDW, 2KDW; 

15) Tereny infrastruktury technicznej – elektro-
energetyka, oznaczone na rysunku planu 
symbolami 1E, 2E, 3E, 4E, 5E, 6E; 

16) Teren infrastruktury technicznej – gazow-
nictwo, oznaczony na rysunku planu sym-
bolem G. 

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

1) akcenty architektoniczne w postaci frag-
mentów budynków mieszkalnych, miesz-
kalno-usługowych lub usługowych o po-
wierzchni rzutu poziomego do 20 m2 

i wysokości przewyższającej dopuszczalną 
wysokość zabudowy maksymalnie o 3 m; 

2) sytuowanie budynków zgodnie z wyzna-
czonymi na rysunku planu liniami zabudo-
wy oraz przepisami odrębnymi; 

3) dopuszcza się lokalizację budynków gara-
żowo-gospodarczych odsuniętych od obo-
wiązujących linii zabudowy w głąb działki; 

4) nakaz stosowania ogrodzeń ażurowych; 
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5) lokalizację obiektów małej architektury 
jednorodnych w formie; 

6) lokalizację urządzeń technicznych zapew-
niających możliwość użytkowania obiektu 
budowlanego zgodnie z jego przeznacze-
niem; 

7) zakaz lokalizacji i rozbudowy obiektów bu-
dowlanych i urządzeń, które wpływają ne-
gatywnie na ład przestrzenny, a w tym: 

a) wolnostojących reklam, 
b) tymczasowych obiektów budowlanych, 

z wyjątkiem urządzeń zaplecza budów, 
c) obiektów garażowo-gospodarczych w po-

staci zespolonej powyżej dwóch segmen-
tów, 

d) nowych napowietrznych linii elektroener-
getycznych; 

8) dopuszcza się sytuowanie szyldów o mak-
symalnej powierzchni 2 m2; 

9) dopuszcza się sytuowanie reklam wyłącz-
nie na elewacjach kondygnacji parteru bu-
dynków mieszkalno-usługowych i budyn-
ków usługowych, przy czym ich po-
wierzchnia nie może przekraczać 3 m2. 

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

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na środowi-
sko określonych w przepisach odrębnych 
z wyjątkiem lokalizacji inwestycji celu pu-
blicznego; 

2) ochronę powierzchni ziemi, powietrza 
i wód zgodnie z przepisami odrębnymi 
i polityką gminy w zakresie ochrony śro-
dowiska; 

3) wszelkie oddziaływania na środowisko wy-
nikające z realizacji ustaleń planu nie mogą 
powodować przekroczenia standardów ja-
kości środowiska, określonych przepisami 
odrębnymi, poza terenem do którego in-
westor posiada tytuł prawny; 

4) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej 
stosowanie szczelnych zbiorników bezod-
pływowych, z których ścieki będą systema-
tycznie wywożone przez koncesjonowane-
go przewoźnika do oczyszczalni ścieków, 
zgodnie z przepisami odrębnymi; 

5) odprowadzenie wód opadowych i rozto-
powych do kanalizacji deszczowej, a w 
przypadku braku możliwości przyłączenia 
do sieci kanalizacyjnej deszczowej dopusz-
cza się zagospodarowanie wód opadowych 
i roztopowych w granicach własnej posesji, 
zgodnie z przepisami odrębnymi; 

6) zastosowanie zabezpieczeń i szczelnych 
nawierzchni przeznaczonych dla postoju 
i prowadzenia ruchu kołowego przed infil-
tracją zanieczyszczeń wód opadowych do 
środowiska gruntowo-wodnego i odpro-
wadzenie ścieków z tych nawierzchni do 
kanalizacji deszczowej po uprzednim pod-

czyszczeniu do standardów wymaganych 
przepisami odrębnymi; 

7) gromadzenie i segregację odpadów 
w miejscach ich powstawania oraz zago-
spodarowanie ich zgodnie z gminnym pla-
nem gospodarki odpadami i w sposób za-
bezpieczający środowisko gruntowo-
wodne przed zanieczyszczeniem zgodnie 
z przepisami odrębnymi; 

8) zagospodarowania mas ziemnych powsta-
jącymi w związku z realizacją ustaleń planu 
w granicach własnej posesji lub ich wywóz 
na miejsce wskazane przez odpowiednie 
służby gminne, zgodnie z przepisami od-
rębnymi; 

9) zagospodarowanie zielenią wszystkich po-
wierzchni wolnych od utwardzenia na tere-
nach dróg publicznych; 

10) nasadzenie szpalerów drzew w miejscach 
jak na rysunku planu; 

11) wskazuje się, że tereny 1MN, 2MN, 3MN, 
4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN 
należą do terenów, dla których obowiązują 
dopuszczalne poziomy hałasu jak dla tere-
nów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

12) wskazuje się, że tereny 1MW, 2MW, 3MW, 
4MW, 5MW, 6MW, 7MW, 8MW, 9MW, 
10MW, 11MW, 12MW, 13MW należą do te-
renów, dla których obowiązują dopuszczal-
ne poziomy hałasu jak dla terenów zabu-
dowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
i zamieszkania zbiorowego, zgodnie 
z przepisami odrębnymi; 

13) wskazuje się, że tereny 1MN/U, 2MN/U, 
3MN/U, 4MN/U należą do terenów, dla któ-
rych obowiązują dopuszczalne poziomy ha-
łasu jak dla terenów mieszkaniowo-
usługowych, zgodnie z przepisami odręb-
nymi; 

14) wskazuje się, że tereny 1MW/U, 2MW/U, 
3MW/U należą do terenów, dla których 
obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu 
jak dla terenów mieszkaniowo-
usługowych, zgodnie z przepisami odręb-
nymi; 

15) wskazuje się, że teren U/MN należy do te-
renów, dla których obowiązują dopuszczal-
ne poziomy hałasu jak dla terenów miesz-
kaniowo-usługowych, zgodnie z przepisami 
odrębnymi; 

16) zastosowanie przegród przeciwhałasowych 
– sztucznych ekranów akustycznych lub 
nasypów ziemnych w miejscach, w których 
następuje przekroczenie dopuszczalnych 
poziomów hałasu obowiązujących na tere-
nach sąsiednich; 

17) do wytworzenia energii dla celów grzew-
czych należy stosować paliwa płynne, ga-
zowe i stałe charakteryzujące się niskimi 
wskaźnikami emisji lub alternatywne źródła 
energii; 
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18) realizacja inwestycji wymaga szczegóło-
wego rozpoznania geotechnicznych warun-
ków posadowienia fundamentów obiektów 
budowlanych. 

 
§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej: dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego, podczas prac ziemnych przy realiza-
cji inwestycji, ustala się obowiązek prowadzenia 
badań archeologicznych. Inwestor powinien uzy-
skać pozwolenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków na badania archeologicz-
ne przed wydaniem pozwolenia na budowę. 
 
§ 7. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych ustala się: 

1) oświetlenie terenu oraz zastosowanie trwa-
łych i estetycznych elementów urządzenia; 

2) dopuszczenie lokalizowania obiektów małej 
architektury, z uwzględnieniem § 4 pkt. 5. 

 

§ 8. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 
8MN, 9MN, 10MN, ustala się następujące zasady 
kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospo-
darowania terenu: 

1) dopuszcza się lokalizację: 
a) jednego budynku mieszkalnego jednoro-

dzinnego wolnostojącego na działce, 
b) jednego budynku garażowo-

gospodarczego na działce, 
c) dojść i dojazdów związanych z funkcją te-

renu oraz dojazdów przeciwpożarowych, 
d) dodatkowych dróg wewnętrznych, 
e) obiektów małej architektury i oświetlenia 

terenu; 
2) zasady kształtowania zabudowy oraz 

wskaźniki zagospodarowania terenu: 
a) dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę 

i remonty istniejących budynków pod wa-
runkiem zachowania ustaleń niniejszej 
uchwały, 

b) dla terenu 1MN realizacja inwestycji wy-
maga uwzględnienia ograniczeń wynikają-
cych z położenia części terenu w strefie 
oddziaływania drogi krajowej nr 92 zgodnie 
z § 26 pkt 6, 

c) maksymalna powierzchnia zabudowy – 
30% powierzchni działki, 

d) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna – 50% powierzchni działki, 

e) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabu-
dowy zgodnie z rysunkiem planu, 

f) minimalna liczba miejsc parkingowych 
zgodnie z § 27 pkt 8, 

g) dla terenu 8MN ustala się zjazdy indywidu-
alne z terenów dróg publicznych zlokalizo-
wane na sąsiednich terenach zieleni urzą-
dzonej, 

h) dla terenów 3MN, 6MN i 7MN zakaz lokali-
zowania nowych obiektów budowlanych 
w odległości mniejszej niż 10,0 m od tere-
nów wód powierzchniowych śródlądo-
wych; 

3) zasady i warunki zabudowy: 
a) maksymalna wysokość zabudowy budyn-

ków mieszkalnych – dopuszcza się nie wię-
cej niż: jedną kondygnację podziemną, 
dwie nadziemne, w tym poddasze użytko-
we i nie więcej niż 9,0 m, 

b) maksymalna wysokość zabudowy budyn-
ków garażowo-gospodarczych – dopuszcza 
się nie więcej niż 6,0 m, 

c) na terenie 8MN maksymalna wysokość 
wszelkich budynków i obiektów lub ich 
części nie może przekroczyć 15 m, 

d) obowiązują dachy skośne o nachyleniu po-
łaci od 30 do 45 stopni, 

e) dla dachów skośnych zakaz krycia dachu 
stalowymi płytami wielowarstwowymi 
i fałdowymi, 

f) w przypadku rozbudowy i remontów istnie-
jących obiektów dopuszcza się zachowanie 
istniejącej formy dachu, 

g) zakaz stosowania pokrycia dachu 
w kolorach żółtym i niebieskim, 

h) dachy obiektu garażowo-gospodarczego 
dostosowane do dachu budynku mieszkal-
nego. 

 
§ 9. Na terenach zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami 1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW, 6MW, 7MW, 
8MW, 9MW, 10MW, 11MW, 12MW, 13MW, ustala 
się następujące zasady kształtowania zabudowy 
oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) dopuszcza się lokalizację: 
a) budynków mieszkalnych wielorodzinnych, 
b) garaży wbudowanych w kondygnacji par-

teru i kondygnacjach podziemnych lub wy-
łącznie w kondygnacjach podziemnych bu-
dynków mieszkalnych, 

c) dodatkowych dróg wewnętrznych, 
d) dojść i dojazdów związanych z funkcją te-

renu oraz dojazdów przeciwpożarowych, 
e) obiektów małej architektury i oświetlenia 

terenu, 
f) zieleni osiedlowej; 
2) zasady kształtowania zabudowy oraz 

wskaźniki zagospodarowania terenu: 
a) maksymalna powierzchnia zabudowy – 

30% powierzchni działki, 
b) minimalna powierzchnia biologicznie 

czynna – 25% powierzchni działki, 
c) dla terenów 4MW, 5MW, 6MW, 7MW, 

8MW, 10MW, 11MW ustala się zakaz reali-
zacji zabudowy zwartej, 

d) dla terenów 1MW, 4MW, 5MW, 6MW, 
7MW, 8MW, 10MW, 11MW maksymalna 
powierzchnia zabudowy budynkiem miesz-
kalnym na działce – do 300 m2, 
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e) dla terenu 2MW realizacja inwestycji wy-
maga uwzględnienia ograniczeń wynikają-
cych z położenia części terenu w strefie 
oddziaływania drogi krajowej nr 92 zgodnie 
z § 26 pkt 6, 

f) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 
z rysunkiem planu, 

g) minimalna liczba miejsc parkingowych 
zgodnie z § 27 pkt 8, 

h) na obszarach zieleni osiedlowej dopuszcza 
się realizację miejsc i urządzeń zabaw 
i rekreacji dla dzieci; 

3) zasady i warunki zabudowy: 
a) maksymalna wysokość zabudowy budyn-

ków mieszkalnych – dopuszcza się nie wię-
cej niż: 

- dla terenów 1MW, 3MW, 4MW, 6MW, 
7MW, 8MW, 9MW – dwie kondygnacje 
podziemne, trzy kondygnacje nadziemne, 
w tym poddasze użytkowe i nie więcej niż 
12,0 m, 

- dla terenów 2MW, 5MW, 10MW, 11MW, 
12MW, 13MW – dwie kondygnacje pod-
ziemne, cztery nadziemne, w tym poddasze 
użytkowe i nie więcej niż 15,0 m, 

b) na terenach 4MW, 5MW, 6MW, 7MW, 
8MW, 10MW, 11MW maksymalna wyso-
kość wszelkich budynków i obiektów bu-
dowlanych lub ich części nie może przekro-
czyć 15 m 

c) obowiązują dachy skośne o nachyleniu po-
łaci od 30 do 45 stopni, 

d) dla dachów skośnych zakaz krycia dachu 
stalowymi płytami wielowarstwowymi 
i fałdowymi, 

e) zakaz stosowania pokrycia dachu w kolo-
rach żółtym i niebieskim, 

f) kierunek głównej kalenicy dachu na bu-
dynku mieszkalnym równoległy do frontu 
budynku. 

 
§ 10. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej z usługami, oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1MN/U, 2MN/U, ustala się na-
stępujące zasady kształtowania zabudowy oraz 
wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) dopuszcza się lokalizację: 
a) jednego budynku mieszkalnego jednoro-

dzinnego wolnostojącego albo jednego 
budynku mieszkalno-usługowego wolno-
stojącego na działce, 

b) jednego budynku garażowo-
gospodarczego na działce, 

c) dodatkowych dróg wewnętrznych, 
d) dojść i dojazdów związanych z funkcją te-

renu oraz dojazdów przeciwpożarowych, 
e) obiektów małej architektury i oświetlenia 

terenu; 
2) zasady kształtowania zabudowy oraz 

wskaźniki zagospodarowania terenu: 
a) dopuszcza się rozbudowę i remonty istnie-

jących zabudowań pod warunkiem zacho-
wania ustaleń niniejszej uchwały, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 
30% powierzchni działki, 

c) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna – 35% powierzchni działki, 

d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 
z rysunkiem planu, 

e) minimalna liczba miejsc parkingowych 
zgodnie z § 27 pkt 8; 

3) zasady i warunki zabudowy: 
a) maksymalna wysokość zabudowy budyn-

ków usługowych: 
- dla dachów skośnych: dopuszcza się nie 

więcej niż: jedną kondygnację podziemną, 
dwie kondygnacje naziemne, w tym pod-
dasze użytkowe i nie więcej niż 10,0 m, 

- dla dachów płaskich: dopuszcza się nie 
więcej niż: jedną kondygnację podziemną, 
dwie kondygnacje naziemne i nie więcej 
niż 7,5 m, 

b) maksymalna wysokość zabudowy budyn-
ków garażowo-gospodarczych – dopuszcza 
się nie więcej niż 6,0 m; 

c) obowiązują dachy płaskie lub dachy skośne 
o nachyleniu połaci do 20 do 40 stopni, 

d) dla dachów skośnych zakaz krycia dachu 
stalowymi płytami wielowarstwowymi 
i fałdowymi, 

e) w przypadku rozbudowy i remontów istnie-
jących obiektów dopuszcza się zachowanie 
istniejącej formy dachu, 

f) zakaz stosowania pokrycia dachu 
w kolorach żółtym i niebieskim, 

g) dachy obiektu garażowo-gospodarczego 
dostosowane do dachu budynku mieszkal-
nego lub mieszkalno-usługowego, 

h) kierunek głównej kalenicy dachu równole-
gły do frontu budynku. 

 
§ 11. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej z usługami, oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 3MN/U, 4MN/U, ustala się na-
stępujące zasady kształtowania zabudowy oraz 
wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) dopuszcza się lokalizację: 
a) jednego budynku mieszkalnego jednoro-

dzinnego wolnostojącego albo jednego 
budynku mieszkalno-usługowego wolno-
stojącego na działce, 

b) dojść i dojazdów związanych z funkcją te-
renu oraz dojazdów przeciwpożarowych, 

c) obiektów małej architektury i oświetlenia 
terenu; 

2) zasady kształtowania zabudowy oraz 
wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) dopuszcza się rozbudowę i remonty istnie-
jących zabudowań pod warunkiem zacho-
wania ustaleń niniejszej uchwały, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 
30% powierzchni działki, 

c) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna – 35% powierzchni działki, 

d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 
z rysunkiem planu, 
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e) minimalna liczba miejsc parkingowych 
zgodnie z § 27 pkt 8; 

3) zasady i warunki zabudowy: 
a) maksymalna wysokość zabudowy budyn-

ków mieszkalnych i usługowych – dopusz-
cza się nie więcej niż: jedną kondygnację 
podziemną, dwie nadziemne, w tym pod-
dasze użytkowe i nie więcej niż 9,0 m, 

b) maksymalna wysokość zabudowy budyn-
ków garażowo-gospodarczych – dopuszcza 
się nie więcej niż 6,0 m; 

c) obowiązują dachy płaskie lub dachy skośne 
o nachyleniu połaci do 20 do 40 stopni, 

d) dla dachów skośnych zakaz krycia dachu 
stalowymi płytami wielowarstwowymi 
i fałdowymi, 

e) dla dachów skośnych zakaz krycia dachu 
stalowymi płytami wielowarstwowymi 
i fałdowymi, 

f) zakaz stosowania pokrycia dachu w kolo-
rach żółtym i niebieskim, 

g) dachy obiektu garażowo-gospodarczego 
dostosowane do dachu budynku mieszkal-
nego lub mieszkalno-usługowego, 

h) kierunek głównej kalenicy dachu równole-
gły do frontu budynku. 

 
§ 12. Na terenach zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej z usługami, oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1MW/U, 2MW/U, 3MW/U, ustala 
się następujące zasady kształtowania zabudowy 
oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) dopuszcza się lokalizację: 
a) budynków mieszkalnych wielorodzinnych, 
b) lokali usługowych wbudowanych wyłącz-

nie w kondygnacji parteru budynków 
mieszkalnych, 

c) garaży wbudowanych wyłącznie w kondy-
gnacjach podziemnych budynków miesz-
kalnych, 

d) dodatkowych dróg wewnętrznych, 
e) dojść i dojazdów związanych z funkcją te-

renu oraz dojazdów przeciwpożarowych, 
f) obiektów małej architektury i oświetlenia 

terenu, 
g) zieleni osiedlowej; 
2) zasady kształtowania zabudowy oraz 

wskaźniki zagospodarowania terenu: 
a) maksymalna powierzchnia zabudowy – 

30% powierzchni działki, 
b) minimalna powierzchnia biologicznie 

czynna – 25% powierzchni działki, 
c) dla terenów 2MW/U, 3MW/U ustala się za-

kaz realizacji zabudowy zwartej, 
d) dla terenów 2MW/U, 3MW/U maksymalna 

powierzchnia zabudowy budynkiem miesz-
kalnym na działce – do 300 m2, 

e) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 
z rysunkiem planu, 

f) minimalna liczba miejsc parkingowych 
zgodnie z § 27 pkt 8, 

g) na obszarach zieleni osiedlowej dopuszcza 
się realizację miejsc i urządzeń zabaw 
i rekreacji dla dzieci, 

h) ustala się zjazdy indywidualne z terenów 
dróg publicznych zlokalizowane na sąsied-
nich terenach zieleni urządzonej; 

3) zasady i warunki zabudowy: 
a) maksymalna wysokość zabudowy budyn-

ków mieszkalnych – dopuszcza się nie wię-
cej niż: dwie kondygnacje podziemne, trzy 
kondygnacje nadziemne, w tym poddasze 
użytkowe i nie więcej niż 12,0 m, 

b) na terenach 2MW/U, 3MW/U maksymalna 
wysokość wszelkich budynków i obiektów 
budowlanych lub ich części nie może prze-
kroczyć 15 m, 

c) obowiązują dachy skośne o nachyleniu po-
łaci od 30 do 45 stopni, 

d) dla dachów skośnych zakaz krycia dachu 
stalowymi płytami wielowarstwowymi 
i fałdowymi, 

e) zakaz stosowania pokrycia dachu w kolo-
rach żółtym i niebieskim, 

f) kierunek głównej kalenicy dachu na bu-
dynku mieszkalnym równoległy do frontu 
budynku. 

 
§ 13. Na terenach zabudowy usługowej, oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami 1U, 2U, ustala 
się następujące zasady kształtowania zabudowy 
oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) dopuszcza się lokalizację: 
a) jednego budynku usługowego, 
b) jednego budynku garażowo-

gospodarczego na działce, 
c) dojść i dojazdów związanych z funkcją te-

renu oraz dojazdów przeciwpożarowych, 
d) obiektów małej architektury i oświetlenia 

terenu; 
2) zasady kształtowania zabudowy oraz 

wskaźniki zagospodarowania terenu: 
a) dopuszcza się rozbudowę i remonty istnie-

jących zabudowań pod warunkiem zacho-
wania ustaleń niniejszej uchwały, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 
30% powierzchni działki, 

c) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna – 20% powierzchni działki, 

d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 
z rysunkiem planu, 

e) minimalna liczba miejsc parkingowych 
zgodnie z § 27 pkt 8; 

3) zasady i warunki zabudowy: 
a) maksymalna wysokość zabudowy budyn-

ków usługowych: 
- dla dachów skośnych: dopuszcza się nie 

więcej niż: jedną kondygnację podziemną, 
dwie kondygnacje naziemne, w tym pod-
dasze użytkowe i nie więcej niż 10,0 m, 

- dla dachów płaskich: dopuszcza się nie 
więcej niż: jedną kondygnację podziemną, 
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dwie kondygnacje naziemne i nie więcej 
niż 7,5 m, 

b) maksymalna wysokość zabudowy budyn-
ków garażowo-gospodarczych – dopuszcza 
się nie więcej niż 6,0 m, 

c) obowiązują dachy skośne o nachyleniu po-
łaci od 20 do 40 stopni; dopuszcza się da-
chy płaskie, 

d) dla dachów skośnych zakaz krycia dachu 
stalowymi płytami wielowarstwowymi 
i fałdowymi, 

e) w przypadku rozbudowy i remontów istnie-
jących obiektów dopuszcza się zachowanie 
istniejącej formy dachu, 

f) zakaz stosowania pokrycia dachu 
w kolorach żółtym i niebieskim, 

g) dachy obiektu garażowo-gospodarczego 
dostosowane do dachu budynku usługo-
wego, 

h) kierunek głównej kalenicy dachu równole-
gły do frontu budynku. 

 
§ 14. Na terenie zabudowy usługowo-
mieszkaniowej, oznaczonym na rysunku planu 
symbolem U/MN, ustala się następujące zasady 
kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospo-
darowania terenu: 

1) dopuszcza się lokalizację: 
a) jednego budynku usługowego z dopusz-

czeniem funkcji mieszkalnej w postaci jed-
nego mieszkania na działce, 

b) jednego budynku garażowo-
gospodarczego na działce, 

c) dodatkowych dróg wewnętrznych, 
d) dojść i dojazdów związanych z funkcją te-

renu oraz dojazdów przeciwpożarowych, 
e) obiektów małej architektury i oświetlenia 

terenu; 
2) zasady kształtowania zabudowy oraz 

wskaźniki zagospodarowania terenu: 
a) dopuszcza się rozbudowę i remonty istnie-

jących zabudowań pod warunkiem zacho-
wania ustaleń niniejszej uchwały, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 
30% powierzchni działki, 

c) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna – 35% powierzchni działki, 

d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 
z rysunkiem planu, 

e) minimalna liczba miejsc parkingowych 
zgodnie z § 27 pkt 8; 

3) zasady i warunki zabudowy: 
a) maksymalna wysokość zabudowy budyn-

ków usługowych: 
- dla dachów skośnych: dopuszcza się nie 

więcej niż: jedną kondygnację podziemną, 
dwie kondygnacje naziemne, w tym pod-
dasze użytkowe i nie więcej niż 10,0 m, 

- dla dachów płaskich: dopuszcza się nie 
więcej niż: jedną kondygnację podziemną, 
dwie kondygnacje naziemne i nie więcej 
niż 7,5 m, 

b) maksymalna wysokość zabudowy budyn-
ków garażowo-gospodarczych – dopuszcza 
się nie więcej niż 6,0 m; 

c) obowiązują dachy płaskie lub dachy skośne 
o nachyleniu połaci do 20 do 40 stopni, 

d) dla dachów skośnych zakaz krycia dachu 
stalowymi płytami wielowarstwowymi 
i fałdowymi, 

e) w przypadku rozbudowy i remontów istnie-
jących obiektów dopuszcza się zachowanie 
istniejącej formy dachu, 

f) zakaz stosowania pokrycia dachu w kolo-
rach żółtym i niebieskim, 

g) dachy obiektu garażowo-gospodarczego 
dostosowane do dachu budynku usługo-
wego, 

h) kierunek głównej kalenicy dachu równole-
gły do frontu budynku. 

 
§ 15. Na terenach zabudowy usługowej w zieleni 
urządzonej, oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami 1U/ZP, 2U/ZP, 3U/ZP, 4U/ZP, 5U/ZP, ustala się 
następujące zasady kształtowania zabudowy oraz 
wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) dopuszcza się lokalizację: 
a) jednego budynku usługowego na działce, 
b) jednego budynku garażowo-

gospodarczego na działce, 
c) jednego lokalu mieszkalnego w budynku 

usługowym, 
d) dojść i dojazdów związanych z funkcją te-

renu oraz dojazdów przeciwpożarowych, 
e) obiektów małej architektury i oświetlenia 

terenu, 
f) dla terenu 5U/ZP dopuszcza się funkcję 

usługowo-produkcyjną; 
2) zasady kształtowania zabudowy oraz 

wskaźniki zagospodarowania terenu: 
a) dopuszcza się rozbudowę i remonty istnie-

jących zabudowań pod warunkiem zacho-
wania ustaleń niniejszej uchwały, 

b) dla terenu 3U/ZP ustala się dostęp do drogi 
publicznej poprzez drogę wewnętrzną lub 
przez ustanowienie odpowiedniej służeb-
ności gruntowej na terenie 1MW, 

c) maksymalna powierzchnia zabudowy: 
- dla terenów 1U/ZP, 2U/ZP, 3U/ZP, 5U/ZP – 

30% powierzchni działki, 
- dla terenu 4U/ZP – 50% powierzchni działki, 
d) minimalna powierzchnia biologicznie 

czynna: 
- dla terenów 1U/ZP, 2U/ZP, 3U/ZP, 5U/ZP – 

40% powierzchni działki, 
- dla terenu 4U/ZP – 15% powierzchni działki, 
e) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 

z rysunkiem planu, 
f) minimalna liczba miejsc parkingowych 

zgodnie z § 27 pkt 8; 
3) zasady i warunki zabudowy: 
a) maksymalna wysokość zabudowy budyn-

ków usługowych – dopuszcza się nie wię-
cej niż: 
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- dla terenów 1U/ZP, 2U/ZP, 3U/ZP, 5U/ZP – 
jedną kondygnację podziemną, dwie nad-
ziemne, w tym poddasze użytkowe i nie 
więcej niż 9,0 m, 

- dla terenu 4U/ZP – jedną kondygnację pod-
ziemną, jedną nadziemną i nie więcej niż 
6,0 m, 

b) maksymalna wysokość zabudowy budyn-
ków garażowo-gospodarczych – dopuszcza 
się nie więcej niż 6,0 m; 

c) obowiązują dachy płaskie lub dachy skośne 
o nachyleniu połaci do 20 do 40 stopni, 

d) dla dachów skośnych zakaz krycia dachu 
stalowymi płytami wielowarstwowymi 
i fałdowymi, 

e) w przypadku rozbudowy i remontów istnie-
jących obiektów dopuszcza się zachowanie 
istniejącej formy dachu, 

f) zakaz stosowania pokrycia dachu 
w kolorach żółtym i niebieskim, 

g) dachy obiektu garażowo-gospodarczego 
dostosowane do dachu budynku usługo-
wego, 

h) kierunek głównej kalenicy dachu równole-
gły do frontu budynku. 

 

§ 16. Na terenach wód powierzchniowych śródlą-
dowych – rów melioracji szczegółowej, oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami 1WS, 2WS, 
ustala się następujące zasady oraz wskaźniki zago-
spodarowania terenu: 

1) lokalizację: rowu melioracji szczegółowej 
o nazwie ewidencyjnej W-24; 

2) zasady i wskaźniki zagospodarowania tere-
nu: 

a) zakaz zrzutu ścieków do wód, zgodnie 
z przepisami odrębnymi, 

b) nakaz wykonywania prac regulacyjnych 
i porządkowych; 

3) w sprawach nieuregulowanych niniejszą 
uchwałą w zakresie użytkowania terenów 
1WS, 2WS mają zastosowanie przepisy od-
rębne. 

 
§ 17. Na terenach zieleni urządzonej, oznaczonych 
na rysunku planu symbolami 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 
5ZP, 6ZP, 7ZP, ustala się następujące zasady oraz 
wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) dopuszcza się lokalizację: 
a) zieleni urządzonej, 
b) dojść i dojazdów związanych z funkcją te-

renu oraz dojazdów przeciwpożarowych, 
c) dla terenu 6ZP ustala się lokalizację zjaz-

dów indywidualnych na przyległe tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

d) obiektów małej architektury i oświetlenia 
terenu, 

e) miejsc rekreacji i wypoczynku w tym pla-
ców zabaw dla dzieci; 

2) zasady i wskaźniki zagospodarowania tere-
nu: 

a) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna – 80% powierzchni działki, 

b) nakaz wykonywania niezbędnych prac 
związanych z konserwacją i utrzymaniem 
zieleni, 

c) zakaz realizacji utwardzonych dróg 
z wyjątkiem dojazdów gospodarczych 
i przeciwpożarowych oraz zjazdów indywi-
dualnych na terenie 6ZP, 

d) dla terenów 2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP zakaz 
wprowadzania ogrodzeń w odległości 
mniejszej niż 3,0 m od linii rozgraniczającej 
tereny WS. 

 
§ 18. Na terenach zieleni izolacyjnej, oznaczonych 
na rysunku planu symbolami 1ZI, 2ZI, 3ZI, 4ZI, 
ustala się następujące zasady oraz wskaźniki zago-
spodarowania terenu: 

1) dopuszcza się lokalizację: 
a) dojść i dojazdów związane z funkcją terenu 

oraz dojazdów przeciwpożarowych, 
b) obiektów małej architektury i oświetlenie 

terenu, 
c) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; 
2) zasady i wskaźniki zagospodarowania tere-

nu: 
a) nakaz realizacji zieleni izolacyjnej składają-

cej się z gatunków zimozielonych nasadzo-
nych w postaci wielopiętrowego zwartego 
pasa zieleni o szerokości zgodnie 
z rysunkiem planu, 

b) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna – 80% powierzchni działki, 

c) nakaz wykonywania niezbędnych prac 
związanych z konserwacją i utrzymaniem 
zieleni. 

 
§ 19. Na terenach dróg publicznych, oznaczonych 
na rysunku planu symbolami 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L, 
4KD-L, 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-
D, 7KD-D, 8KD-D, 9KD-D, 10KD-D, 11KD-D, 12KD-D, 
13KD-D, 14KD-D ustala się: 

1) klasyfikację: 
a) dla terenów KD-L drogi klasy lokalnej, 
b) dla terenów KD-D drogi klasy dojazdowej; 
2) dla terenów KD-L zgodnie z rysunkiem pla-

nu: 
a) szerokość w liniach rozgraniczających 12 

m, na skrzyżowaniach i załamaniach zasto-
sować ścięcia linii rozgraniczających zgod-
nie z rysunkiem planu, 

b) dla terenu 2KD-L lokalizację skrzyżowania 
o ruchu okrężnym, 

c) układ jednojezdniowy, z dwoma pasami 
ruchu z dopuszczeniem zwiększenia ilości 
pasów ruchu w strefach skrzyżowań, 

d) dwustronne chodniki, 
e) jedno- lub dwustronne ścieżki rowerowe, 
f) nakaz nasadzeń szpalerów drzew zgodnie 

z rysunkiem planu, 
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g) dopuszcza się nasadzenia szpalerów drzew 
w miejscach innych niż na rysunku planu 
zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3) dla terenów KD-D zgodnie z rysunkiem 
planu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających 10 
m, na skrzyżowaniach i załamaniach zasto-
sować ścięcia linii rozgraniczających zgod-
nie z rysunkiem planu, 

b) układ jednojezdniowy, z dwoma pasami 
ruchu z dopuszczeniem zwiększenia ilości 
pasów ruchu w strefach skrzyżowań, 

c) dwustronne chodniki, z dopuszczeniem 
zmiany na ciągi pieszo-rowerowe, zgodnie 
z przepisami odrębnymi, 

d) nakaz nasadzeń szpalerów drzew zgodnie 
z rysunkiem planu, 

e) dopuszcza się nasadzenia szpalerów drzew 
w miejscach innych niż na rysunku planu 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 
§ 20. Na terenie ciągu pieszo-jezdnego, oznaczo-
nego na rysunku planu symbolem KD-X, ustala się 

1) klasyfikację: dla terenu KD-X ciągu pieszo-
jezdnego; 

2) dla terenu KD- X przekrój zgodnie z rysun-
kiem planu: jednoprzestrzenny z pasem dla 
ruchu pieszego i kołowego; 

3) dopuszcza się zmianę klasyfikacji ciągu 
pieszo-jednego na drogę publiczną po 
przebudowie do parametrów drogi pu-
blicznej. 

 
§ 21. Na terenach dróg wewnętrznych, oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami 1KDW, 2KDW, 
ustala się: 

1) klasyfikację: dla terenów KDW drogi we-
wnętrznej; 

2) dla terenów KDW zgodnie z rysunkiem 
planu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających 10 
m, na skrzyżowaniach i załamaniach zasto-
sować ścięcia linii rozgraniczających zgod-
nie z rysunkiem planu, 

b) przekrój jednoprzestrzenny z pasem dla ru-
chu pieszego i kołowego, 

c) poszerzenie linii rozgraniczających w miej-
scach jak na rysunku planu pod place do 
nawracania zgodnie z przepisami odręb-
nymi. 

 
§ 22. Na terenach infrastruktury technicznej – elek-
troenergetyka, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1E, 2E, 3E, 4E, 5E, 6E, ustala się nastę-
pujące zasady oraz wskaźniki zagospodarowania 
terenu: 

1) lokalizację: stacji transformatorowych; 
2) zasady kształtowania zabudowy oraz 

wskaźniki zagospodarowania terenu: 
a) dla lokalizacji urządzeń elektroenergetycz-

nych nie obowiązują nieprzekraczalne linie 
zabudowy, 

b) dopuszcza się wprowadzenie zieleni izola-
cyjnej, 

c) zakaz realizacji utwardzonych dróg pu-
blicznych za wyjątkiem dojazdów gospo-
darczych i przeciwpożarowych, 

d) nakaz wykonywania niezbędnych prac 
związanych z konserwacją i utrzymaniem 
zieleni, 

e) w sprawach nieuregulowanych niniejszą 
uchwałą w zakresie użytkowania terenów E 
mają zastosowanie przepisy odrębne. 

 
§ 23. Na terenie infrastruktury technicznej – ga-
zownictwo, oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem G, ustala się następujące zasady oraz wskaź-
niki zagospodarowania terenu: 

1) dopuszcza się lokalizację: 
a) stacji redukcyjno-pomiarowej, 
b) zabudowy kubaturowej typu kontenerowe-

go, 
c) dojść i dojazdów związanych z funkcją te-

renu oraz dojazdów przeciwpożarowych, 
d) obiektów małej architektury i oświetlenia 

terenu; 
2) zasady kształtowania zabudowy oraz 

wskaźniki zagospodarowania terenu: 
a) dopuszcza się rozbudowę i remonty istnie-

jących zabudowań pod warunkiem zacho-
wania ustaleń niniejszej uchwały, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 
15% powierzchni działki, 

c) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna – 50% powierzchni działki 

d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 
z rysunkiem planu; 

3) zasady i warunki zabudowy: 
a) maksymalna wysokość zabudowy do 3,5 

m, 
b) liczba kondygnacji – dopuszcza się nie wię-

cej niż: jedną kondygnację nadziemną, 
c) obowiązują dachy płaskie lub skośne 

o nachyleniu połaci do 20 stopni, 
d) nakaz wykonywania niezbędnych prac 

związanych z konserwacją i utrzymaniem 
zieleni, 

e) w sprawach nieuregulowanych niniejszą 
uchwałą w zakresie użytkowania terenu G 
mają zastosowanie przepisy odrębne. 

 
§ 24. Nie określa się granic i sposobów zagospo-
darowania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów 
odrębnych, w tym terenów górniczych, a także 
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, ze 
względu na ich nie występowanie na obszarze 
objętym planem. 
 
§ 25. 1. W planie nie wyznacza się terenów wyma-
gających wszczęcia postępowania scalania 
i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów 
odrębnych; nie określa się także szczegółowych 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 280 – 26768 – Poz. 4472 
 

zasad i warunków scalania i podziału nieruchomo-
ści w rozumieniu przepisów odrębnych. 

2. Dopuszcza się: 
1) nowe podziały terenu pod warunkiem za-

chowania zasad zabudowy i zagospodaro-
wania terenu zgodnie z ustaleniami planu 
na wszystkich działkach powstałych 
w wyniku tego podziału – z wyłączeniem 
terenów publicznych oraz działek związa-
nych z obiektami infrastruktury technicznej; 

2) łączenie działek w granicach poszczegól-
nych terenów; 

3) ustala się powierzchnię dla nowych dziełek: 
a) od 600 do 1200 m2 – dla terenów MN, 
b) od 900 do 5000 m2 – dla terenów MW 

i MW/U, 
c) od 500 do 1500 m2 – dla terenów MN/U, U, 

U/MN; 
d) od 500 do 5000 m2 – dla terenów U/ZP. 

 

§ 26. Określa się szczególne warunków zagospo-
darowania terenów oraz ograniczenia w ich użyt-
kowaniu, w tym zakaz zabudowy zgodnie 
z przepisami odrębnymi: 

1) strefy kontrolowane dla gazociągów: 
a) niskiego i średniego ciśnienia po 0,5 m na 

zewnątrz od przewodu gazociągu, 
b) wysokiego ciśnienia DN 100 po 5,0 m na 

zewnątrz od przewodu gazociągu, 
c) dla nowoprojektowanych gazociągów usta-

la się strefy kontrolowane zgodnie z prze-
pisami odrębnymi, 

d) na obszarach stref kontrolowanych dla ga-
zociągów obowiązuje zakaz lokalizowania 
wszelkiej zabudowy i nasadzeń zieleni wy-
sokiej, a także wykonywania wszelkich prac 
bez zgody i nadzoru właściwego zarządcy 
sieci; 

e) przed przystąpieniem do prac na obszarze 
stref kontrolowanych dla gazociągów nale-
ży ustalić rzeczywisty przebieg gazociągów; 

2) strefy zakazu zabudowy dla gazociągów ni-
skiego i średniego ciśnienia: 

a) o szerokościach wyznaczonych poprzez 
minimalne odległości podstawowe gazo-
ciągów ułożonych w ziemi określonych 
w przepisach odrębnych obowiązujących 
w roku budowy poszczególnego gazociągu  

b) na obszarze strefy zakazu zabudowy dla 
gazociągu obowiązuje zakaz realizacji 
wszelkich budynków zgodnie z przepisami 
odrębnymi; 

c) dopuszcza się przebudowę istniejących ga-
zociągów niskiego i średniego ciśnienia 
kosztem i staraniem zainteresowanego 
podmiotu na warunkach określonych przez 
właściwego zarządcę sieci; 

d) dopuszcza się zmianę szerokości strefy 
określonej w przepisach odrębnych w 
uzgodnieniu z właściwym zarządcą sieci 
bez konieczności zmiany planu pod warun-
kiem zachowania przepisów odrębnych 

oraz braku kolizji z pozostałymi ustaleniami 
planu; 

3) strefa zakazu zabudowy dla gazociągu DN 
100: 

a) o szerokości po 25 m od osi gazociągu 
zgodnie z rysunkiem planu, 

b) na obszarze strefy zakazu zabudowy dla 
gazociągu obowiązuje zakaz realizacji 
wszelkich budynków zgodnie z przepisami 
odrębnymi; 

c) dopuszcza się zmianę szerokości strefy za-
kazu zabudowy od gazociągu DN100 
w uzgodnieniu z właściwym zarządcą sieci 
bez konieczności zmiany planu pod warun-
kiem zachowania przepisów odrębnych 
oraz braku kolizji z pozostałymi ustaleniami 
planu; 

4) strefa ograniczeń w zabudowie dla stacji 
redukcyjno-pomiarowej: 

a) o zasięgu 100 m od linii rozgraniczającej te-
ren infrastruktury technicznej – gazownic-
two, oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem G, 

b) na obszarze strefy ograniczeń w zabudowie 
dla stacji redukcyjno-pomiarowej obowią-
zuje zakaz realizacji zabudowy zwartej; 

c) maksymalna wysokość wszelkich budyn-
ków i obiektów budowlanych lub ich części 
nie może przekroczyć 15 m; 

5) strefa ochronna infrastruktury technicznej: 
a) zasięg strefy ochronnej infrastruktury tech-

nicznej zgodny z rysunkiem planu, 
b) na obszarach stref ochronnych infrastruk-

tury technicznej obowiązuje zakaz lokali-
zowania wszelkiej zabudowy i nasadzeń 
zieleni wysokiej; 

6) strefa oddziaływania drogi krajowej nr 92: 
a) o zasięgu 170 m od zewnętrznej krawędzi 

skrajnej jezdni drogi krajowej nr 92, 
b) na obszarze strefy oddziaływania drogi kra-

jowej nr 92 dopuszcza się lokalizację zabu-
dowy mieszkaniowej pod warunkiem za-
chowania dopuszczalnych poziomów hała-
su dla poszczególnych terenów zgodnie 
z pozostałymi ustaleniami planu i przepi-
sami odrębnymi; 

c) na obszarze strefy oddziaływania drogi kra-
jowej nr 92 ustala się nakaz zastosowania 
przez inwestorów odpowiednich rozwiązań 
technicznych zmniejszających uciążliwości 
wywołane ruchem drogowym w nowopro-
jektowanych budynkach zgodnie z przepi-
sami odrębnymi; 

d) dopuszcza się zmniejszenie szerokości lub 
likwidację strefy oddziaływania drogi kra-
jowej nr 92 w uzgodnieniu z właściwym za-
rządcą sieci bez konieczności zmiany planu 
pod warunkiem zachowania przepisów od-
rębnych oraz braku kolizji z pozostałymi 
ustaleniami planu. 
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§ 27. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji ustala się: 

1) obowiązek zapewnienia dostępu do drogi 
publicznej dla każdej działki; 

2) zakaz realizacji nowych bezpośrednich 
zjazdów z drogi krajowej nr 92; 

3) zachowanie ciągłości powiązań elementów 
pasa drogowego, w szczególności jezdni 
i chodników w granicy obszaru planu oraz 
z zewnętrznym układem komunikacyjnym 
z uwzględnieniem ustaleń planu; 

4) dopuszczenie etapowania przy rozbudowie 
układu drogowego zgodnie z przepisami 
odrębnymi; 

5) dopuszczenie realizacji kanałów technolo-
gicznych w liniach rozgraniczających dróg 
podczas rozbudowy układu drogowego, 
zgodnie z przepisami odrębnymi; 

6) dopuszczenie lokalizacji dodatkowych, 
niewymienionych planem elementów 
układu komunikacyjnego, w tym drogo-
wych obiektów inżynierskich; 

7) parametry układu komunikacyjnego zgod-
nie z klasyfikacją i przepisami odrębnymi, 

8) w zależności od programu funkcjonalnego 
zapewnienie na działce pełnych potrzeb 
parkingowych zgodnie z przepisami odręb-
nymi, przy czym nie mniej niż: 

a) na każdy dom w zabudowie jednorodzin-
nej: 2 stanowiska postojowe, 

b) na każde mieszkanie w zabudowie wielo-
rodzinnej: 1,5 stanowiska postojowego, 
w tym 1 stanowisko postojowe na 30 
mieszkań dla pojazdów osób niepełno-
sprawnych, 

c) na każde 1000 m² powierzchni użytkowej 
biur: 30 stanowisk postojowych, w tym 
3 stanowiska postojowe dla pojazdów osób 
niepełnosprawnych, 

d) na każde 1000 m² powierzchni użytkowej 
obiektów handlowych: 50 stanowisk posto-
jowych, w tym 6 stanowisk postojowych 
dla pojazdów osób niepełnosprawnych, 

e) na każde 100 miejsc w obiektach gastro-
nomicznych: 36 stanowisk postojowych 
w tym 6 stanowisk postojowych dla pojaz-
dów osób niepełnosprawnych, 

f) na każde 1000 m² powierzchni użytkowej 
obiektów usługowych innych niż wymie-
nione wyżej: 50 stanowisk postojowych, 
w tym 6 stanowisk postojowych dla pojaz-
dów osób niepełnosprawnych; 

9) dopuszcza się realizację pełnych potrzeb 
parkingowych określonych w pkt 8 w 
obiektach garażowych. 

 
§ 28. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy infrastruktury technicznej, ustala się: 

1) zachowanie istniejącej sieci infrastruktury 
technicznej z dopuszczeniem jej remontu 
i rozbudowy, a w przypadku lokalizacji po-

za terenami komunikacji przełożenia jej na 
tereny komunikacji; 

2) odprowadzenie ścieków do zbiorników 
bezodpływowych, z których ścieki będą 
systematycznie wywożone przez koncesjo-
nowanego przewoźnika do oczyszczalni 
ścieków, a po wykonaniu kanalizacji sani-
tarnej obowiązek podłączenia do kanalizacji 
zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3) odprowadzenie ścieków w postaci wód 
opadowych i roztopowych z powierzchni 
zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni 
do kanalizacji deszczowej zgodnie z przepi-
sami odrębnymi; 

4) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci 
elektroenergetycznej; 

5) lokalizacja stacji transformatorowo-
rozdzielczych na samodzielnych działkach z 
dostępem do drogi publicznej; 

6) dopuszczenie lokalizacji inwestycji celu pu-
blicznego z zakresu łączności publicznej, je-
żeli taka inwestycja jest zgodna 
z przepisami odrębnymi; 

7) do celów grzewczych należy stosować pa-
liwa charakteryzujące się niskimi wskaźni-
kami emisyjnymi takie jak: paliwa płynne, 
gazowe, stałe – drewno, biomasa, lub al-
ternatywne źródła energii; 

8) zaopatrzenie w gaz z sieci, a do czasu wy-
budowania sieci gazowej dopuszcza się 
stosowanie gazu płynnego; 

9) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wo-
dociągowej; 

10) przebudowę urządzeń melioracji szczegó-
łowej w miarę postępu rozwoju infrastruk-
tury technicznej. 

 
§ 29. Nie określa się innych niż dotychczasowe 
sposobów i terminów tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzenia i użytkowania terenów, do 
czasu ich zagospodarowania zgodnego z uchwałą. 
 
§ 30. Ustala się stawki procentowe, o których mo-
wa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
służące naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu 
wzrostu wartości nieruchomości, określonej przy 
uwzględnieniu przeznaczenia terenu, w związku 
z uchwaleniem planu, w wysokości: 

1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej – 15%, 

2) dla terenów zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej – 15%, 

3) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej z usługami – 20%, 

4) dla terenów zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej z usługami – 20%, 

5) dla terenów zabudowy usługowej - 20%, 
6) dla terenów usługowo-mieszkaniowej – 

20%, 
7) dla terenów zabudowy usługowej w zieleni 

urządzonej – 20%, 
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8) dla terenów pozostałych - 0% 
 
§ 31. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Września. 

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

 
 Przewodnicząca 

 Rady Miejskiej we Wrześni 
(-) Bożena Nowacka 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr VII/98/2011 

Rady Miejskiej we Wrześni 
z dnia 30 sierpnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO 

PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD BUDOW-
NICTWO MIESZKANIOWE W REJONIE ULICY PADEREWSKIEGO WE WRZEŚNI 

  
W dniu 29.10.2010 r. na podstawie art. 17 pkt 10 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717, ze zm.) i ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz U. Nr 199 poz. 1227, ze zm.), w 
związku z uchwałą Nr XVII/212/2008 Rady Miejska 
we Wrześni z dnia 29 września 2008 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów pod 
budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulicy 
Paderewskiego we Wrześni, Burmistrz Miasta i 
Gminy Września podał do publicznej wiadomości 
informację o wyłożeniu do publicznego wglądu 
powyższego projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego,w dniach od 
9.11.2010 r. do 30.11.2010 r. w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy Września.W wyznaczonym do dnia 
15.12.2010 r.  terminie wniesiono 29 uwag, których 
część została uwzględniona przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Września. 
Po wprowadzeniu zmian dnia 1.03.2011 r. 
Burmistrz Miasta i Gminy Września podał do 
publicznej wiadomości informację o drugim 
wyłożeniu do publicznego wglądu powyższego 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, w dniach od 9.03.2011 r. do 
31.03.2011 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 
Września. W wyznaczonym do dnia 15.04.2011 r. 
terminie wniesiono 2 uwagi, które zostały 
uwzględnione. 
Po wprowadzeniu zmian dnia 16.05.2011 r. poprzez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń a dnia 17.05.2011 
r. poprzez ogłoszenie w Biuletynie Wieści z Ratusza 
Burmistrz Miasta i Gminy Września podał do 
publicznej wiadomości informację o trzecim 
wyłożeniu do publicznego wglądu powyższego 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, w dniach od 24.05.2011 r. do 
14.06.2011 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 
Września. W wyznaczonym do dnia 28.06.2011 r. 
terminie nie wniesiono uwag. 
 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, ze zm.), Rada 
Miejska we Wrześni rozstrzyga, co następuje: 
 
 
§ 1 

 
Uwaga wniesiona przez Tomasza Rzeźnika. 

oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy: 

brak. 
treść uwagi: usunąć lub przeredagować zapis w 
§28 pkt 1(obecnie §27 pkt.1), ponieważ droga we-
wnętrzna nie jest drogą publiczną. 
rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona. 
uzasadnienie: zgodnie z ustawą o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym poprzez dostęp 
do drogi publicznej należy rozumieć bezpośredni 
dostęp do tej drogi albo dostęp do niej przez dro-
gę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowied-
niej służebności drogowej. 
 
§ 2 
 
Uwaga wniesiona przez Tomasza Rzeźnika. 

oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy: 

brak. 
treść uwagi: zapisać tereny oznaczone symbolem 
ZI – jako tereny zieleni izolacyjnej publicznej. 
rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona. 
uzasadnienie: zgodnie z ustawą o gospodarce 
nieruchomościami zieleń nie stanowi celu publicz-
nego. 
 
§ 3 
 
Uwaga wniesiona przez Tomasza Rzeźnika. 

oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy: 

brak. 
treść uwagi: zapisać tereny oznaczone symbolem 
ZP– jako tereny zieleni urządzonej publicznej. 
rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona. 
uzasadnienie: zgodnie z ustawą o gospodarce 
nieruchomościami zieleń nie stanowi celu publicz-
nego. 
 
§ 4 
 
Uwaga wniesiona przez Tomasza Rzeźnika. 

oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy: 

brak. 
treść uwagi: doprecyzować definicję intensywno-
ści zabudowy tak aby do intensywności wliczana 
była tylko powierzchnia zabudowy wszystkich 
budynków bez podjazdów, tarasów, chodników, 
ramp. 
rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona. 
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uzasadnienie: zrezygnowano z definicji intensyw-
ności zabudowy rozszerzając definicję powierzchni 
zabudowy. 
 
§ 5 
 
Uwaga wniesiona przez Tomasza Rzeźnika. 

oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy: 

brak. 
treść uwagi: wykreślić zapis § 5 pkt 6 – ponieważ 
podczyszczenia wymagają wyłącznie wody opa-
dowe i roztopowe ujęte w szczelne, otwarte lub 
zamknięte systemy kanalizacyjne pochodzące 
z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenów 
przemysłowych, składowych, baz transportowych, 
portów, lotnisk, miast, budowli kolejowych, dróg 
zaliczanych do kategorii dróg krajowych, woje-
wódzkich i powiatowych klasy G, a także parkin-
gów o powierzchni powyżej 0,1ha oraz z zanie-
czyszczonej powierzchni szczelnej obiektów maga-
zynowania i dystrybucji paliw. Wody opadowe                  
i roztopowe pochodzące z powierzchni innych niż 
powierzchnie wymienione powyżej mogą być 
wprowadzane do wód lub do ziemi bez oczyszcza-
nia. 
rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona. 
uzasadnienie: wprowadzony zapis wprowadza 
obowiązek zastosowania zabezpieczeń i szczelnych 
nawierzchni przeznaczonych dla postoju i prowa-
dzenia ruchu kołowego przed infiltracją zanie-
czyszczeń wód opadowych do środowiska grun-
towo-wodnego i odprowadzenie ścieków z tych 
nawierzchni do kanalizacji deszczowej po uprzed-
nim podczyszczeniu do standardów wymaganych 
przepisami odrębnymi. Wprowadzone ustalenie 
wynika z podatności gruntów położonych w grani-
cach planu miejscowego na infiltrację zanieczysz-
czeń do wód podziemnych, co wykazała prognoza 
oddziaływania na środowisko. W przypadku do-
trzymywania standardów wód opadowych i rozto-
powych określonych w przepisach odrębnych 
podczyszczanie nie jest wymagane. Pomimo, iż 
ww. obowiązek nie wynika z przepisów ustaw, 
ustalenie zostało wprowadzone w planie miejsco-
wym stanowiącym akt prawa miejscowego, jako 
wyraz polityki władz Miasta i Gminy Września 
w zakresie ochrony wód podziemnych.  
 
§ 6 
 
Uwaga wniesiona przez Tomasza Rzeźnika. 

oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy: 

brak. 
treść uwagi: wprowadzić zapis wymuszający loka-
lizację na działce jednego budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego. 
rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona. 
uzasadnienie: zgodnie z zapisami planu miejsco-
wego na działce dopuszcza się lokalizację jednego 
budynku mieszkalnego wolnostojącego oraz zabu-
dowy towarzyszącej. Ustalone przeznaczenie tere-

nu wymusza lokalizację maksymalnie jednego 
budynku o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej. 
 
§ 7 
 
Uwaga wniesiona przez Tomasza Rzeźnika. 

oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy: 

brak. 
treść uwagi: w § 8 pkt 1 lit. c usunąć „oraz dojaz-
dów przeciwpożarowych”. 
rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona. 
uzasadnienie: dopuszczenie lokalizacji dojazdów 
przeciwpożarowych wynika z obowiązku zapew-
nienia właściwej ochrony przed pożarem.  
 
§ 8 
 
Uwaga wniesiona przez Tomasza Rzeźnika. 

oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy: 

brak. 
treść uwagi: w §8 pkt 2 lit. e – doprecyzować okre-
ślenie działki na „działki budowlanej”. 
rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona. 
uzasadnienie: zgodnie z treścią definicji określonej 
w planie miejscowym dotyczy ona właśnie działki 
budowlanej.  
 
§ 9 
 
Uwaga wniesiona przez Agnieszkę Balcerzak. 

oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy: 

dz. nr 872 i 874. 
treść uwagi: zmienić charakter zieleni ZP na ZI. 
rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona. 
uzasadnienie: tereny zieleni publicznej różnią się 
od zieleni izolacyjnej pod względem zasad zago-
spodarowania (w szczególności urządzenia ziele-
ni). Zieleń izolacyjna ma za zadanie przede wszyst-
kim ochronę terenów mieszkaniowych od dróg, 
terenów usługowych i innych generujących od-
działywania akustyczne i emisję zanieczyszczeń do 
powietrza.  
 
§ 10 
 
Uwaga wniesiona przez Agnieszkę Balcerzak. 

oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy: 

dz. nr 872 i 874. 
treść uwagi: likwidacja drogi 2 KD-D. 
rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona. 
uzasadnienie: droga 2KD-D stanowi część cało-
ściowej koncepcji obsługi komunikacyjnej obszaru 
objętego planem. Jej likwidacja spowodowałaby 
niemożność właściwego skomunikowania tak 
dużego obszaru zabudowy mieszkaniowej.  
 
§ 11 
 
Uwaga wniesiona przez Agnieszkę Balcerzak. 

oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy: 

dz. nr 872 i 874. 
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treść uwagi: zmienić przeznaczenie terenu 3MW 
na MN. 
rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona. 
uzasadnienie: zgodnie z koncepcją zagospodaro-
wania obszaru objętego planem miejscowym 
wyznaczono większe obszary zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej i wielorodzinnej. Teren 
3MW wchodzi w skład obszarów zabudowy wielo-
rodzinnej stąd zmiana przeznaczenia terenu na 
zabudowę jednorodzinną mogłaby powodować 
konflikty funkcjonalne na granicy terenów o róż-
nym przeznaczeniu. 
 
§ 12 
 
Uwaga wniesiona przez Alinę Twardą. 

oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy: 

dz. nr 886/1. 
treść uwagi: wyznaczenie drogi 8KD-D w głąb 
nieruchomości, tak żeby między nieruchomością 
właściciela i sąsiednią (ul. Paderewskiego 50) po-
wstało miejsce pod teren zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej. 
rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona. 
uzasadnienie: zaproponowany układ dróg jest 
wynikiem całościowej koncepcji rozprowadzenia 
ruchu mającej na uwadze drogi sąsiadujące z ob-
szarem planu (zwłaszcza po stornie wschodniej). 
Zaproponowany przez wnioskodawcę propono-
wany sposób podziału nieruchomości powoduje 
ponadto konieczność lokalizacji dodatkowego 
zjazdu z ul. Paderewskiego. 
 
 
§ 13 
 
Uwaga wniesiona przez Alinę Twardą. 

oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy: 

dz. nr 886/1. 
treść uwagi: wykreślenie drogi 7KD-D, bo w zasu-
gerowanym przez właściciela projekcie przedmio-
towa droga stałaby się zbędna. 
rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona. 
uzasadnienie: zaproponowany układ dróg jest 
wynikiem całościowej koncepcji rozprowadzenia 
ruchu mającej na uwadze drogi sąsiadujące z ob-
szarem planu (zwłaszcza po stornie wschodniej). 
Zaproponowany przez wnioskodawcę propono-
wany sposób podziału nieruchomości powoduje 
ponadto konieczność lokalizacji dodatkowego 
zjazdu z ul. Paderewskiego. 
 
§ 14 

 
Uwaga wniesiona przez Alinę Twardą. 

oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy: 

dz. nr 886/1. 
treść uwagi: przesunięcie drogi 6KD-D w głąb 
nieruchomości właściciela, tak aby w jej miejscu 
powstał teren pod budownictwo mieszkaniowe. 
rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona. 
uzasadnienie: zaproponowany układ dróg jest 
wynikiem całościowej koncepcji rozprowadzenia 
ruchu mającej na uwadze drogi sąsiadujące z ob-
szarem planu (zwłaszcza po stornie wschodniej). 
Zaproponowany przez wnioskodawcę propono-
wany sposób podziału nieruchomości powoduje 
ponadto konieczność lokalizacji dodatkowego 
zjazdu z ul. Paderewskiego. 
 
§ 15 
 
Uwaga wniesiona przez Alinę Twardą. 

oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy: 

dz. nr 886/1. 
treść uwagi: wyznaczenie drogi publicznej od ul. 
Paderewskiego przez cała długość nieruchomości 
właściciela. 
rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona. 
uzasadnienie: zaproponowany układ dróg jest 
wynikiem całościowej koncepcji rozprowadzenia 
ruchu mającej na uwadze drogi sąsiadujące z ob-
szarem planu (zwłaszcza po stornie wschodniej). 
Zaproponowany przez wnioskodawcę propono-
wany sposób podziału nieruchomości powoduje 
ponadto konieczność lokalizacji dodatkowego 
zjazdu z ul. Paderewskiego. 
 
 
§ 16 
 
Uwaga wniesiona przez Alinę Twardą. 

oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy: 

dz. nr 886/1. 
treść uwagi: zgoda na wyznaczenie miejsca pod 
zabudowę wielorodzinną począwszy od zapropo-
nowanej drogi 8KD-D do drogi przy lesie w stronę 
drogi 3KD-L zgodnie z załączoną mapą. 
rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona. 
uzasadnienie: zgodnie z koncepcją zagospodaro-
wania obszaru objętego planem miejscowym 
wyznaczono większe obszary zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej i wielorodzinnej. Zmiana 
przeznaczenia terenu na zabudowę jednorodzinną 
mogłaby powodować konflikty funkcjonalne na 
granicy terenów o różnym przeznaczeniu 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr VII/98/2011 

Rady Miejskiej we Wrześni 
z dnia 30 sierpnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH  W MIEJSCO-
WYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD BUDOWNICTWO MIESZKANIO-

WE W REJONIE ULICY PADEREWSKIEGO WE WRZEŚNI, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 

 
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 
późniejszymi zmianami) Rada Miejska we Wrześni 
rozstrzyga, co następuje: 
  
§ 1 
Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej: 

1. Zadania w zakresie realizacji dróg 
publicznych przewidzianych w planie 
oraz związanych z nimi wykupami 
terenów, prowadzić będą właściwe 
jednostki miejskie. 

2. Zadania w zakresie infrastruktury 
technicznej prowadzić będą właściwe 
przedsiębiorstwa, w kompetencji 
których leży rozwój sieci: 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, 
energetycznej, gazociągowej i 
cieplnej, zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania 
przestrzennego oraz na podstawie 
przepisów odrębnych.  

3. Zadania w zakresie gospodarki 
odpadami realizowane będą zgodnie  
z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego, 
zgodnie z planem gospodarki 
odpadami oraz na podstawie 
przepisów odrębnych. 

4. Za podstawę przyjęcia do realizacji 
zadań określonych w miejscowym 
planie zagospodarowania 
przestrzennego, które należą do zadań 
własnych gminy, stanowić będą 

zapisy Wieloletniego Programu 
Inwestycyjnego Miasta i Gminy 
Września. 

5. Określenie terminów przystąpienia i 
zakończenia realizacji tych zadań, 
ustalone będzie według kryteriów i 
zasad przyjętych przy konstruowaniu 
Wieloletniego Programu 
Inwestycyjnego Miasta i Gminy 
Września. 

6. Inwestycje realizowane mogą być 
etapowo w zależności od wielkości 
środków przeznaczonych na 
inwestycje. 

  
§ 2 
Zasady finansowania inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej określonych w planie. 
Finansowanie inwestycji będzie odbywać się 
poprzez: 

1. Wydatki z budżetu gminy; 
2. Udział inwestorów w finansowaniu w 

ramach porozumień o charakterze 
cywilno – prawnym lub w formie 
partnerstwa publiczno – prywatnego – 
„PPP”, a także właścicieli 
nieruchomości; 

3. Współfinansowanie środkami 
zewnętrznymi, poprzez budżet gminy 
– 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 środków zewnętrznych
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UCHWAŁA NR X/57/2011 RADY GMINY ROZDRAŻEW 

 z dnia 31 sierpnia 2011 r. 

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 

na terenie Gminy Rozdrażew  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz 
art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 
2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 uchwa-
la się, co następuje:  

§ 1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Rozdrażew, sta-
nowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Rozdrażew 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVIII/103/2008 z dnia 
8 lipca 2008r. w sprawie regulaminu udzielania 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rozdra-
żew. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 
 Przewodniczący 

Rady Gminy  
(-) Artur Jakubek 
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UCHWAŁA NR IX/56/2011 RADY GMINY JARACZEWO 

 z dnia 1 września 2011 r. 

w sprawie Statutu Gminy Jaraczewo 

Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 
2 kwietnia 1997 roku – Konstytucja Rzeczypospoli-
tej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz.483 ze zm.) i art. 18 
ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 
142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Jaraczewo 
uchwala: STATUT GMINY JARACZEWO  

 
Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Statut określa: 
1) ustrój Gminy Jaraczewo, 
2) zasady tworzenia, łączenia, podziału 

i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy 
oraz udziału przewodniczących tych jedno-
stek w pracach rady gminy, 

3) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy 
Rady Gminy Jaraczewo i komisji Rady 
Gminy Jaraczewo, 

4) zasady tworzenia klubów radnych Rady 
Gminy Jaraczewo, 

5) zasady dostępu do dokumentów Rady i jej 
komisji oraz korzystania z nich. 

 
§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie mowa o: 

1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę 
Jaraczewo, 

2) Radzie – należy przez to rozumieć Radę 
Gminy Jaraczewo, 

3) Komisji – należy przez to rozumieć komisję 
Rady Gminy Jaraczewo, 

4) Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozu-
mieć Komisję Rewizyjną Rady Gminy Jara-
czewo, 

5) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta 
Gminy Jaraczewo, 

6) Statucie – należy przez to rozumieć Statut 
Gminy Jaraczewo, 

7) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę 
z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gmin-
nym. 

Rozdział II 
GMINA 

§ 3. 1. Gmina Jaraczewo jest podstawową jed-
nostką lokalnego samorządu terytorialnego, powo-
łaną do organizacji życia publicznego na swoim 
terytorium. 

2. Mieszkańcy Gminy, z mocy ustawy, sta-
nowią gminną wspólnotę samorządową, realizują-

cą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział 
w referendum oraz poprzez swe organy. 
 
§ 4. 1. Gmina położona jest w Powiecie Jarociń-
skim w Województwie Wielkopolskim i obejmuje 
obszar 133 km². 

2. Granice terytorialne Gminy określa mapa 
w skali 1:100000, stanowiąca załącznik nr 1 do 
Statutu. 

3. W Gminie mogą być tworzone jednostki 
pomocnicze – sołectwa. 

4. Wójt prowadzi rejestr jednostek pomocni-
czych Gminy. 
 
§ 5. 1. W celu wykonania swych zadań Gmina 
tworzy jednostki organizacyjne. 

2. Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek 
organizacyjnych. 
 
§ 6. 1. Herbem Gminy są ruszta świętego Waw-
rzyńca, koloru żółtego, na czerwonym tle. Wzór 
herbu określa załącznik nr 2 do Statutu. 

2. Barwy Gminy określa flaga, koloru białego 
na której umieszczony jest w środku herb gminy. 
Wzór flagi określa załącznik nr 3 do Statutu. 

3. Zasady używania herbu i barw Gminy 
określa Rada. 
 
§ 7. Siedzibą organów Gminy jest miejscowość 
Jaraczewo.  

 

Rozdział III 
JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY 

§ 8. 1. O utworzeniu, połączeniu i podziale jed-
nostki pomocniczej Gminy, a także zmianie jej 
granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały, 
z uwzględnieniem następujących zasad: 

1) inicjatorem utworzenia, połączenia, podzia-
łu lub zniesienia jednostki pomocniczej 
mogą być mieszkańcy obszaru, który ta 
jednostka obejmuje lub ma obejmować, 
albo organy Gminy, 

2) utworzenie, połączenie, podział lub znie-
sienie jednostki pomocniczej musi zostać 
poprzedzone konsultacjami, których tryb 
określa Rada odrębną uchwałą, 

3) projekt granic jednostki pomocniczej spo-
rządza Wójt w uzgodnieniu z inicjatorami 
utworzenia tej jednostki, 

4) przebieg granic jednostek pomocniczych 
powinien - w miarę możliwości - uwzględ-
niać naturalne uwarunkowania przestrzen-
ne, komunikacyjne i więzi społeczne. 
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2. Do znoszenia jednostek pomocniczych sto-
suje się odpowiednio ust.1. 
 
§ 9. Uchwały, o jakich mowa w § 8 ust.1 powinny 
określać w szczególności:  

1) obszar, 
2) granice, 
3) siedzibę władz, 
4) nazwę jednostki pomocniczej. 

 
§ 10. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi 
organów Gminy na zasadach określonych 
w statutach tych jednostek.  
 
§ 11. Przewodniczący organu wykonawczego jed-
nostki pomocniczej bierze udział w pracach rady 
bez prawa głosowania.  

 

Rozdział IV 
ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA RADY 

§ 12. 1. Rada jest organem stanowiącym 
i kontrolnym w Gminie. 

2. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych. 
 
§ 13. Rada działa:  

1) na sesjach, 
2) poprzez swoje komisje, 
3) poprzez Wójta wykonującego jej uchwały. 

Wójt i komisje Rady pozostają pod kontrolą 
Rady, której składają sprawozdania ze swej 
działalności. 

 
§ 14. Do wewnętrznych organów Rady należą:  

1) Przewodniczący, 
2) jeden Wiceprzewodniczący 
3) Komisja Rewizyjna, 
4) komisje stałe, wymienione w Statucie, 
5) doraźne komisje do określonych zadań. 

 
§ 15. 1. Rada powołuje następujące stałe komisje: 

1) Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Bu-
dżetu, Handlu i Usług, 

2) Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych. 
2. Radny może być członkiem najwyżej 

1 komisji stałej. 
3. W czasie trwania kadencji Rada może po-

wołać doraźne komisje do wykonywania określo-
nych zadań, określając ich skład i zakres działania. 
 
§ 16. 1. Przewodniczący Rady organizuje pracę 
Rady i prowadzi jej obrady. 

2. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprze-
wodniczącego dokonuje Rada nowej kadencji na 
pierwszej sesji. 
 
§ 17. Przewodniczący Rady, a w przypadku jego 
nieobecności Wiceprzewodniczący, w szczególno-
ści:  

1) zwołuje sesje Rady, 
2) przewodniczy obradom, 

3) sprawuje policję sesyjną, 
4) kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń 

Rady, 
5) zarządza i przeprowadza głosowanie nad 

projektami uchwał, 
6) podpisuje uchwały rady, 
7) czuwa nad zapewnieniem warunków nie-

zbędnych do wykonywania przez radnych 
ich mandatu. 

 
§ 18. Do obowiązków Wiceprzewodniczącego na-
leży wykonywanie zadań zastrzeżonych przez 
ustawę lub Statut dla Przewodniczącego w razie 
wakatu na stanowisku Przewodniczącego.  
 
§ 19. Pod nieobecność Przewodniczącego jego 
zadania wykonuje Wiceprzewodniczący.  
 
§ 20. 1. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący 
Rady koordynują z ramienia Rady prace Komisji. 

2. Podziału zadań w zakresie, o jakim mowa 
w ust.1 dokonuje Przewodniczący Rady. 
 
§ 21. Obsługę rady i jej organów zapewnia pra-
cownik Urzędu Gminy, wyznaczony do obsługi 
rady.  

Rozdział V 
TRYB PRACY RADY 

1. Sesje Rady 

§ 22. 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga 
w drodze uchwał sprawy należące do jej kompe-
tencji, określone w ustawie o samorządzie gmin-
nym oraz w innych ustawach, a także w przepisach 
prawnych wydawanych na podstawie ustaw. 

2. Oprócz uchwał Rada może podejmować: 
1) postanowienia proceduralne, 
2) deklaracje – zawierające samozobowiąza-

nie się do określonego postępowania, 
3) oświadczenia – zawierające stanowisko 

w określonej sprawie, 
4) apele – zawierające formalnie niewiążące 

wezwania adresatów zewnętrznych do 
określonego postępowania, podjęcia inicja-
tywy czy zadania, 

5) opinie – zawierające oświadczenia wiedzy 
oraz oceny. 

3. Do postanowień, deklaracji, oświadczeń, 
apeli i opinii ma zastosowanie przewidziany 
w Statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwało-
dawczej i podejmowania uchwał. 
 
§ 23. 1. Rada odbywa sesje zwyczajne 
z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań 
Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

2. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidzia-
ne w planie pracy Rady. 

3. Sesjami zwyczajnymi są także sesje nie 
przewidziane w planie, ale zwołane w zwykłym 
trybie. 
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4. Sesje nadzwyczajne są zwoływane 
w przypadkach przewidzianych w ustawie. 

2. Przygotowanie sesji 

§ 24. 1. Sesje przygotowuje Przewodniczący. 
2. Przygotowanie sesji obejmuje: 

1) ustalenie porządku obrad, 
2) ustalenie czasu i miejsca obrad, 
3) zapewnienie dostarczenia radnym materia-

łów, w tym projektów uchwał, dotyczących 
poszczególnych punktów porządku obrad. 

3. Sesje zwołuje Przewodniczący Rady lub 
w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodni-
czący. 

4. O terminie, miejscu i proponowanym po-
rządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych 
najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad, przy 
wykorzystaniu poczty elektronicznej lub w inny 
skuteczny sposób. 

5. Powiadomienie wraz z materiałami doty-
czącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu 
i sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się 
radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją. 

6. W razie niedotrzymania terminów, o jakich 
mowa w ust. 4 i 5 Rada może podjąć uchwałę 
o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej 
odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być 
zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad, 
przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem 
o zmianę porządku obrad. 

7. Zawiadomienie o terminie, miejscu 
i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do 
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty. 

8. Terminy określone w ust. 4 i 5 rozpoczyna-
ją bieg od dnia, w którym nastąpiło doręczenie 
i obejmują dzień odbywania sesji. 
 
§ 25. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po 
zasięgnięciu opinii Wójta ustala listę osób zapro-
szonych na sesję. 
 
§ 26. Wójt obowiązany jest udzielić Radzie wszel-
kiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygo-
towaniu i odbyciu sesji. 
 
§ 27. Publiczność obserwująca przebieg sesji zaj-
muje przeznaczone dla niej miejsca. 
 
§ 28. Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne 
jedynie w przypadkach przewidzianych w usta-
wach. 
 
§ 29. 1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu. 

2. Na wniosek Przewodniczącego obrad bądź 
radnego, Rada może postanowić o przerwaniu 
sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczo-
nym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej 
sesji. 

3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym 
w ust. 2 Rada może postanowić w szczególności ze 
względu na niemożliwość wyczerpania porządku 
obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę 

uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nie-
przewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie 
właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał. 

4. Fakt przerwania obrad oraz imiona 
i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia 
opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnoto-
wuje się w protokóle. 
 
§ 30. 1. Kolejne sesje Rady zwoływane są 
w terminach ustalanych w planie pracy Rady lub 
terminach określonych przez Przewodniczącego 
Rady. 

2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nad-
zwyczajnych, o jakich mowa w § 23 ust. 4. 
 
§ 31. 1. Rada może rozpocząć obrady tylko 
w obecności co najmniej połowy swego ustawo-
wego składu. 

2. Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, 
gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywa-
nia posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy 
składu; jednakże Rada nie może wówczas podej-
mować uchwał. 
 
§ 32. 1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Prze-
wodniczący Rady. 

2. W razie nieobecności Przewodniczącego 
czynności określone w ust. 1 wykonuje Wiceprze-
wodniczący. 

3. Rada na wniosek Przewodniczącego Rady 
może powołać spośród radnych Sekretarza Rady. 

4. Do zadań Sekretarza Rady, podczas obrad 
Rady Gminy, należy w szczególności: 

a) zapoznanie się z treścią protokołu z obrad 
sesji i przedstawienie sprawozdania na ko-
lejnym posiedzeniu, 

b) wykonywanie innych czynności zleconych 
przez Radę. 

 
§ 33. 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedze-
niu przez Przewodniczącego Rady formuły „Otwie-
ram ....... Sesję Rady Gminy Jaraczewo”. 

2. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady 
stwierdza na podstawie listy obecności prawo-
mocność obrad. 
 
§ 34. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady sta-
wia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie 
zmiany porządku obrad.  
 
§ 35. 1. Porządek obrad obejmuje w szczególności: 

1) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej se-
sji 

2) sprawozdanie Wójta o jego działaniach 
w okresie międzysesyjnym, oraz sprawoz-
danie z wykonania uchwał Rady, 

3) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie 
stanowiska, 

4) interpelacje i zapytania radnych, 
5) odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na 

poprzednich sesjach, 
6) wolne wnioski i informacje. 
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§ 36. Sprawozdanie, o jakim mowa w § 35 pkt 2, 
składa Wójt lub wyznaczona przez niego osoba.  
 
§ 37. 1. Interpelacje i zapytania są kierowane do 
Wójta. 

2. Interpelacje dotyczą spraw gminnej 
wspólnoty o zasadniczym charakterze. 

3. Interpelacja powinna zawierać krótkie 
przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej 
przedmiotem oraz wynikające zeń pytania. 

4. Interpelacje składa się w formie pisemnej 
na ręce Przewodniczącego Rady, Przewodniczący 
niezwłocznie przekazuje interpelację adresatowi. 

5. Odpowiedź na interpelacje jest udzielana 
w formie pisemnej, w terminie 21 dni – na ręce 
Przewodniczącego Rady i radnego składającego 
interpelacje. 

6. W razie uznania odpowiedzi za niezadowa-
lającą, radny interpelujący może zwrócić się do 
Przewodniczącego Rady o nakazanie niezwłoczne-
go uzupełnienia odpowiedzi. 

7. Przewodniczący Rady informuje radnych 
o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie 
na najbliższej sesji Rady, w ramach odrębnego 
punktu porządku obrad. 
 
§ 38. 1. Zapytania składa się w sprawach aktual-
nych problemów Gminy, także w celu uzyskania 
informacji o konkretnym stanie faktycznym. 

2. Zapytania formułowane są pisemnie na 
ręce Przewodniczącego Rady lub ustnie, w trakcie 
sesji Rady. Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapy-
tanie nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi 
pisemnej w terminie 14 dni. § 37 ust.1, 5, 6 i 
7 stosuje się odpowiednio. 
 
§ 39. 1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady 
według ustalonego porządku, otwierając 
i zamykając dyskusje nad każdym z punktów. 

2. Przewodniczący Rady udziela głosu we-
dług kolejności zgłoszeń; w uzasadnionych przy-
padkach może także udzielić głosu poza kolejno-
ścią. 

3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez ze-
zwolenia Przewodniczącego Rady. 

4. Przewodniczący Rady może zabierać głos 
w każdym momencie obrad. 

5. Przewodniczący Rady może udzielić głosu 
osobie nie będącej radnym. 
 
§ 40. 1. Przewodniczący Rady czuwa nad spraw-
nym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzło-
ścią wystąpień radnych oraz innych osób uczestni-
czących w sesji. 

2. Przewodniczący Rady może czynić radnym 
uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich 
wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przy-
padkach przywołać mówcę „ do rzeczy”. 

3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo 
zachowania radnego w sposób oczywisty zakłóca-
ją porządek obrad, bądź uchybiają powadze sesji, 
Przewodniczący Rady przywołuje radnego „do 
porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku 

może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie 
tego faktu w protokole. 

4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpo-
wiednio do osób spoza Rady zaproszonych na 
sesję i do publiczności. 

5. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący 
Rady może nakazać opuszczenie sali tym osobom 
spośród publiczności, które swoim zachowaniem 
lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź 
naruszają powagę sesji. 
 
§ 41. Na wniosek radnego, Przewodniczący Rady 
przyjmuje do protokółu sesji wystąpienie radnego 
zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku 
obrad, informując o tym Radę.  
 
§ 42. 1. Przewodniczący Rady udziela głosu poza 
kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, 
w szczególności dotyczących: 

1) stwierdzenia quorum, 
2) zmiany porządku obrad, 
3) ograniczenia czasu wystąpienia dyskutan-

tów, 
4) zamknięcia listy mówców lub kandydatów, 
5) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały, 
6) zarządzenia przerwy, 
7) odesłania projektu uchwały do komisji, 
8) przeliczenia głosów, 
9) przestrzegania regulaminu obrad. 

2. Wnioski formalne Przewodniczący Rady 
poddaje pod dyskusję po dopuszczeniu jednego 
głosu „za” i jednego głosu „przeciwko” wniosko-
wi, po czym poddaje sprawę pod głosowanie. 
 
§ 43. 1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje 
w obecności zainteresowanego. Rada może jednak 
postanowić inaczej. 

2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypad-
ków nieusprawiedliwionej nieobecności zaintere-
sowanego na sesji. 
 
§ 44. 1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodni-
czący Rady zamyka dyskusję. W razie potrzeby 
zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej 
Komisji lub Wójtowi ustosunkowania się do zgło-
szonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaist-
nieje taka konieczność – przygotowania poprawek 
w rozpatrywanym dokumencie. 

2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący 
Rady rozpoczyna procedurę głosowania. 

3. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do 
momentu zarządzenia głosowania, Przewodniczą-
cy Rady może udzielić radnym głosu tylko w celu 
zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego 
o sposobie lub porządku głosowania. 
 
§ 45. 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewod-
niczący Rady kończy sesję, wypowiadając formułę 
„Zamykam ....... Sesję Rady Gminy Jaraczewo”. 

2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia 
uważa się za czas trwania sesji. 
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3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, 
która objęła więcej niż jedno posiedzenie. 
 
§ 46. 1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej 
podjęcia. 

2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały 
może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały 
podjętej nie wcześniej niż na następnej sesji. 

3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się 
w odniesieniu do oczywistych omyłek. 
 
§ 47. Do wszystkich osób pozostających w miejscu 
obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia mają 
zastosowanie ogólne przepisy porządkowe wła-
ściwe dla miejsca, w którym sesja się odbywa.  
 
§ 48. 1. Pracownik Urzędu Gminy, wyznaczony 
przez Wójta w uzgodnieniu z Przewodniczącym 
Rady, sporządza z każdej sesji protokół. 

2. Przebieg sesji nagrywa się za pomocą 
urządzeń umożliwiających wielokrotne odtworze-
nie. Nagranie przechowuje się do czasu przyjęcia 
protokołu z jej obrad. 
 
§ 49. 1. Protokół z sesji musi wiernie odzwiercie-
dlać jej przebieg. 

2. Protokół z sesji powinien w szczególności 
zawierać: 

a) numer, datę i miejsce odbywania sesji, go-
dzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz 
wskazywać numery uchwał, imię 
i nazwisko Przewodniczącego obrad 
i protokolanta, 

b) stwierdzenie prawomocności posiedzenia, 
c) imiona i nazwiska nieobecnych członków 

Rady z ewentualnym podaniem przyczyn 
nieobecności, 

d) odnotowanie przyjęcia protokółu z po-
przedniej sesji, 

e) ustalony porządek obrad, 
f) przebieg obrad, a w szczególności treść 

wystąpień albo ich streszczenie, teksty 
zgłoszonych, jak również uchwalonych 
wniosków, a nadto odnotowanie faktów 
zgłoszenia pisemnych wystąpień, 

g) przebieg głosowania z wyszczególnieniem 
liczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymu-
jących” oraz głosów nieważnych, 

h) wskazanie wniesienia przez radnego zdania 
odrębnego do treści uchwały, 

i) podpis Przewodniczącego obrad i osoby 
sporządzającej protokół. 

 
§ 50. 1. Nie później niż na najbliższej sesji radni 
mogą zgłaszać poprawki lub uwagi do protokołu. 
O ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący po 
wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu nagra-
nia z przebiegu sesji. 

2. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zo-
stanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść 
sprzeciw do Rady. 

3. Rada może podjąć uchwałę o przyjęciu 
protokółu z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu 
sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2. 
 
§ 51. 1. Do protokołu dołącza się listę obecności 
radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, 
teksty przyjętych przez Radę uchwał, oświadczenia 
i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczą-
cego Rady. 

2. Uchwały Przewodniczący Rady doręcza 
Wójtowi najpóźniej w ciągu 4 dni od dnia zakoń-
czenia sesji. 

3. Przepis ust.2 nie dotyczy aktów prawa 
miejscowego o charakterze porządkowym. 

 

3. Uchwały 

§ 52. 1. Uchwały o jakich mowa w § 22 ust. 1, 
a także deklaracje, oświadczenia, apele i opinie 
o jakich mowa w § 22 ust. 2 są sporządzone 
w formie odrębnych dokumentów. 

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowień 
proceduralnych. 
 
§ 53. 1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy 
z radnych, Komisje Rady oraz Wójt, chyba że prze-
pisy prawa stanowią inaczej. 

2. Projekt uchwały powinien określać 
w szczególności: 

1) tytuł uchwały, 
2) podstawę prawną, 
3) postanowienia merytoryczne, 
4) w miarę potrzeby określenie źródła sfinan-

sowania realizacji uchwały, 
5) określenie organu odpowiedzialnego za 

wykonanie uchwały i złożenia sprawozda-
nia po jej wykonaniu, 

6) ustalenie terminu obowiązywania lub wej-
ścia w życie uchwały. 

3. Projekt uchwały powinien być przedłożony 
Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy 
wskazać potrzebę podjęcia uchwały, a w razie 
potrzeby także informację o skutkach finansowych 
jej realizacji. Uzasadnienie projektu uchwały pod-
pisuje ten, kto wystąpił z inicjatywą jej podjęcia. 

4. Projekty uchwał są opiniowane co do ich 
zgodności z prawem przez radcę prawnego. 

5. Projekty uchwał powinny być opiniowane 
pod względem merytorycznym przez komisje rady, 
które przedstawiają stanowisko na sesji. 
 
§ 54. Uchwały Rady powinny być zredagowane 
w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyra-
żeń w ich powszechnym znaczeniu. W projektach 
uchwał należy unikać posługiwania się wyraże-
niami specjalistycznymi, zapożyczonymi z języków 
obcych i neologizmami.  
 
§ 55. Ilekroć przepisy prawa ustanawiają wymóg 
działania Rady po zaopiniowaniu jej uchwały, 
w uzgodnieniu lub w porozumieniu z organami 
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administracji rządowej lub innymi organami, do 
zaopiniowania lub uzgodnienia przedkładany jest 
projekt uchwały Rady.  
 
§ 56. 1. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący 
Rady. 

2. Przepis ust.1 stosuje się odpowiednio do 
Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady. 
 
§ 57. 1. Wójt ewidencjonuje oryginały uchwał w 
rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami 
sesji Rady. 

2. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym 
jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie 
od ich treści. 

 

4. Procedura głosowania 

§ 58. 1. Głosowanie jawne odbywa się przez pod-
niesienie ręki. 

2. Głosowanie jawne zarządza 
i przeprowadza Przewodniczący obrad, przelicza 
oddane głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące 
się”, sumuje je i porównując z listą radnych obec-
nych na sesji lub ustawowym składem rady, naka-
zuje odnotowanie wyników głosowania 
w protokole sesji. 

3. Do przeliczenia głosów Przewodniczący 
obrad może wyznaczyć radnych lub inną osobę. 

4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Prze-
wodniczący obrad. 
 
§ 59. 1. W głosowaniu tajnym radni głosują za 
pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, 
przy czym każdorazowo Rada ustala sposób gło-
sowania, a samo głosowanie przeprowadza wy-
brana z grona Rady Komisja Skrutacyjna 
z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym. 

2. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem 
do głosowania objaśnia sposób głosowania 
i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych 
z listy obecności. 

3. Kart do głosowania nie może być więcej 
niż radnych obecnych na sesji. 

4. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący 
Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając 
wynik głosowania. 

5. Karty z oddanymi głosami i protokół gło-
sowania stanowią załącznik do protokołu sesji. 
 
§ 60. 1. Przewodniczący obrad przed poddaniem 
wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Ra-
dzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, 
aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie 
budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy. 

2. W pierwszej kolejności Przewodniczący 
obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej 
idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowa-
nia nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór 
co do tego, który z wniosków jest najdalej idący 
rozstrzyga Przewodniczący obrad. 

3. W przypadku głosowania w sprawie wybo-
rów osób, Przewodniczący obrad przed zamknię-
ciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy 
zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowie-
dzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknię-
cie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory. 

4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy 
nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na 
piśmie. 
 
§ 61. 1. Jeżeli oprócz wniosku o podjęcie uchwały 
w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek 
o odrzucenie tego wniosku, w pierwszej kolejności 
Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wnio-
sku o podjęcie uchwały. 

2. Głosowanie nad poprawkami do poszcze-
gólnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały 
następuje według ich kolejności, z tym że 
w pierwszej kolejności Przewodniczący obrad 
poddaje pod głosowanie te poprawki, których 
przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych po-
prawkach. 

3. W przypadku przyjęcia poprawki wyklucza-
jącej inne poprawki do projektu uchwały, popra-
wek tych nie poddaje się pod głosowanie. 

4. W przypadku zgłoszenia do tego samego 
fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosu-
je się zasadę określoną w § 60 ust.2. 

5. Przewodniczący obrad może zarządzić gło-
sowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu 
uchwały. 

6. Przewodniczący obrad zarządza głosowa-
nie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały 
w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek 
wniesionych do projektu uchwały. 

7. Przewodniczący obrad może odroczyć gło-
sowanie, o jakim mowa w ust.6 na czas potrzebny 
do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek 
nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczegól-
nymi postanowieniami uchwały. 
 
§ 62. 1. Głosowanie zwykłą większością głosów 
oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, 
która uzyskała większą liczbę głosów „za” niż 
„przeciw”. Głosów wstrzymujących się 
i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup gło-
sujących „za” czy „przeciw”. 

2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej 
z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandyda-
tura lub wniosek, na który oddano taką liczbę gło-
sów, która jest większa od liczby głosów przypada-
jących osobno na każdą alternatywę. 
 
§ 63. 1. Głosowanie bezwzględną większością 
głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandy-
datura, które uzyskały co najmniej jeden głos wię-
cej od sumy pozostałych ważnie oddanych gło-
sów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się. 

2. Głosowanie bezwzględną większością 
ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi 
wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę 
całkowitą ważnych głosów oddanych za wnio-
skiem lub kandydatem, przewyższającą połowę 
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ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie 
najbliższą. 

3. Bezwzględna większość głosów przy pa-
rzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy 
za wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych 
50% + 1 ważnie oddanych głosów. 

4. Bezwzględna większość głosów przy nie-
parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, 
gdy za wnioskiem lub kandydaturą została oddana 
liczba głosów o 1 większa od liczby pozostałych 
ważnie oddanych głosów. 

 

5. Komisje Rady 

§ 64. 1. Przedmiot działania poszczególnych komi-
sji stałych i zakres zadań komisji doraźnych określa 
Rada w odrębnych uchwałach. 

2. Postanowienie ust.1 nie dotyczy Komisji 
Rewizyjnej Rady. 
 
§ 65. 1. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym 
planem pracy przedłożonym Radzie na ostatniej 
sesji kończącego się roku. 

2. Rada może nakazać komisjom dokonanie 
w planie pracy stosownych zmian. 
 
§ 66. 1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne 
posiedzenia. 

2. Komisje Rady mogą podejmować współ-
pracę z odpowiednimi komisjami innych gmin, 
a nadto z innymi podmiotami, jeżeli jest to uza-
sadnione przedmiotem ich działalności. 

3. Komisje uchwalają opinie oraz wnioski 
i przekazują je Radzie. 

4. Na podstawie upoważnienia Rady, Prze-
wodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, koor-
dynujący pracę komisji Rady mogą zwołać posie-
dzenie komisji i nakazać złożenie Radzie sprawoz-
dania. 
 
§ 67. Pracami komisji kieruje przewodniczący ko-
misji lub zastępca przewodniczącego komisji, wy-
brany przez członków danej komisji.  
 
§ 68. 1. Komisje pracują na posiedzeniach. 

2. Do posiedzeń komisji stałych stosuje się 
odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji 
Rewizyjnej. 
 
§ 69. 1. Przewodniczący komisji stałych co naj-
mniej raz do roku przedstawiają na sesji Rady 
sprawozdania z działalności komisji. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do 
doraźnych komisji, zespołów powołanych przez 
Radę. 
 
§ 70. Opinie i wnioski komisji uchwalane są 
w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, 
w obecności co najmniej połowy składu komisji.  

 

6. Radni 

§ 71. 1. Radni potwierdzają swoją obecność na 
sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście 
obecności. 

2. Radny winien usprawiedliwić swoją nie-
obecność Przewodniczącemu Rady najpóźniej 
w ciągu 7 dni od daty odbycia sesji lub posiedze-
nia komisji. Fakt opuszczenia obrad przez radnych 
odnotowuje się w protokole zaznaczając czy 
opuszczenie nastąpiło z usprawiedliwieniem czy 
bez. 
 
§ 72. 1. Radni powinni odbywać spotkania ze swo-
imi wyborcami. 

2. Radni mogą, stosownie do potrzeb, przyj-
mować mieszkańców Gminy w siedzibie Urzędu 
Gminy w sprawach dotyczących Gminy i jej 
mieszkańców. 
 
§ 73. 1. W przypadku notorycznego uchylania się 
przez radnego od wykonania jego obowiązków, 
Przewodniczący Rady może wnioskować 
o udzielenie radnemu upomnienia. 

2. Uchwałę w sprawie, o jakiej mowa w ust. 
1 Rada podejmuje po uprzednim umożliwieniu 
radnemu złożenia wyjaśnień, chyba że okaże się to 
niemożliwe. 
 
§ 74. 1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrud-
niającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku 
pracy, Rada może powołać komisję doraźną do 
szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności 
sprawy. 

2. Komisja przedkłada swoje ustalenia 
i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady. 

3. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie 
wskazanym w ust.1 Rada powinna umożliwić rad-
nemu złożenie wyjaśnień. 
 
§ 75. 1. Wójt wystawia radnym dokument podpi-
sany przez Przewodniczącego Rady, w którym 
stwierdza się pełnienie funkcji radnego. 

2. Radni mogą zwracać się bezpośrednio do 
Rady we wszystkich sprawach związanych 
z pełnieniem przez nich funkcji radnego. 

 

7. Wspólne sesje z radami innych jednostek 

samorządu terytorialnego 

§ 76. 1. Rada może odbywać wspólne sesje 
z radami innych jednostek samorządu terytorial-
nego, w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzy-
gnięcia ich wspólnych spraw. 

2. Wspólne sesje organizują przewodniczący 
rad zainteresowanych jednostek samorządu tery-
torialnego. 

3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują 
wspólnie przewodniczący lub wiceprzewodniczący 
zainteresowanych jednostek samorządu terytorial-
nego. 
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§ 77. 1. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomier-
nie zainteresowane jednostki samorządu teryto-
rialnego, chyba że radni uczestniczący we wspól-
nej sesji postanowią inaczej. 

2. Przebieg wspólnych obrad może być ure-
gulowany wspólnym regulaminem uchwalonym 
przed przystąpieniem do obrad. 

 

Rozdział VI 
ZASADY I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI 

REWIZYJNEJ 

1. Organizacja Komisji Rewizyjnej 

§ 78. 1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodni-
czącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz pozo-
stałych członków. Liczbę członków Komisji Rewi-
zyjnej ustala Rada Gminy w drodze odrębnej 
uchwały. 

2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wy-
biera Rada. 

3. Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewi-
zyjnej wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
 
§ 79. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizu-
je pracę Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. 
W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub 
niemożności działania, jego zadania wykonuje 
jego Zastępca.  
 
§ 80. 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają 
wyłączeniu od udziału w jej działaniach w 
sprawach, w których może powstać podejrzenie 
o ich stronniczość lub interesowność. 

2. W sprawie wyłączenia Zastępcy Przewod-
niczącego Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych 
członków decyduje pisemnie Przewodniczący Ko-
misji Rewizyjnej. 

3. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej decyduje Rada. 

4. Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej mo-
że odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu 
do Rady – w terminie 7 dni od daty powzięcia 
wiadomości o treści tej decyzji. 

2. Zasady kontroli 

§ 81. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność 
Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych 
i jednostek pomocniczych Gminy pod względem: 

1) legalności, 
2) gospodarności, 
3) rzetelności, 
4) celowości, 
5) oraz zgodności ze stanem faktycznym. 

2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności 
gospodarkę finansową kontrolowanych podmio-
tów, w tym wykonanie budżetu Gminy. 
 
§ 82. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole 
w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwier-
dzonym przez Radę.  

§ 83. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania 
kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i formach 
wskazanych w uchwałach Rady.  
 
§ 84. 1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegają 
zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szcze-
gólności dotyczy projektów dokumentów mają-
cych stanowić podstawę określonych działań. 

2. Rada może nakazać Komisji Rewizyjnej za-
niechanie, a także przerwanie kontroli lub odstą-
pienie od poszczególnych czynności kontrolnych. 

3. Rada może nakazać rozszerzenie lub zwę-
żenie zakresu i przedmiotu kontroli. 

4. Uchwały Rady, o których mowa w ust. 2 – 
3 wykonywane są niezwłocznie. 

5. Komisja Rewizyjna jest obowiązana do 
przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku 
podjęcia takiej decyzji przez Radę. 
 
§ 85. 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się 
w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne 
ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności 
kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udoku-
mentowanie i ocenę kontrolowanej działalności 
według kryteriów ustalonych w § 81 ust.1. 

2. Stan faktyczny ustala się na podstawie 
dowodów zebranych w toku postępowania kontro-
lnego. 

3. Jako dowód może być wykorzystane 
wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako 
dowody mogą być wykorzystane w szczególności: 
dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, 
opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia 
i oświadczenia kontrolowanych. 

3. Tryb kontroli 

§ 86. 1. Kontrole przeprowadzane są na podstawie 
pisemnego upoważnienia wydanego przez Prze-
wodniczącego Komisji Rewizyjnej, w odniesieniu 
do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, wyda-
nego przez Przewodniczącego Rady, określającego 
kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby 
wydelegowane do przeprowadzenia kontroli. 

2. Kontrolujący obowiązani są przed przystą-
pieniem do czynności kontrolnych okazać kierow-
nikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienia, 
o których mowa w ust. 1 oraz dowody osobiste. 
 

§ 87. 1. W razie powzięcia w toku kontroli uzasad-
nionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, 
kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kie-
rownika kontrolowanej jednostki i Wójta, wskazu-
jąc dowody uzasadniające zawiadomienie. 

2. Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Wójta, 
kontrolujący zawiadamia o tym Przewodniczącego 
Rady. 
 
§ 88. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu 
obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla 
prawidłowego przeprowadzenia kontroli. 

2. Kierownik kontrolowanego podmiotu 
obowiązany jest w szczególności przedkładać na 
żądanie kontrolujących dokumenty i materiały 
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niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz 
umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów 
i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu. 

3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, któ-
ry odmówił wykonania czynności, o których mowa 
w ust. 1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego 
złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego 
wyjaśnienia. 

4. Na żądanie kontrolujących, kierownik kon-
trolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić 
ustnych i pisemnych wyjaśnień, także w przypad-
kach innych, niż określone w ust. 3. 
 
§ 89. Czynności kontrolne wykonywane są w miarę 
możliwości w dniach oraz godzinach pracy kontro-
lowanego podmiotu.  

 

4. Protokoły kontroli 

§ 90. 1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzo-
nej kontroli – w terminie 14 dni od daty jej zakoń-
czenia – protokół pokontrolny, obejmujący: 

1) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu, 
2) imię i nazwisko kontrolujących, 
3) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności 

kontrolnych, 
4) określenie przedmiotowego zakresu kon-

troli i okresu objętego kontrolą, 
5) imię i nazwisko kierownika kontrolowane-

go podmiotu, 
6) przebieg i wynik czynności kontrolnych, 

a w szczególności wnioski kontroli wskazu-
jące na stwierdzenie nieprawidłowości 
w działalności kontrolowanego podmiotu 
oraz wskazanie dowodów potwierdzają-
cych ustalenia zawarte w protokole, 

7) datę i miejsce podpisania protokołu, 
8) podpisy kontrolujących i kierownika kon-

trolowanego podmiotu, lub notatkę o od-
mowie podpisania protokołu z podaniem 
przyczyn odmowy. 

2. Protokół pokontrolny może zawierać wnio-
ski oraz propozycje co do sposobu usunięcia nie-
prawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli. 
 
§ 91. 1. W przypadku odmowy podpisania protoko-
łu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, 
jest on obowiązany do złożenia - w terminie 3 dni 
od daty odmowy – pisemnego wyjaśnienia jej 
przyczyn. 

2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust.1 skła-
da się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyj-
nej. 
 
§ 92. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu mo-
że złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi 
dotyczące kontroli i jej wyników. 

2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się 
w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierowni-
kowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokon-
trolnego do podpisania. 

§ 93. Protokół pokontrolny sporządza się 
w czterech egzemplarzach, które – w terminie 
3 dni od daty podpisania protokołu – otrzymują: 
Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej, Wójt Gminy i kierownik kontrolowa-
nego podmiotu.  

5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewi-

zyjnej 

§ 94. 1. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do 
zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 31 
grudnia poprzedniego roku. 

2. Plan przedłożony Radzie musi zawierać co 
najmniej: 

1) terminy odbywania posiedzeń, 
2) terminy i wykaz jednostek, które zostaną 

poddane kontroli kompleksowej. 
3. Rada może zatwierdzić jedynie część planu 

pracy Komisji Rewizyjnej; przystąpienie do wyko-
nywania kontroli kompleksowych może nastąpić 
po zatwierdzeniu planu pracy lub jego części. 
 
§ 95. 1. Komisja Rewizyjna składa Radzie – w ter-
minie do dnia 31 stycznia każdego roku – roczne 
sprawozdanie ze swej działalności w roku po-
przednim. 

2. Sprawozdanie powinno zawierać: 
1) liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas 

przeprowadzonych kontroli, 
2) wykaz najważniejszych nieprawidłowości 

wykrytych w toku kontroli, 
3) wykaz uchwał podjętych przez Komisję 

Rewizyjną, 
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez in-

ne podmioty wraz z najważniejszymi wnio-
skami, wynikającymi z tych kontroli. 

3. Poza przypadkiem określonym w ust.1, 
Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej 
działalności po podjęciu stosownej uchwały Rady, 
określającej przedmiot i termin złożenia sprawoz-
dania. 

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

§ 96. 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedze-
niach zwoływanych przez jej Przewodniczącego, 
zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz 
w miarę potrzeb. 

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołu-
je jej posiedzenia, które nie są objęte zatwierdzo-
nym planem pracy Komisji, w formie poczty elek-
tronicznej lub w inny przyjęty sposób. 

3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust. 2, mogą 
być zwoływane z własnej inicjatywy Przewodni-
czącego Komisji Rewizyjnej, a także na pisemny 
umotywowany wniosek: 

1) Przewodniczącego Rady lub też pisemny 
wniosek, 

2) nie mniej niż 5 radnych, 
3) nie mniej niż 2 członków Komisji Rewizyj-

nej. 
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może 

zaprosić na jej posiedzenia: 
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1) radnych nie będących członkami Komisji 
Rewizyjnej, 

2) osoby zaangażowane na wniosek Komisji 
Rewizyjnej w charakterze biegłych lub eks-
pertów. 

5. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy 
sporządzać protokół, który winien być podpisany 
przez wszystkich członków komisji uczestniczących 
w posiedzeniu. 
 
§ 97. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą 
większością głosów w obecności co najmniej po-
łowy składu Komisji w głosowaniu jawnym.  
 
§ 98. Obsługę biurową Komisji Rewizyjnej zapew-
nia Wójt.  
 
§ 99. 1. Komisja Rewizyjna może korzystać 
z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających 
wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmio-
tem jej działania. 

2. Zawarcie odpłatnej umowy, w zakresie 
określonym w ust. 1, może nastąpić pod warun-
kiem zabezpieczenia na ten cel środków 
w budżecie. 
 
§ 100. 1. Komisja Rewizyjna może na zlecenie 
Rady lub po powzięciu stosownych uchwał przez 
wszystkie zainteresowane komisje, współdziałać 
w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komi-
sjami Rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej. 

2. Do członków innych komisji uczestniczą-
cych w kontroli, prowadzonej przez Komisję Rewi-
zyjną stosuje się odpowiednio przepisy niniejsze-
go rozdziału. 
 
§ 101. Komisja Rewizyjna może występować do 
organów Gminy w sprawie wniosków o przepro-
wadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obra-
chunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub inne orga-
ny kontroli.  

Rozdział VII 
ZASADY DZIAŁANIA KLUBÓW RADNYCH 

§ 102. Radni mogą tworzyć kluby radnych, według 
kryteriów przez siebie przyjętych. 
 
§ 103. 1. Warunkiem utworzenia klubu jest zade-
klarowanie w nim udziału przez co najmniej 
3 radnych. 

2. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie 
zgłoszone Przewodniczącemu Rady. 

3. W zgłoszeniu podaje się: 
1) nazwę klubu, 
2) listę członków, 
3) imię i nazwisko przewodniczącego klubu. 

4. W razie zmiany składu klubu lub jego roz-
wiązania przewodniczący klubu jest obowiązany 
do niezwłocznego poinformowania o tym Prze-
wodniczącego Rady. 
 

§ 104. 1. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady. 

2. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klu-
bów. 
 
§ 105. 1. Kluby działają w okresie kadencji Rady. 
Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwią-
zaniem klubów. 

2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu roz-
wiązaniu na mocy uchwał ich członków, podej-
mowanych bezwzględną większością w obecności 
co najmniej połowy członków klubu. 

3. Kluby podlegają rozwiązaniu uchwałą Ra-
dy, gdy liczba ich członków spadnie poniżej 
2 osób. 
 
§ 106. Prace klubów organizują przewodniczący 
klubów, wybierani przez członków klubu.  
 
§ 107. 1. Kluby mogą uchwalać własne regulami-
ny. 

2. Regulaminy klubów nie mogą być 
sprzeczne ze Statutem Gminy. 

3. Przewodniczący Klubów są obowiązani do 
niezwłocznego przedkładania regulaminów klu-
bów Przewodniczącemu Rady. 

4. Postanowienie ust.3 dotyczy także zmian 
regulaminów. 
 
§ 108. 1. Klubom przysługują uprawnienia wnio-
skodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji 
i trybu działania Rady. 

2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowi-
sko na sesji Rady wyłącznie przez swych przed-
stawicieli. 
 
§ 109. Na wniosek przewodniczących klubów Wójt 
obowiązany jest zapewnić klubom organizacyjne 
warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjono-
wania.  

Rozdział VIII 
ZASADY DOSTĘPU I KORZYSTANIA 

Z DOKUMENTÓW RADY I KOMISJI 

§ 110. Materiały dokumentujące posiedzenia rady 
gminy i komisji rady gminy udostępnia się 
w siedzibie Urzędu Gminy w godzinach urzędo-
wania. 
 
§ 111. Nadzór nad udostępnieniem dokumentów 
pełni Wójt.  
 
§ 112. Prawo dostępu i korzystania z dokumentów 
polega na:  

1) przeglądaniu dokumentów, 
2) sporządzaniu notatek z dokumentów, 
3) żądaniu uzyskiwania kserokopii fragmen-

tów protokołów, uchwał rady i komisji. 
 

Rozdział IX 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 113. Traci moc uchwała Nr XXVIII/232/2002 Rady 
Gminy Jaraczewo z dnia 29 sierpnia 2002 roku 
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w sprawie Statutu Gminy Jaraczewo (tekst jednoli-
ty) oraz uchwała Nr VI/58/2003 Rady Gminy Jara-
czewo z dnia 24 kwietnia 2003 roku zmieniająca 
Statut Gminy Jaraczewo 
 

§ 114. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego  
 

Przewodniczący Rady 
 (-) Roman Skrzypczak
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UCHWAŁA NR IX/57/2011 RADY GMINY JARACZEWO 

 z dnia 1 września 2011 r. 

w sprawie połączenia Sołectw Gola I i Gola II w Sołectwo Gola 

Na podstawie art. 5, art. 35 i art. 40 ust. 
2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zmia-
nami) i § 8 ust. 1 pkt 2 Statutu Gminy Jaraczewo 
przyjętego uchwałą nr XXXVIII/232/2002 Rady 
Gminy Jaraczewo z dnia 29 sierpnia 2002 roku (Dz. 
Urz. Woj. Wlkp. Nr 119, poz. 3325 ze zmianami), po 
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gmi-
ny Jaraczewo, uchwala się, co następuje:  

§ 1. 1. Łączy się dotychczasowe sołectwa Gola I i 
Gola II, obejmujące wieś Gola w nowe sołectwo 
o nazwie „Gola”. 
 
§ 2. Mapa sołectwa Gola stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały.  
 
§ 3. Nadaje się sołectwu Gola statut w brzmieniu 
określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwa-
ły.  

 
§ 4. Tracą moc załączniki nr 5 i nr 6 do uchwały Nr 
V/31/2007 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 2 marca 
2007 roku w sprawie przyjęcia statutów Sołectw 
(Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 54, poz. 1442).  
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Jaraczewo.  
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą 
od dnia 1 stycznia 2012 roku.  

 
Przewodniczący Rady 
 (-) Roman Skrzypczak 
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UCHWAŁA NR XXII/118/2011 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE 

 z dnia 2 września 2011 r. 

w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Jarocin ograniczonym prawem 

rzeczowym - służebnością przesyłu  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a”, art. 40 
ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (tekst jednolity z 2010 r.; Dz.U. Nr 102, poz. 
651 z późn. zm.) w związku z art. 285 i 305¹ ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 
z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) uchwala co na-
stępuje:  

§ 1. Ustala się zasady obciążania nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Jarocin służebno-
ściami przesyłu na rzecz przedsiębiorców, którzy 
zamierzają wybudować lub których własność stano-
wią urządzenia służące do doprowadzania lub od-
prowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej 
oraz inne urządzenia podobne nie należące do części 
składowych nieruchomości, tj. wchodzące w skład 
przedsiębiorstwa. 
 
§ 2. Służebność przesyłu może być ustanowiona na 
wniosek lub z urzędu, z zachowaniem wymogów 
przepisów art. 285 i następnych Kodeksu cywilnego 
 
§ 3. Obciążenie nieruchomości gminnych służebno-
ściami przesyłu następuje za wynagrodzeniem usta-
lonym w wysokości nie niższej niż w operacie sza-
cunkowym sporządzonym przez uprawnionego rze-

czoznawcę do spraw majątkowych, płatnym jednora-
zowo. 
 
§ 4. Odstąpienie od zasady odpłatności za ustano-
wienie służebności może być dokonane w drodze 
zarządzenia Burmistrza Gminy Jarocin, w wyjątko-
wych wypadkach uzasadnionych szczególnymi oko-
licznościami społecznymi, gospodarczymi lub eko-
nomicznymi. 
 
§ 5. Ustanowienie służebności przesyłu uregulowane 
będzie umową w formie aktu notarialnego, przy 
czym koszty związane z jej zawarciem i wpisu do 
księgi wieczystej oraz koszty sporządzenia wyceny 
ponosić będzie wnioskujący. 
 
§ 6. Obciążanie nieruchomości służebnościami prze-
syłu na zasadach odmiennych wymaga odrębnej 
uchwały Rady Miejskiej w Jarocinie. 
 
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Jarocina. 
 
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Jarocinie  

(-) Marek Tobolski 
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UCHWAŁA NR IX/104/2011 RADY GMINY GOŁUCHÓW 

 z dnia 28 września 2011 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestrów żłobków i klubów dziecięcych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 33 
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 
dziećmi do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235), uchwala się, 
co następuje:  

§ 1. Ustala się wysokość opłaty za wpis do rejestru 
żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na te-

renie Gminy Gołuchów w kwocie 10 zł (słownie: 
dziesięć złotych 00/100). 
 
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gmi-
ny. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Wielkopolskiego. 

 
 Przewodniczący Rady  

(-) Jan Sobczak 
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UCHWAŁA NR XXIII/123/2011 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE 

 z dnia 28 września 2011 r. 

w sprawie zaliczenia drogi powiatowej pozbawionej tej kategorii do drogi gminnej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jed-
nolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) 
oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. 
o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. 
Nr 19 poz. 115 ze zmianami) uchwala się, co następu-
je:  

§ 1. W związku z propozycją pozbawienia dotychcza-
sowej kategorii drogi powiatowej na terenie Powiatu 
Jarocińskiego wyrażonej w formie uchwały nr 
VIII/51/11 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 
czerwca 2011 r. oraz propozycją zaliczenia drogi po-
wiatowej na terenie Gminy Jarocin do kategorii drogi 
gminnej wyrażonej w formie uchwały nr XV/86/2011 

Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 20 czerwca 2011 r., 
zalicza się do kategorii dróg gminnych ul. Węglową 
w Jarocinie o długości 900 m zaliczoną dotychczas 
do dróg powiatowych, którą pozbawiono tej katego-
rii. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Jarocina. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 
01.01.2012 r. 

 

 Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Jarocinie  

(-) Marek Tobolski 
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UCHWAŁA NR XIII/174/2011 RADY MIEJSKIEJ KALISZA 

 z dnia 29 września 2011 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) 
oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XLII/599/2009 Rady Miejskiej Kali-
sza z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. 
Urz. Woj. Wielk. z 2010 r. Nr 17, poz. 523, z późn. zm.) 
w § 1 w pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie: 

„d) związanych z udzielaniem świadczeń zdro-
wotnych w rozumieniu przepisów o działalności 
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych 
świadczeń – od 1 m2 powierzchni użytkowej 3,75 zł ”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Miasta Kalisza. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 
2011 r. 

 
Przewodniczący  

Rady Miejskiej Kalisza 
 (-) Grzegorz Sapiński  
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UCHWAŁA NR XIII/175/2011 RADY MIEJSKIEJ KALISZA 

 z dnia 29 września 2011 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w zakresie podatku od 

nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), 
art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 
95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6a ust.11 ustawy z dnia 
15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. 
Nr 136, poz. 969, z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy 
z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. 
U. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XLII/601/2009 Rady Miejskiej Kali-
sza z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia 
wzorów formularzy deklaracji i informacji w zakresie 
podatku od nieruchomości, podatku rolnego 
i podatku leśnego (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2010 r. Nr 
17, poz. 525, z późn. zm.) załącznik nr 1, stanowiący 

wzór formularza informacji o nieruchomościach 
i obiektach budowlanych oraz załącznik nr 2, stano-
wiący wzór formularza deklaracji na podatek od nie-
ruchomości wymienionej uchwały, otrzymują 
brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1 i 
nr 2 do niniejszej uchwały. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Miasta Kalisza. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 
1 lipca 2011 r. 

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Kalisza 
 (-) Grzegorz Sapiński  
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UCHWAŁA NR XIII/81/2011 RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW 

 z dnia 29 września 2011 r. 

w sprawie: zmiany nazwy ulicy „Plac Rynek” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (j.t. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.),  

Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje się ulicy „Plac Rynek” nazwę „Rynek”. 
 
§ 2. W pkt. II. Place, występującym w załączniku Nr 
1 do uchwały Nr VII/43/85 Rady Narodowej Miasta 
i Gminy w Ostrzeszowie z dnia 26 listopada 1985 r. 
w sprawie ustalenia urzędowego wykazu nazw osie-

dli mieszkaniowych, ulic i placów w mieście Ostrze-
szowie (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kaliskiego Nr 10, poz. 136 z 1986 r.) 
skreśla się ust. 5, zawierający nazwę „Rynek”. 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej   
(-) mgr Edward Skrzypek 
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UCHWAŁA NR X/48/11 RADY GMINY W CZAJKOWIE 

 z dnia 30 września 2011 r. 

w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/37/11 z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie określenia warunków 

i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Czajków. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 221 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach pu-
blicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 
w związku z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 
2010 roku o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. 
zm.) - Rada Gminy w Czajkowie uchwala, co następu-
je:  

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr VIII/37/11 Rady Gminy 
w Czajkowie z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie 

określenia warunków i trybu finansowania rozwoju 
sportu przez Gminę Czajków.  
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gmi-
ny Czajków.  
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.  

 
Przewodniczący  

Rady Gminy w Czajkowie  
(-) Andrzej Puchała
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OGŁOSZENIE NR 1/2011 STAROSTY WOLSZTYŃSKIEGO 

 z dnia 27 września 2011 r. 

Na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 mar-
ca 2003 r. (Dz. U. Nr 62, poz 560) ogłaszam:  

1) o możliwości zgłaszania kandydatów do Po-
wiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych w Wolsztynie. Upraw-
nionymi do zgłoszenia kandydatów są organi-
zacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki 

samorządu terytorialnego z terenu powiatu 
wolsztyńskiego. 

2) kandydatów można zgłaszać pisemnie 
w terminie 30 dni od daty ukazania się niniej-
szego ogłoszenia.  

 
Starosta Wolsztyński 

 (-) Ryszard Kurp 
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO NR KN.I-10.4131-1 - 319/11 

 z dnia 5 października 2011 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 ze zm. ) 

orzekam 

nieważność § 10 pkt 3, § 11 pkt 3 i § 20 pkt 
3 uchwały Nr VII / 98 / 2011 Rady Miejskiej we Wrze-
śni z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie: miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulicy 
Paderewskiego we Wrześni - ze względu na istotne 
naruszenie prawa. 

U Z A S A D N I E N I E  

 W dniu 30 sierpnia 2011 r. Rada Miejska we 
Wrześni podjęła uchwałę Nr VII/98 / 2011 w sprawie: 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie 
ulicy Paderewskiego we Wrześni, którą doręczono 
Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 8 września 
2011 roku.  

Dokonując oceny zgodności z prawem przedmio-
towej uchwały, organ nadzoru stwierdził, co następu-
je: 

 Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy, w brzmieniu 
sprzed zmiany wprowadzonej art. 1 pkt 4 lit.a ustawy 
z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz usta-
wy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. 
U. z 2010 r. Nr 130, poz. 871 ), w planie miejscowym 
określa się obowiązkowo parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów 
i wskaźniki intensywności zabudowy.  

Przepis ten znajduje uszczegółowienie w § 4 pkt 
6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 
sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego ( Dz. U. Nr 164, poz. 1587 ), na mocy 
którego ustalenia dotyczące parametrów i wskaźni-
ków kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu powinny zawierać 
w szczególności określenie linii zabudowy, wielkości 
powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni 
działki lub terenu, w tym udziału powierzchni biolo-
gicznie czynnej, a także gabarytów i wysokości pro-
jektowanej zabudowy oraz geometrii dachu. 

Zapisy ww. przepisu naruszone zostały w odnie-
sieniu do ustaleń § 10 pkt 3 oraz § 11 pkt 3 uchwały, 
w związku z brakiem określenia wskaźnika dotyczą-
cego wysokości projektowanych budynków dla wy-

branych obiektów dopuszczonych do realizacji na 
terenach MN/U. 

Jednakże wyeliminowanie w § 10 pkt 3 lit a wyra-
żenia „usługowych” i pozostawienie tym samym 
zapisu o treści: „maksymalna wysokość zabudowy 
budynków”, umożliwia odniesienie dalszych ustaleń 
uchwały w zakresie parametru wysokości, do 
wszystkich projektowanych budynków dopuszczo-
nych na terenach 1 MN/U i 2 MN/U.  

Tak samo usunięcie w § 11 pkt 3 lit. a wyrażenia 
„mieszkalnych i usługowych” i pozostawienie zapisu 
o treści „maksymalna wysokość zabudowy budyn-
ków”, umożliwia odniesienie dalszych zapisów 
uchwały, w zakresie parametru wysokości, do 
wszystkich projektowanych budynków dopuszczo-
nych na terenach 3 MN/U i 4 MN/U.  

W § 20 pkt 3 uchwały, w którym ustala się para-
metry dla terenu KD-X – tj. tereny ciągu pieszo – 
jezdnego, „dopuszcza się zmianę klasyfikacji ciągu 
pieszo – jezdnego na drogę publiczną po przebudo-
wie do parametrów drogi publicznej”.  

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt. 1 „w planie miejsco-
wym określa się obowiązkowo przeznaczenie tere-
nów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym prze-
znaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania”. 
Dopuszczenie w planie zmiany klasyfikacji ciągu 
pieszo – jezdnego na drogę publiczną, wiąże się ze 
zmianą przeznaczenia terenu, co w konsekwencji 
wiąże się z innymi zasadami zagospodarowania te-
renu oraz inną wartością nieruchomości.  

Brak jasno zdefiniowanego określenia przezna-
czenia terenu skutkuje brakiem możliwości jedno-
znacznego odczytu ustaleń planu, który - jako akt 
prawa miejscowego – winien być sporządzony 
w sposób pozwalający na jednoznaczne stosowanie 
jego zapisów, zwłaszcza w kontekście możliwości 
realizacji określonych inwestycji, w tym uzyskania 
decyzji o pozwoleniu na budowę.  

W związku z powyższym za zasadne należy uznać 
stwierdzenie nieważności § 20 pkt 3 uchwały.  

 Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności należa-
ło stwierdzić nieważność § 10 pkt 3, § 11 pkt 3 i § 20 
pkt 3 przedmiotowej uchwały, która w istotny sposób 
narusza obowiązujące prawo. 

Od niniejszego wskazania przysługuje skarga do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu 
– za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego - 
w terminie 30 dni od daty jego doręczenia. 

  
Wojewoda Wielkopolski 

 (-) Piotr Florek 
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego: 
  Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w 
Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, pokój NP. 7B, tel.  61 854 12 36 
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami: 
  zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w 
godz. 9:00-14:00 
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