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Poz. 3881

3881
UCHWA£A Nr XXXIII/310/2002 RADY MIEJSKIEJ GMINY STÊSZEW
z dnia 10 padziernika 2002 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stêszew w zakresie
zmiany parametrów zabudowy obrze¿y jezior Strykowskiego, Witobelskiego i £ódzko - Dymaczewskiego
oraz wyznaczenia terenów zainwestowania mieszkaniowego i letniskowego
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. Nr
15 z 1999 r., poz. 139 z pón.zm.), zgodnie z uchwa³¹ nr XV/
141/2000 Rady Miejskiej Gminy Stêszew z dnia 29.06.2000 r.,
Rada Miejska Gminy Stêszew postanawia, co nastêpuje.
§1. 1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stêszew (zatwierdzonego
uchwa³¹ nr XXXIII/153/93 z dnia 22.11.1993 r. og³oszon¹
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Poznañskiego nr 16
z dnia 20.12.1993 r. poz. 191), dla obrze¿y jezior Strykowskiego, Witobelskiego i £ódzko-Dymaczewskiego w zakresie
zmiany przeznaczenia terenu, parametrów zabudowy i ochrony jezior wraz z obrze¿ami dla powierzchni oko³o 170 ha,
zwan¹ dalej zmian¹ planu.
2. Zakres obowi¹zywania zmiany planu okrelaj¹ rysunki
zmiany planu w skali 1:10000, stanowi¹ce za³¹czniki nr 1 i 2
do niniejszej uchwa³y.
I. PRZEPISY OGÓLNE
§2. 1. Zmiana planu ustala przebieg granicy strefy ochrony bezporedniej jeziora Strykowskiego, zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Zmiana planu ustala przebieg granicy strefy ochrony
bezporedniej i krajobrazowej jezior Witobelskiego i £ódzkoDymaczewskiego, zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 do niniejszej
uchwa³y,
3. Zmiana planu obejmuje:
1) we wsi Strykowo:
a) pas terenu o szerokoci 150 m, przyleg³y do drogi KD
650 WV o powierzchni oko³o 19,8 ha, oznaczony symbolem 1 MNa i 1 MNb na za³¹czniku nr 1 do niniejszej
uchwa³y,
b) pas terenu zawarty miêdzy drog¹ KD 650 WV a granic¹
strefy ochrony bezporedniej jeziora Strykowskiego
o powierzchni oko³o 75 ha, oznaczony symbolem 5 ML
na za³¹czniku nr 1 do mniejszej uchwa³y,
2) we wsi Sapowice:
a) teren stanowi¹cy kontynuacjê obszaru wymienionego
w pkt 1 lit. a), od granicy wsi do obszaru lenego,
o powierzchni oko³o 0,8 ha, oznaczony symbolem 1
MNc na za³¹czniku nr 1 do mniejszej uchwa³y,
b) teren stanowi¹cy kontynuacjê obszaru wymienionego
w pkt 1 lit. b), od granicy wsi do obszaru lenego

o powierzchni oko³o 2,2 ha, oznaczony symbolem 5 ML
na za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y,
c) teren zawarty miêdzy istniej¹cym zainwestowaniem
a drog¹ KD 650 WV oraz granic¹ ochrony bezporedniej jeziora Strykowskiego o powierzchni oko³o 3,5 ha,
oznaczony symbolem 10 ML na za³¹czniku nr 1 do
niniejszej uchwa³y,
d) teren o szerokoci ca 100 m, przyleg³y do drogi KD 650
WV pocz¹wszy od drogi gminnej KD GV do ³¹cznika
sieci ekologicznej wg planu gminy o powierzchni oko³o
5,1 ha, oznaczony symbolem 2 MNa na za³¹czniku nr
1 do niniejszej uchwa³y,
e) teren przyleg³y do drogi KD 650 WV, od ³¹cznika sieci
ekologicznej do terenu przeznaczonego planem gminy
pod zabudowê letniskow¹ ML na g³êbokoæ do 800 m
do terenu lenego o powierzchni oko³o 13 ha, oznaczony symbolem 2 MNb na za³¹czniku nr 1 do niniejszej
uchwa³y,
f) teren zawarty miêdzy istniej¹cym zainwestowaniem
a drog¹ KD 650 WV oraz granic¹ ochrony bezporedniej jeziora Strykowskiego o powierzchni oko³o 9,5 ha,
oznaczony symbolem 7 ML na za³¹czniku nr 1 do
niniejszej uchwa³y,
g) obszar us³ug turystyki UT wyznaczony planem gminy
o powierzchni oko³o 1,8 ha, oznaczony symbolem 7 ML
na za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y,
3) we wsi Kr¹plewo teren zawarty miêdzy drog¹ poln¹,
lasem a dolesieniem o powierzchni oko³o 0,8 ha, oznaczony symbolem 2 MNc na za³¹czniku nr 1 do niniejszej
uchwa³y,
4) we wsi Rybojedzko:
a) teren przyleg³y do drogi KD 650 WV, o szerokoci do
120 m, od granicy wsi do granicy ³¹cznika ekologicznego o powierzchni oko³o 4 ha, oznaczony symbolem
3 MNa na za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y,
b) teren przyleg³y do drogi KD 650 WV, od ³¹cznika do
terenów zainwestowania wed³ug planu gminy, na szerokoæ do 100 m od drogi o powierzchni oko³o 3,2 ha,
oznaczony symbolem 3 MNb na za³¹czniku nr 1 do
niniejszej uchwa³y,
c) teren przyleg³y do drogi KD 650 WV oraz obszaru
zainwestowania wg planu gminy (oznaczony ML/ZD)
o powierzchni oko³o 6,5 ha, oznaczony symbolem 3
MNc na za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 142

 15387 

d) teren po³o¿ony po pó³nocnej stronie drogi KD-R wed³ug planu gminy, ze wsi Miros³awki do wsi Tomice
o powierzchni oko³o 0,4 ha, oznaczony symbolem 3
MNd na za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y,
e) teren miêdzy obszarem przeznaczonym pod kopalnie
kruszywa a oraz obszarem zainwestowania wg planu
gminy, o powierzchni oko³o 7,2 ha, oznaczony ML/ZD,
oraz rowem i drog¹ KD-GV wed³ug planu gminy,
oznaczony symbolem 8 ML na za³¹czniku nr 1 do
niniejszej uchwa³y,
5) we wsi S³upia:
a) teren o szerokoci 120 m, le¿¹cy po zachodniej stronie
drogi KD 656 WV, jako przed³u¿enie w kierunku po³udniowym, terenu zainwestowania mieszkaniowego M
wg planu gminy, do terenu lenego o powierzchni
oko³o 5,3 ha, oznaczony symbolem 4 MN na za³¹czniku
nr 1 do niniejszej uchwa³y,
b) tereny stanowi¹ce uzupe³nienie zabudowy mieszkaniowej w centrum wsi o powierzchni oko³o 1 ha,
oznaczony symbolem 6 MN na za³¹czniku nr 1 do
niniejszej uchwa³y,
4. Zmiana planu obejmuje tak¿e tereny nowego przeznaczenia i zainwestowania, zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 do
uchwa³y:
1) we wsi £ód:
a) czêæ dzia³ek nr ewid. 88/1 i 88/2 o powierzchni oko³o
1,5 ha, oznaczony symbolem 9MNa na za³¹czniku nr 2
do niniejszej uchwa³y,
b) pas terenu wzd³u¿ drogi KD-431 KV na g³êbokoæ 70 m
o powierzchni oko³o 7,3 ha, oznaczony symbolem 12
MNa i 12 MNb na za³¹czniku nr 2 do niniejszej uchwa³y,
2) we wsi Witobel teren po³o¿ony przy drodze KD-431 KV
stanowi¹cy niezabudowan¹ enklawê miêdzy zabudow¹
mieszkaniow¹ a terenami dzia³alnoci gospodarczej
o powierzchni oko³o 2 ha, oznaczony symbolem 11 MN na
za³¹czniku nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§3. Granicê obowi¹zywania zmiany planu okrela linia
granicy zatwierdzenia zmiany planu na za³¹cznikach nr 1 i 2
do niniejszej uchwa³y.
§4. 1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach zmiany
planu gminy jest:
1) okrelenie stref ochrony bezporedniej i krajobrazowej
zbiorników wodnych,

Poz. 3881

j¹cych ze wspólnych dzia³añ w³adz samorz¹dowych gminy
i mieszkañców gminy Stêszew.
3. Celem jest równie¿ wyznaczenie zasad regulacji istniej¹cego stanu zainwestowania.
§5. Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1. tereny jezior ze strefami ochrony bezporedniej i krajobrazowej,
2. tereny istniej¹cego, nieuporz¹dkowanego zainwestowania letniskowego na terenach, rolnych oraz zasady ich
usankcjonowania oraz dostosowania do wymogów ochrony rodowiska przyrodniczego,
3. tereny zabudowy mieszkaniowej letniskowej ML i zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywnoci oznaczone na
rysunku zmiany planu symbolem MN.
§6. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1. uchwale b¹d zmianie planu - nale¿y przez to rozumieæ
ustalenia niniejszej uchwa³y, o ile z treci przepisu nie
wynika inaczej,
2. planie gminy - nale¿y przez to rozumieæ miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego gminy Stêszew, o którym mowa w §1 ust. 1,
3. przepisach szczególnych i odrêbnych - nale¿y przez to
rozumieæ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi
oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikaj¹ce
z prawomocnych decyzji administracyjnych,
4. rysunku zmiany planu - nale¿y przez to rozumieæ fragment
planu gminy w skali 1:10000, stanowi¹cy za³¹czniki nr 1
i 2 do niniejszej uchwa³y,
5. przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które obowi¹zuje na ca³ym obszarze
oznaczonym odpowiednim symbolem na rysunkach zmiany planu,
6. strefie ochrony bezporedniej zbiornika - nale¿y przez to
rozumieæ obszar na którym wystêpuje zakaz wszelkiej
zabudowy w strefie jeziora Strykowskiego,
7. strefie ochrony bezporedniej i krajobrazowej zbiornika nale¿y przez to rozumieæ obszar na którym wystêpuje
zakaz wszelkiej zabudowy w strefie jeziora Witobelskiego
i £ódzko-Dymaczewskiego oraz wystêpuje obowi¹zek
uzgadniania wszelkich nasadzeñ zieleni¹ wysok¹ z Wielkopolskim Parkiem Narodowym,

3) wyznaczenie funkcji mieszkaniowej oraz mieszkaniowej
letniskowej na terenach dotychczas u¿ytkowanych rolniczo,

8. dopuszczalnej maksymalnej powierzchni zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ, ¿e suma powierzchni przyziemi
wszystkich obiektów budowlanych na okrelonej dzia³ce
wraz z drogami oraz innymi powierzchniami uszczelniaj¹cymi teren nie mo¿e przekroczyæ granicy ustalonej
procentem powierzchni ogólnej dzia³ki lub liczb¹ podan¹
w metrach kwadratowych powierzchni.

4) okrelenie zasad i warunków zagospodarowania przedmiotowego terenu.

II. PRZEPISY SZCZEGÓ£OWE

2) wyznaczenie nieprzekraczalnej linii zabudowy od granicy
ewidencyjnej jeziora,

2. Cele wymienione w ust. 1 zrealizowano przy minimalizacji wzajemnych konfliktów i optymalizacji korzyci wynika-

§7. 1. Dla obrze¿y jeziora Strykowskiego ustala siê obszar
ochrony bezporedniej zbiornika.
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2. Obszar, o którym mowa w ust. 1 stanowi¹:
1) tereny zadrzewienia, w tym kompleksy lene przyleg³e do
zbiornika lub powi¹zane z nim ekologicznie,
2) tereny podmok³e, ³¹ki i pastwiska przyleg³e do zbiornika
lub powi¹zane z nim ekologicznie oraz czêciowo tereny
rolne,
3) zasiêg obszaru okrela granica strefy ochrony bezporedniej jezior, zgodnie z rysunkiem zmiany planu, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§8. 1. Dla obrze¿y jezior Witobelskiego i £ódzko-Dymaczewskiego, poza granicami Wielkopolskiego Parku Narodowego, ustala siê strefê ochrony bezporedniej i krajobrazowej.
2. Strefê ochrony bezporedniej i krajobrazowej zbiorników wymienionych w ust. 3, stanowi¹ tereny zawarte miêdzy
ewidencyjn¹ granic¹ zbiorników wodnych a granic¹ wyznaczon¹ na rysunku zmiany planu.
3. Zasiêg strefy okrela granica strefy ochrony bezporedniej i krajobrazowe jezior, zgodnie z rysunkiem zmiany
planu, stanowi¹cym za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.

Poz. 3881

3) we wsi Sapowice dla dzia³ek objêtych obszarem oznaczonym symbolem 1 MNc ustala siê przeznaczenie pod
zabudowê mieszkaniow¹ niskiej intensywnoci,
4) we wsi Sapowice dla obszaru zawartego pomiêdzy drog¹
KD-650 WV, granic¹ lasu oraz granic¹ wsi ustala siê
przeznaczenie pod zabudowê mieszkaniow¹ letniskow¹
oznaczone symbolem 5 ML zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do
niniejszej uchwa³y,
5) we wsi Sapowice objêtych obszarem oznaczonym symbolem 2 MNa ustala siê przeznaczenie pod zabudowê mieszkaniow¹ niskiej intensywnoci,
6) we wsi Sapowice dla dzia³ek objêtych obszarem oznaczonym symbolem 2 MNb ustala siê przeznaczenie pod
zabudowê mieszkaniow¹ niskiej intensywnoci,
7) we wsi Sapowice dla dzia³ek objêtych obszarami oznaczonymi 7ML wyznacza siê funkcjê podstawow¹ mieszkaniow¹ letniskow¹,
8) we wsi Sapowice dla dzia³ek objêtych obszarami oznaczonymi 10ML wyznacza siê funkcjê podstawow¹ mieszkaniow¹ letniskow¹,

4. Formy ochrony obrze¿y jezior, o których mowa w ust.
3, znajduj¹cych siê w granicach Wielkopolskiego Parku Narodowego, okrelaj¹ przepisy szczegó³owe.

9) we wsi Sapowice dla dzia³ki przeznaczonej planem gminy
pod us³ugi turystyki (UT2) zmienia siê przeznaczenie terenu i wyznacza siê funkcjê podstawow¹ zabudowy mieszkaniowej letniskowej, oznaczonej 7ML,

§9. 1. Na terenach dotychczas u¿ytkowanych rolniczo lub
posiadaj¹cych przeznaczenie rolne, w tym przeznaczonych
pod zalesienie, wg planu gminy, wyznacza siê funkcje mieszkalne letniskowe i mieszkalne jednorodzinne niskiej intensywnoci, zgodnie z rysunkiem zmiany planu.

10) w wsi Kr¹plewo zmienia siê przeznaczenie czêci dzia³ki nr
ewid. 252 z wy³¹czeniem terenu lenego i wyznacza siê
funkcjê podstawow¹ zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywnoci, oznaczonej 2MNc,

2. Na terenach oznaczonych symbolem MN na rysunku
zmiany planu, ustala siê przeznaczenie podstawowe mieszkaniowe jednorodzinne.
3. Na terenach oznaczonych symbolem ML na rysunku
zmiany planu, ustala siê przeznaczenie podstawowe mieszkaniowe letniskowe.
4. Tereny, o których mowa powy¿ej, musz¹ byæ wykorzystane zgodnie z podstawowym przeznaczeniem.
§10. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniem planu:
1. granica zatwierdzenia zmiany planu,
2. granica strefy ochrony bezporedniej zbiornika,
3. granica strefy ochrony bezporedniej i krajobrazowej zbiornika,
4. oznaczenie literowe funkcji terenu.
§11. 1. Ustala siê nowe przeznaczenie terenów:
1) we wsi Strykowo dla dzia³ek objêtych obszarem oznaczonym symbolami 1MNa i 1 MNb ustala siê przeznaczenie
pod zabudowê mieszkaniow¹ niskiej intensywnoci,
2) we wsi Strykowo dla dzia³ek objêtych obszarem oznaczonym symbolem 5 ML ustala siê przeznaczenie pod zabudowê mieszkaniow¹ letniskow¹,

11) we wsi Rybojedzko dla obszarów objêtych oznaczeniami
3MNa, 3 MNb, 3 MNc i 3 MNd ustala siê przeznaczenie pod
zabudowê mieszkaniow¹ niskiej intensywnoci,
12) we wsi Rybojedzko dla obszarów objêtych oznaczeniami
8ML ustala siê przeznaczenie pod zabudowê mieszkaniow¹ letniskow¹,
13) we wsi S³upia dla dzia³ek objêtych obszarem oznaczonym
4 MN ustala siê przeznaczenie pod zabudowê mieszkaniow¹ niskiej intensywnoci,
14) we wsi S³upia dla dzia³ek objêtych obszarami oznaczonymi 6 MN, stanowi¹cych nie zabudowane enklawy przyleg³e do lasu ustala siê przeznaczenie pod zabudowê mieszkaniow¹ niskiej intensywnoci,
15) we wsi £ód dla dzia³ek objêtych obszarami oznaczonymi
symbolami 9 MNa ustala siê przeznaczenie pod zabudowê
mieszkaniow¹ niskiej intensywnoci,
16) we wsi £ód dla dzia³ek objêtych obszarami oznaczonymi
symbolami 12 MNa i 12 MNb wyznacza siê funkcjê mieszkaniow¹ niskiej intensywnoci,
17) we wsi Witobel dla dzia³ki objêtych obszarem 11 MN
ustala siê przeznaczenie pod zabudowê mieszkaniow¹
niskiej intensywnoci.
§12. Ustala siê generalne zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1. Dla terenów obrze¿y jeziora Strykowskiego ustala siê:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 142

 15389 

1) nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci nie mniejszej ni¿ 30,00 m od granicy ewidencyjnej jeziora,
2) zakaz zabudowy w strefie ochrony bezporedniej jeziora, zgodnie z rysunkiem zmiany planu,
3) zakazuje siê wszelkich dzia³añ realizacyjnych zwi¹zanych z przekszta³ceniem istniej¹cego poziomu terenu
jak i jego walorów ekologicznych,
4) zakazuje siê realizacji trwa³ych ogrodzeñ w odleg³oci
mniejszej ni¿ 10,00 m od granicy ewidencyjnej jeziora,
5) dla terenów istniej¹cego zainwestowania zrealizowanego na terenach rolnych przed zmian¹ planu gminy
ustala siê obowi¹zek sporz¹dzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, reguluj¹cego
zasady podzia³u terenu, wielkoci dzia³ek i warunki
prawid³owej obs³ugi komunikacyjnej i infrastrukturalnej w skali nie mniejszej ni¿ 1:2000, uwzglêdniaj¹cego
istniej¹ce zainwestowanie,
6) dla innych terenów nieprzylegaj¹cych do jeziora zasady podzia³u, obs³ugi komunikacyjnej i infrastrukturalnej oraz ochrony terenu powinny byæ ustalone w trybie
sporz¹dzenia planu miejscowego w skali odpowiadaj¹cej problematyce projektowanego zainwestowania
terenu.
2. Dla terenów obrze¿y jezior Witobelskiego i £ódzko-Dymaczewskiego ustala siê:
1) w strefie ochrony bezporedniej i krajobrazowej jeziora Witobelskiego i £ódzkiego ustala siê zakaz wszelkiej
zabudowy i przekszta³cania terenu,
2) w strefie, której mowa w ust. 1 ustala siê zakaz
wykonywania nasadzeñ zieleni wysokiej bez projektu
kszta³towania krajobrazu, uzgodnionego z WPN,
3) wyznacza siê tereny zainwestowania mieszkaniowego
oznaczone na za³¹czniku nr 2 symbolem MN,
4) dla obszaru oznaczonego symbolem ML oraz obszaru
obejmuj¹cego teren us³ug turystycznych oznaczony
symbolem UT1a na rysunku obowi¹zuj¹cego planu
gminy, ustala siê obowi¹zek sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego reguluj¹cego zasady podzia³u terenu, wielkoci dzia³ek i zasady
obs³ugi komunikacyjnej i infrastrukturalnej,
5) dla innych terenów nieprzylegaj¹cych do jeziora zasady podzia³u, obs³ugi komunikacyjnej i infrastrukturalnej oraz ochrony terenu powinny byæ ustalone w trybie
sporz¹dzenia planu miejscowego w skali odpowiadaj¹cej problematyce projektowanego zainwestowania
terenu.
3. Na terenach nowej zabudowy mieszkaniowej i letniskowej
ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza siê realizacje wy³¹cznie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej,
2) dopuszcza siê mo¿liwoæ podzia³u przedmiotowego
terenu na dzia³ki geodezyjne o powierzchni minimum
500 m2,

Poz. 3881

3) ustala siê wysokoæ budynków mieszkalnych do 2
kondygnacji (11,50 m), w tym poddasze u¿ytkowe,
z mo¿liwoci¹ realizacji podpiwniczenia uzale¿nionego
od badañ szczegó³owych gruntu, lecz z piwnicami
wyniesionymi nie wiêcej ni¿ 1,5 m ponad istniej¹cy
poziom terenu,
4) na terenach, o których mowa w §2 zaleca siê stosowanie dachów dwu- lub wielospadowych o k¹cie nachylenia po³aci dachowych 30°-45°,
5) ustala siê dopuszczaln¹ maksymaln¹ powierzchniê zabudowy do 25% powierzchni dzia³ki, lecz nie wiêcej ni¿
250 m2,
6) dopuszcza siê realizacjê gara¿u wbudowanego lub
przybudowanego do budynku podstawowego,
7) zakazuje siê wykorzystywania gara¿y dla celów koliduj¹cych z podstawow¹ funkcj¹ terenu,
8) ustala siê obowi¹zek realizacji ogrodzenia a¿urowego
do wysokoci 1,5 m,
9) zabrania siê realizacji innego ogrodzenia, ni¿ wymienione w pkt 8,
10) zak³ada siê koniecznoæ doprowadzenia wszelkich niezbêdnych i dostêpnych mediów oraz odprowadzenia
i utylizacji cieków na warunkach gwarantuj¹cych
wysoki standard ¿ycia mieszkañców oraz ochronê rodowiska przyrodniczego,
11) do czasu wykonania systemu odprowadzania cieków,
dopuszcza siê stosowanie zbiorników bezodp³ywowych, na warunkach okrelonych przepisami szczególnymi,
12) do celów grzewczych i technologicznych nie wolno
stosowaæ paliw sta³ych jak wêgiel, koks, mia³ oraz
odpadów i mieci,
13) dla kilku dzia³ek dopuszcza siê wykonanie dojazdu
o szerokoci 5,00 m w liniach rozgraniczaj¹cych,
14) dla obs³ugi projektowanej zabudowy mieszkaniowej
na dzia³kach w liczbie wiêkszej ni¿ 10 przewiduje siê
koniecznoæ wydzielenia ulicy dojazdowej w liniach
rozgraniczaj¹cych o minimalnej zalecanej szerokoci
pasa drogowego wynosz¹cego 8,00 m,
15) drogi bez kontynuacji nale¿y zakoñczyæ placami nawrotu o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych minimum 15,00 m,
16) ustala siê koniecznoæ minimalizacji liczby w³¹czeñ
drogowych z drog¹ publiczn¹.
III. PRZEPISY KOÑCOWE
§13. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym okrela siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹
naliczeniu stawki, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy,
w wysokoci 30%.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 142

 15390 

Poz. 3881

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 142

 15391 

Poz. 3881

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 142

 15392 

§14. Traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wymieniony w §1 uchwa³y, w czêci sprzecznej
z ustaleniami niniejszej uchwa³y.

Poz. 3881, 3882

§16. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§15. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu Gminy Stêszew.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Gminy Stêszew
() in¿. Miros³aw Potrawiak
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UCHWA£A Nr XXIX/307/2002 RADY GMINY W£OSZAKOWICE
z dnia 10 padziernika 2002 r.
w sprawie zmiany regulaminu stanowi¹cego za³¹cznik do Uchwa³y Nr XVI/156/2000 z dnia 2 10.2000 r.
Rady Gminy W³oszakowice okrelaj¹cy wysokoæ oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne sk³adniki wynagrodzenia,
a tak¿e wysokoæ oraz szczegó³owe zasady przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego
Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Nr 56,
poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162 poz. 1118, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239 i Nr 22, poz. 291, Nr 122 poz.
1323, z roku 2001, Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1404, Nr 144,
poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 32 i Nr 113,poz. 984) zwanej
dalej Kart¹ Nauczyciela w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(jednolity tekst Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.) oraz ustaw¹
z dnia 12 wrzenia 2002 r. zmieniaj¹c¹ ustawê o zmianie
ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych
ustaw, ustawê o kszta³towaniu wynagrodzeñ w pañstwowej
sferze bud¿etowej oraz o zmianie niektórych ustaw oraz
ustawê o zmianie ustawy o kszta³towaniu wynagrodzeñ
w pañstwowej sferze bud¿etowej oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz.U. Nr 152 poz. 1267) i rozporz¹dzeniem Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 wrzenia 2002 r.
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokoci stawki wynagrodzenia zasadniczego
za jedn¹ godzinê przeliczeniow¹, wykazu stanowisk oraz
dodatkowych zadañ i zajêæ uprawniaj¹cych do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uci¹¿liwych warunków pracy
stanowi¹cych podstawê przyznania dodatku za warunki pracy
oraz szczególnych przypadków zaliczenia okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniaj¹cych do dodatku za wys³ugê
lat (Dz.U Nr 160 poz. 1323) uchwala siê, co nastêpuje:
§1. W Regulaminie stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y Nr
XVI/156/2000 Rady Gminy W³oszakowice z dnia 2.10.2000 r.
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. w §2 ust 1. otrzymuje brzmienie:
§2 ust. 1 Dodatek motywacyjny dla nauczycieli stanowi
do 3% kwoty planowanej na wynagrodzenia zasadnicze
dla nauczycieli. Przyznawany przez dyrektora szko³y,

placówki wed³ug uznania w zale¿noci od osi¹gniêtych
szczególnych wyników w pracy
2. w §4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
§4. 1. Nauczycielom realizuj¹cym dodatkowe zadania
oraz zajêcia przys³uguje dodatek funkcyjny, z tym ¿e
nauczycielowi któremu powierzono:
1) wychowawstwo klasy - w wysokoci 30 z³
2) doradcy metodycznego - w wysokoci

40 z³

3) nauczyciela konsultanta - w wysokoci 40 z³
4) funkcjê opiekuna sta¿u - w wysokoci

30 z³.

3. w §7 ust. 4 skrela siê.
4. w §14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Wysokoæ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,
w zale¿noci od liczby osób w rodzinie uprawnionego
nauczyciela, wynosi miesiêcznie:
1) przy jednej osobie w rodzinie 4%
2) przy dwóch osobach w rodzinie 5%
3) przy trzech osobach w rodzinie

6%

4) przy czterech i wiêcej osobach w rodzinie 7%
miesiêcznej stawki wynagrodzenia za pracê pracowników
ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej,
zwanego dalej najni¿szym wynagrodzeniem.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od padziernika 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy W³oszakowice
() Andrzej Patelka

