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UCHWA£A Nr XXXII/342/2006 RADY MIEJSKIEJ GMINY STÊSZEW
z dnia 20 kwietnia 2006 r.
w prawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment wsi Strykowo - czêæ dzia³ki nr 462/3
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492
oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087), Rada
Miejska Gminy Stêszew uchwala co nastêpuje:
§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - fragment wsi Strykowo, obejmuj¹cy czêæ dzia³ki
nr 462/3 - pas terenu przy drodze powiatowej KD 651 P na
g³êbokoæ 200 zwany dalej planem, stwierdzaj¹c jego zgodnoæ z ustaleniami Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stêszew (zatwierdzonego uchwa³¹ nr III/28/2002 Rady Miejskiej Gminy Stêszew z
dnia 30 grudnia 2002 r.).
2. Granice obowi¹zywania planu okrela rysunek planu.
3. Integraln¹ czêæ uchwa³y stanowi¹:

- tereny pasa infrastruktury technicznej, oznaczone na rysunku planu symbolem IT,
- tereny infrastruktury technicznej, oznaczone na rysunku
planu symbolem G, K.
§4. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne w rysunku planu s¹
obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
1) granica uchwalenia planu,
2) symbole oznaczaj¹ce przeznaczenie terenów,
3) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania, za wyj¹tkiem linii
rozgraniczaj¹cych dróg wewnêtrznych,
4) linie zabudowy,
5) klasyfikacja ulic publicznych oraz ich szerokoæ w liniach
rozgraniczaj¹cych.

- czêæ graficzna planu, opracowana w skali 1:2.000, zwana
dalej rysunkiem planu, za³¹cznik nr 1

§5. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:

- rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu
planu - za³¹cznik nr 2

1) planie - nale¿y przez to rozumieæ plan, o którym mowa w
§1 niniejszej uchwa³y,

- rozstrzygniêcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹
do zadañ w³asnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych - za³¹cznik nr 3

2) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Miejskiej Gminy Stêszew,

ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1) wyznaczenie nowych funkcji dla terenu objêtego planem,
przy jednoczesnej ochronie interesów publicznych i lokalnych,
2) wyznaczenie zasad podzia³u terenów,
3) okrelenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
4) ustalenie zasad obs³ugi komunikacyjnej,
5) ustalenie zasad obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹.
§3. Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
- tereny obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów,
oznaczone na rysunku planu symbolami P,
- tereny komunikacji, oznaczone na rysunku planu symbolami KD, KDW i KS,

3) przepisach szczególnych i odrêbnych - nale¿y przez to
rozumieæ inne ród³a prawa,
4) przeznaczeniu terenu - nale¿y przez to rozumieæ tak¹
funkcjê, która obowi¹zuje na danym obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi,
5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ liniê okrelaj¹c¹ minimaln¹ odleg³oæ, okrelon¹ na
rysunku planu w metrach, w jakiej mog¹ siê znajdowaæ
lica cian budynków, przed nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy mog¹ byæ sytuowane: schody zewnêtrzne, balkony i
tarasy o g³êbokoci nie przekraczaj¹cej 1,2 m od lica
ciany budynku,
6) powierzchni zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ sumê
powierzchni rzutów wszystkich budynków na okrelonym
terenie, mierzon¹ po zewnêtrznym obrysie cian kondygnacji przyziemnej lub nadziemnej - w przypadku, gdy jej
obrys wystêpuje poza obrys kondygnacji przyziemnej,
7) terenie obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów nale¿y przez to rozumieæ teren równie¿ o funkcji dotychczas okrelanej jako aktywizacja gospodarcza, na którym
prowadzona jest dzia³alnoæ produkcyjno - magazynowa,
us³ugowa oraz handlowa, okrelona w przepisach odrêbnych,
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8) tymczasowych obiektach budowlanych - nale¿y przez to
rozumieæ obiekty budowlane przeznaczone do czasowego
u¿ytkowania w okresie krótszym od ich trwa³oci technicznej, przewidziane do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiórki, a tak¿e obiekty budowlane nie po³¹czone trwale
z gruntem, jak: pawilony, przekrycia namiotowe i pow³oki
pneumatyczne, obiekty kontenerowe,
9) zieleni na dzia³ce, terenie - nale¿y przez to rozumieæ nie
mniejsz¹ ni¿ okrelon¹ procentowo powierzchniê terenu
biologicznie czynn¹ na dzia³ce, zdefiniowan¹ w przepisach
szczególnych i odrêbnych,
10) pasach zieleni izolacyjnej - nale¿y przez to rozumieæ pasy
zadrzewieñ i zakrzewieñ, w wiêkszoci zimozielonych,
stanowi¹ce strefê ³agodzenia skutków ewentualnego negatywnego oddzia³ywania wywo³anego zw³aszcza transportem oraz funkcjonowaniem obiektów przemys³owo magazynowych,
11) walorach architektonicznych - nale¿y przez to rozumieæ
zastosowanie w projekcie architektonicznym (bry³a budynku, ma³a architektura, detal) rozwi¹zañ charakteryzuj¹cych siê czytelnoci¹ proporcji i nie agresywnym nawi¹zaniem do otoczenia, przy jednoczesnym zastosowaniu
dobrej jakoci materia³ów budowlanych i ok³adzin zewnêtrznych (kamieñ, ceg³a, drewno itp.),
12) uci¹¿liwociach dla rodowiska - nale¿y przez to rozumieæ
zjawiska fizyczne lub stany utrudniaj¹ce ¿ycie, a tak¿e
uniemo¿liwiaj¹ce wykorzystanie nieruchomoci z ich spo³eczno - gospodarczym przeznaczeniem, albo dokuczliwe
dla otaczaj¹cego rodowiska, w szczególnoci te okrelone w przepisach szczególnych i odrêbnych,
13) przedsiêwziêciach mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
rodowisko - nale¿y przez to rozumieæ inwestycje okrelone w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2004 roku w sprawie okrelenia rodzajów przedsiêwziêæ
mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko oraz szczegó³owych kryteriów zwi¹zanych z kwalifikowaniem przedsiêwziêæ do sporz¹dzania raportu o oddzia³ywaniu na
rodowisko (Dz.U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573),
14) reklamie - nale¿y przez to rozumieæ wszelkie urz¹dzenia
bêd¹ce form¹ informacji, promocji lub oferowania towarów czy us³ug, a tak¿e bêd¹ce nonikami neonów, napisów, grafiki, tekstów, plakatów, megaplakatów, itp.,
15) reklamie wielkoformatowej - nale¿y przez to rozumieæ
reklamê o powierzchni powy¿ej 12 m2.

rozumieniu przepisów szczególnych, mo¿e byæ sporz¹dzony raport o oddzia³ywaniu na rodowisko.
3. Mo¿liwoæ podzia³u terenu w zale¿noci od potrzeb inwestorów, pod warunkiem zachowania regularnego kszta³tu
dzia³ek, zbli¿onych do prostok¹ta, których minimaln¹ wielkoæ okrela siê:
-

dla terenu oznaczonego symbolem 1P  3.000 m2,

-

dla pozosta³ych terenów  5.000 m2.

4. Maksymaln¹ powierzchniê zabudowy w wysokoci 40%
powierzchni dzia³ki.
5. Minimalny udzia³ zieleni w zagospodarowaniu dzia³ki 20% powierzchni dzia³ki.
6. Sytuowanie projektowanych budynków zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu, nieprzekraczalnymi liniami
zabudowy.
7. Na terenie 2P w strefie oznaczonej symbolem nieprzekraczalnej linii zabudowy dla - tymczasowych obiektów,
budowlanych mog¹ byæ sytuowane wy³¹cznie obiekty
tymczasowe, parkingi, place sk³adowe, place postojowe
itp. bez nasadzeñ zieleni wysokiej, które mog¹ ulec likwidacji po okresie 10 lat od uchwalenia planu.
8. Maksymalna wysokoæ projektowanej zabudowy 12,0 m liczona od powierzchni terenu do najwy¿szego punktu
dachu.
9. Geometria dachów zharmonizowana z otoczeniem, przy
czym dopuszcza siê kombinacjê dachów p³askich i stromych pod warunkiem zachowania jednolitego nachylenia
po³aci dachowych dla wszystkich budynków krytych stromym dachem.
10. Poziom posadowienia posadzki parteru budynków nie
wy¿szy ni¿ 0,5 m nad poziomem terenu.
11. Obowi¹zek zastosowania rozwi¹zañ o wysokich walorach
architektonicznych w obiektach, ze szczególnym uwzglêdnieniem elewacji widocznych od strony dróg publicznych.
12. Obs³ugê komunikacyjn¹ z planowanych ulic publicznych
11KD-L, 12KD-L i 13KD-L oraz dróg wewnêtrznych 14KDW,
15KDW i 16KDW. Zakaz realizacji bezporednich zjazdów
na drogê powiatow¹ KD 651 P.
13. Obowi¹zek zapewnienia na dzia³ce odpowiedniej liczby
miejsc do prze³adunku towarów i miejsc parkingowych,
odpowiednio do projektowanej funkcji.

§6. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1P, 2P, 3P i 4P ustala siê:

14. Dla wszelkich parkingów, placów i dojazdów o utwardzonej nawierzchni obowi¹zek wyposa¿enia w system kanalizacji deszczowej zakoñczonej podczyszczeniem na separatorach i/lub piaskownikach. W przypadku nawierzchni
nieutwardzonej lub czêciowo nieutwardzonej (a¿urowej)
nale¿y zabezpieczyæ rodowisko gruntowo -wodne przed
infiltracj¹ zanieczyszczeñ.

1. Przeznaczenie terenów - g³ówn¹ funkcj¹ jest dzia³alnoæ
produkcyjno - magazynowa, us³ugowa oraz handlowa
lokalizowana w zabudowie techniczno - produkcyjnej.

15. Na terenie 3P w granicach strefy kontrolowanej od gazoci¹gu wysokiego cinienia dopuszcza siê urz¹dzenie parkingów za zgod¹ operatora sieci gazowej.

ROZDZIA£ II
Przepisy szczegó³owe

2. Dopuszcza siê wy³¹cznie lokalizacjê przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, dla których, w
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§7. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 5G i 6G ustala siê:
1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 5G - istniej¹ca stacja redukcyjna gazu, z mo¿liwoci¹ przeprowadzania remontów, modernizacji i przebudowy obiektów.
2. Tereny 6G - strefa kontrolowana od gazoci¹gu wysokiego
cinienia DN350 Stêszew - Grodzisk, o szerokoci 50,0 m
od osi gazoci¹gu, zgodnie z rysunkiem planu, wy³¹czona
z jakiejkolwiek zabudowy, z zakazem sadzenia drzew oraz
bez mo¿liwoci podejmowana jakiejkolwiek dzia³alnoci
mog¹cej zagroziæ trwa³oci gazoci¹gu podczas jego eksploatacji.
§8. Dla terenów pasa infrastruktury technicznej 7 IT, 8 IT
i 9 IT ustala siê:
1. Przeznaczenie terenu - teren pasa technicznego wzd³u¿
drogi powiatowej KD 651P - przeznaczony na cele publiczne z mo¿liwoci¹ lokalizacji urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i urz¹dzeñ infrastruktury komunikacyjnej: chodnika i ewentualnie drogi rowerowej.
2. Szerokoæ pasa w liniach rozgraniczaj¹cych na terenach 7
IT i 9 IT- 8,0 m i na terenie 8 IT - 52 m, zgodnie z rysunkiem
planu.
3. Na terenie 8 IT w strefie kontrolowanej od gazoci¹gu
wysokiego cinienia DN100, o szerokoci 15,05 m od osi
gazoci¹gu, zgodnie z rysunkiem planu, zakaz zabudowy
oraz sadzenia drzew a tak¿e podejmowana jakiejkolwiek
dzia³alnoci mog¹cej zagroziæ trwa³oci gazoci¹gu podczas jego eksploatacji.
§9. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
10K ustala siê:
1. Przeznaczenie terenu - planowana przepompownia cieków sanitarnych.
§10. Dla terenów komunikacji, oznaczonych symbolami
11KD-L, 12KD-L, 13KD-L, 14KDW, 15KDW, 16KDWI 17KS,
ustala siê:
1. Obs³ugê terenu obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów wy³¹cznie poprzez projektowane gminne drogi
publiczne klasy L-lokalna, oznaczone symbolami 11KD-L,
12KD-L i 13KD-L.
2. Dopuszcza siê wyznaczenie projektowanych dróg wewnêtrznych oznaczonych symbolami 14KDW, 15KDW i
16KDW, których przebieg przedstawiony na rysunku planu
nie jest obligatoryjny i mo¿e ulec zmianie w zale¿noci od
potrzeb inwestorów.
3. Minimaln¹ szerokoæ dróg w liniach rozgraniczaj¹cych:
-

dla dróg publicznych - 15,0 m,

-

dla dróg wewnêtrznych - 12,0 m.
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4. Geometria ulic oraz trójk¹ty widocznoci, zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca1989 roku w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430), przy czym dla dróg
publicznych - utrzymanie podzia³u przekroju na jezdnie i

chodniki z zachowaniem ró¿nicy poziomów, dla dróg
wewnêtrznych - dopuszcza siê realizacjê w formie jednoprzestrzennej pieszo-jezdni.
5. Lokalizacjê parkingu na terenie 17KS w granicach strefy
kontrolowanej od gazoci¹gu wysokiego cinienia za zgod¹
operatora sieci gazowej. Dla parkingu o utwardzonej nawierzchni obowi¹zek wyposa¿enia w system kanalizacji
deszczowej zakoñczonej podczyszczeniem na separatorach i p³askownikach. W przypadku nawierzchni nieutwardzonej lub czêciowo nieutwardzonej (a¿urowej) nale¿y
zabezpieczyæ rodowisko gruntowo - wodne przed infiltracj¹ zanieczyszczeñ.
6. Tereny komunikacji stanowi¹ przestrzeñ do realizacji urz¹dzeñ podziemnych.
§11. W zakresie obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹ ustala
siê wykonanie pe³nego uzbrojenia obszaru w podstawow¹
sieæ infrastruktury technicznej, w tym:
1) Zaopatrzenie w wodê - poprzez realizacjê przewodu wodoci¹gowego o rednicy 150 prowadzonego w pasie
technicznym 7 IT, 8 IT i 9 IT wzd³u¿ drogi powiatowej KD
651P i pod³¹czenie go do wodoci¹gu 150 (ul. Poznañska
z Sapowic - poza planem), zak³ada siê realizacjê przewodów 110, prowadzonych w planowanych drogach publicznych 11KD-L, 12KD-L i 13KD-L oraz drogach wewnêtrznych, po³¹czonych z przewodem wodoci¹gowym
przebiegaj¹cym w pasie technicznym,
2) Odprowadzenie cieków sanitarnych - poprzez siê grawitacyjno - pompowy uk³ad sieci kanalizacji sanitarnej do
oczyszczalni cieków znajduj¹cej siê poza po³udniow¹
granic¹ opracowania. Istnieje koniecznoæ budowy przepompowni cieków sanitarnych na terenie oznaczonym
na rysunku planu symbolem 10K oraz kana³ów sanitarnych grawitacyjnych 200 i 300, w przypadku cieków
technologicznych - wymagane jest przyjêcie takiej technologii oczyszczania cieków, która zapewni bardzo wysoki
stopieñ redukcji zanieczyszczeñ przed wprowadzeniem
cieków do sieci kanalizacji sanitarnej,
3) Odprowadzenie wód deszczowych - zagospodarowanie w
granicach poszczególnych dzia³ek poprzez budowê zbiorników retencyjne - ewaporacyjnych lub odprowadzenie
poprzez projektowany system kanalizacji deszczowej, po
ich uprzednim podczyszczeniu, do istniej¹cych cieków
wodnych, znajduj¹cych siê poza granicami opracowania
planu.
4) Zaopatrzenie w gaz - poprzez projektowane przewody
gazowe o rednicy 160, 125, 100 PE, pod³¹czone do
istniej¹cych przewodów sieci gazowej redniego cinienia
250 i 160, biegn¹cych w wyznaczonym pasie infrastruktury technicznej,
5) Pod³¹czenie do sieci elektroenergetycznej - na podstawie
warunków technicznych okrelonych przez zak³ad energetyczny, iloæ oraz lokalizacje wolnostoj¹cych stacji transformatorowych typu konsumenckiego uzale¿nione od
potrzeb inwestorów, ucilone na etapie projektu zagospodarowania poszczególnych dzia³ek.
6) Sieæ telefoniczna - skablowana, podziemna.
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§12. Ustala siê:
1. zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
1) niezale¿nie od planowanego przeznaczenia terenu
ustala siê obowi¹zek dostosowania realizowanych elementów zagospodarowania skal¹, jakoci¹ i charakterem do pe³nionych funkcji, krajobrazu, architektury
istniej¹cego i planowanego otoczenia,
2) ustala siê umieszczanie tablic reklamowych i informacyjnych oraz szyldów firm wy³¹cznie na budynkach lub
ogrodzeniach dzia³ek, na których te firmy maj¹ swoje
siedziby, zakaz lokalizowania wolnostoj¹cych reklam
wielkoformatowych,
2. zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
1) z uwagi na istniej¹cy na terenie drena¿ melioracyjny w
przypadku jego przerwania w czasie fundamentowania
budynków - niezbêdne jest wykonanie stosownych
zabezpieczeñ po uzgodnieniu z gestorem systemu
melioracyjnego,
2) wprowadza siê stosowanie dla celów grzewczych paliw gazowych i p³ynnych oraz dopuszcza siê stosowanie odnawialnych róde³ energii, zakaz stosowania
paliw sta³ych,

dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568),
4. wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych w pasie drogowym dróg publicznych KDL wyklucza siê lokalizacjê urz¹dzeñ reklamowych wolnostoj¹cych i wielkoformatowych,
5. zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoci objêtych planem na obszarze objêtym planem nie wystêpuj¹
warunki do scalania i podzia³u nieruchomoci w trybie
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami.
ROZDZIA£ III
Przepisy koñcowe
§13. Ustala siê 0,01% stawkê, o której mowa w art. 36 ust.
4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, s³u¿¹c¹ rozliczaniu jednorazowej
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci, okrelonej
przy uwzglêdnianiu przeznaczenia terenu, w zwi¹zku z uchwaleniem planu.
§14. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Stêszew.

3) jakiekolwiek emisje czynników szkodliwych i uci¹¿liwych, przekraczaj¹cych dopuszczalne normy, powinny
siê mieciæ w granicach obszaru objêtego planem,

§15. 1. Uchwa³a wraz za³¹cznikiem nr 1 podlegaj¹ og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

4) zasady kszta³towania klimatu akustycznego - zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami szczególnymi,

2. Uchwa³a wraz z za³¹cznikami nr 1, nr 2 i nr 3 wchodzi
w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia.

5) gromadzenie odpadów sta³ych w pojemnikach zlokalizowanych na terenie dzia³ki i wywóz do miejsc ich
utylizacji,
3. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury wspó³czesnej na terenie objêtym planem nie
wystêpuj¹ obiekty i tereny chronione w myl ustawy z

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Gminy Stêszew
() in¿. Miros³aw Potrawiak
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XXXII/342/2006
Rady Miejskiej Gminy Stêszew
z dnia 20 kwietnia 2006 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - DO UCHWA£Y RADY MIEJSKIEJ GMINY STÊSZEW XXXII/342/2006
Z DNIA 20 KWIETNIA 2006 ROKU W SPRAWIE, MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENT WSI STRYKOWO - CZÊÆ DZIA£KI NR 462/3.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80 poz. 717 z 2003 r. zm. Dz.U. Nr 162 poz. 1568 z 2003 r. Dz.U,
Nr 6 poz. 41, Nr 92 poz. 880, Nr 141 poz. 1492 z 2004 r. Dz.U.

Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087 z 2005 r.) Rada Miejska
Gminy Stêszew rozstrzyga co nastêpuje:
W trakcie wy³o¿enia do publiczengo wgl¹du i w czasie
dyskusji publicznej nad projektem wzmiankowanego planu
nie wniesiono ¿adnych uwag.

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr XXXII/342/2006
Rady Miejskiej Gminy Stêszew
z dnia 20 kwietnia 2006 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE W SPRAWIE REALIZACJI ZADAÑ Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ ZASAD ICH
FINANSOWANIA - DO UCHWA£Y RADY MIEJSKIEJ GMINY STÊSZEW NR XXXI 1/342/2006 Z DNIA 20 KWIETNIA 2006
ROKU W SPRAWIE: MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - FRAGMENT WSI STRYKOWO CZÊÆ DZIA£KI NR 462/3.
Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492
oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087) okrela siê
nastêpuj¹cy sposób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do
zadañ w³asnych gminy:

samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z
póniejszymi zmianami) - zadania w³asne gminy.
2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, zapisane w niniejszym planie obejmuj¹ inwestycje w granicach linii
rozgraniczaj¹cych terenów publicznych.
§2. Wykaz terenów, w których zapisane zosta³y inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, nale¿¹ce do zadañ
w³asnych gminy:

§1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej s³u¿¹ce zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty stanowi¹zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
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§3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w §2:
1. realizacja inwestycji przebiegaæ bêdzie zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, w tym m. in. ustaw¹ prawo budowlane, ustaw¹ o zamówieniach publicznych, samorz¹dzie
gminnym, gospodarce komunalnej i o ochronie rodowiska,

niniejszym planie, podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr
15, poz. 148 z póniejszymi zmianami) i jest ujmowane w
uchwale Rady Miejskiej Gminy Stêszew w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

2. sposób realizacji inwestycji okrelonych w §2 mo¿e ulegaæ
modyfikacji wraz z dokonuj¹cym siê postêpem techniczno-technologicznym, zgodnie z zasad¹ stosowania najlepszej dostêpnej techniki (okrelonej w art. 3 pkt 10 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska Dz.U.
Nr 62, poz. 627 z póniejszymi zmianami), o ile nie stanowi
naruszenia ustaleñ planu,

2. Dopuszcza siê udzia³ innych ni¿ gmina inwestorów w
finansowaniu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy.
§5. 1. Zadania w zakresie budowy dróg na terenach wskazanych w §2 finansowane bêd¹ przez bud¿et miasta lub na
podstawie porozumieñ z innymi podmiotami.
2. Zadania w zakresie budowy sieci wodoci¹gowej i
kanalizacji w terenach wskazanych w §2 finansowane bêd¹ na
podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodê i zbiorowym odprowadzeniu cieków z dnia 7 czerwca
2001 r. (Dz.U. Nr 72, poz. 747).

3. inwestycje w zakresie przesy³ania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciep³a, okrelone w §2,
realizowane bêd¹ w sposób okrelony w art. 7 ustawy
Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr
54, poz. 348 z póniejszymi zmianami),

3. Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych, ciep³owniczych- objêtych miejskim systemem ogrzewania i gazowych finansowane bêd¹ na podstawie art. 7 ust. 4 i 5
ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U.
Nr 54, poz. 348)

4. realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych w §2, jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron.
§4. 1. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy, ujêtych w

67
UCHWA£A Nr II/12/06 RADY GMINY DAMAS£AWEK
z dnia 1 grudnia 2006 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXI/123/05 Rady Gminy Damas³awek z dnia
18 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r.
o systemie owiaty (Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze
zmianami) w zwi¹zku z art. 9 ust. 1 ust. 8 a ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U Nr 64, poz. 593 ze
zmianami), Rada Gminy Damas³awek uchwala, co nastêpuje:
§1. W §3 zmienia siê treæ ust. 2 pkt 2, ust. 3 i ust. 5 oraz
§4 ust. 2, które otrzymuj¹ brzmienie:
§3 ust. 2 pkt 2 Dochód miesiêczny na cz³onka rodziny ucznia
wy¿szy ni¿ 150 z³otych i nie przekraczaj¹cy 351 z³. (II
grupa).
ust. 3 Stypendium w pe³nej wysokoci wynosi 128 z³otych
ust. 5 Kwota stanowi¹ca indywidualne uzupe³nienie stypendium nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 51,20 z³otych.

§4 ust. 2 Wysokoæ stypendium o jakim mowa w ust. 1 nie
mo¿e w danym roku szkolnym przekroczyæ 1280 z³otych,
a w przypadku s³uchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów jêzyków obcych i kolegiów pracowników s³u¿b spo³ecznych 1.152 z³.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Damas³awek.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() mgr in¿. Janusz Bilski

