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UCHWA£A Nr XXIX/189/2000 RADY MIEJSKIEJ W Z£OTOWIE
z dnia 28 grudnia 2000 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Z≥otowa obszaru po≥oøonego w rejonie ulic
Norwida, Szpitalnej i Nieznanego Øo≥nierza
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (j.t. Dz.U. z 1996 r.
Nr 13 poz. 74 ze zm.) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 1999 r. Nr 15
poz. 139 ze zm.) Rada Miejska w Z≥otowie uchwala co nastÍpuje:

ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne
ß1
1. Uchwala siÍ zmianÍ miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego dla terenÛw po≥oøonych w Z≥otowie przy ul. Norwida, Szpitalnej i Nieznanego Zo≥nierza
obejmujπcπ ustalenia zawarte w ß2 niniejszej uchwa≥y.
2. Integralnπ czÍúciπ niniejszego planu jest rysunek zmiany
planu w skali 1:500 stanowiπcy za≥πcznik do uchwa≥y.

wania terenÛw wyraøone rysunkiem, cyframi, znakami graficznymi
i opisem ìrysunku zmiany planuî.
ß4
Ustala siÍ nastÍpujπce warunki zabudowy i zagospodarowania
dla terenÛw oznaczonych 1 MW:
1) zabudowÍ w obowiπzujπcej i nieprzekraczalnej linii zabudowy,
2) budynki o wysokoúci do IV kondygnacji nadziemnych w tym
poddasze uøytkowe,
3) budynki mieszkalne z dachem stromym o nachyleniu po≥aci
30∞,
4) dopuszcza siÍ w przyziemiu wbudowane garaøe przy zakazie
lokalizacji garaøy wolno stojπcych.
Zakaz nie dotyczy zespo≥Ûw garaøy przyleg≥ych do budynku
wielokondygnacyjnego pod warunkiem uøytkowego wyorzystania dachÛw.
5) wyklucza siÍ g≥Íbokie podpiwniczenie budynkÛw ze wzglÍdÛw
fizjograficznych,
6) kierunki wjazdÛw na teren okreúlone graficznie,
7) zakaz lokalizacji parkingÛw dla samochodÛw ciÍøarowych
a) maksymalna intensywnoúÊ zabudowy netto 0,75,
b) minimalny wskaünik zieleni wypoczynkowej netto wraz
z placami zabaw dla dzieci 8 m2 na mieszkaÒca,
c) minimalny standard miejsc postojowych:
1 mp lub 1 garaø na kaøde mieszkanie, dodatkowo ñ
mp + 10%,
8) zakaz grodzenia terenu.

ß2
Przedmiotem ustaleÒ zmiany planu sπ:
1) tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego -oznaczone na rysunku
zmiany planu symbolem MW,
2) tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego i ma≥ych domÛw mieszkalnych ñ oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem MN,
3) tereny us≥ug w tym handlowych i innych -oznaczone na
rysunku zmiany planu symbolem U (UH, Ul),
4) tereny istniejπcych us≥ug produkcyjnych -oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem UP,
5) tereny istniejπcych sk≥adÛw ñ oznaczone na rysunku zmiany
planu symbolem S,
6) tereny istniejπcego transportu samochodowego ñ oznaczone
na rysunku zmiany planu symbolem TS,
7) teren zieleni publicznej ñ oznaczony na rysunku zmiany planu
symbolem ZP,
8) teren zieleni izolacyjnej ñ oznaczony na rysunku zmiany
planu symbolem ZI,
9) tereny urzπdzeÒ elektroenergetycznych ñ oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem EE,
10)tereny komunikacji ñ oznaczone na rysunku zmiany planu
symbolem K,
11)tereny ciπgÛw pieszo-rowerowych ñ oznaczone na rysunku
zmiany planu symbolem K,
12)teren uøytkowany pieszo ñ oznaczony na rysunku zmiany
planu symbolem Kp.

ß5
Ustala siÍ warunki zabudowy i zagospodarowania dla terenÛw
oznaczonych 1 MW + U:
1) zabudowa mieszkalna i us≥ugowa w odrÍbnie ustalonych
obowiπzujπcych i nieprzekraczalnych liniach zabudowy.
2) zabudowa w uk≥adzie szeregowym z obs≥ugπ parterÛw
us≥ugowych od strony ulic Norwida i Szpitalnej, a dojazdem
od strony zaplecza,
3) budynki o wysokoúci do IV kondygnacji nadziemnych w tym
poddasze uøytkowe,
4) nachylenie po≥aci dachÛw 30∞,
5) dopuszcza siÍ wbudowanie w poziom parteru garaøy w maksymalnej iloúci 50% powierzchni zabudowy,
6) dostÍpnoúÊ us≥ug w poziomie chodnika,
7) zakaz grodzenia terenu.

ROZDZIA£ II
Przepisy szczegÛ≥owe
ß3
Ustala siÍ jako obowiπzujπce ustalenia zawarte w tekúcie niniejszej
uchwa≥y oraz pozosta≥e wymienione parametry zagospodaro-

ß6
Ustala siÍ warunki zabudowy i zagospodarowania dla terenÛw
oznaczonych 2 MW + U:
1) maksymalna intensywnoúÊ zabudowy netto 0,75,
2) w ciπgu zabudowy mieszkaniowej wbudowane wzd≥uø traktu
pieszo-rowerowego Kpr us≥ugi oznaczonej na planie 4U,
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3) obowiπzujπce i nieprzekraczalne linie zabudowy okreúlone
graficznie,
4) budynki o wysokoúci do IV kondygnacji nadziemnych w tym
poddasze uøytkowe,
5) nachylenie po≥aci dachÛw 30∞,
6) dopuszcza siÍ us≥ugi wbudowane w partery (poza us≥ugami
4U),
7) dopuszcza siÍ w przyziemiu garaøy wbudowane przy jednoczesnym zakazie lokalizacji garaøe wolno stojπce,
8) minimalny wskaünik zieleni wypoczynkowej netto wraz z placami zabaw dla dzieci 8 m2 na mieszkaÒca,
9) minimalny standard miejsc postojowych: 1 mp lub 1 garaø
na kaøde mieszkanie, dodatkowo ñ mp + 10%,
10)zakaz grodzenia terenu.
ß7
Pozostawia siÍ bez zmian zabudowÍ jednorodzinnπ z us≥ugami
wbudowanymi w partery budynkÛw (3MW + U).
ß8
Ustala siÍ warunki zabudowy j zagospodarowania dla terenu
oznaczonego MN:
1) pozostawia siÍ istniejπce budynki mieszkalne bliüniacze z prawem do remontu, modernizacji wnÍtrz, bez moøliwoúci
nadbudowy i jakiejkolwiek zmiany istniejπcej architektury
zewnÍtrznej budynku,
2) moøliwoúÊ lokalizacji zabudowy bliüniaczej w g≥Íbi dzia≥ek
pod warunkiem udostÍpnienia dojazdu przez posesjÍ od
ul. Nieznanego Øo≥nierza,
3) zabudowa bliüniacza o szerokoúci 6,0 m i maksymalnej
wysokoúci dwu kondygnacji nadziemnych + poddasze
w dachu spadzistym o spadku 3O∞, z kierunkiem kalenicy
wzd≥uø granicy dzia≥ek. Obowiπzek jednego garaøu wbudowanego.
ß9
Ustala siÍ warunki zabudowy i zagospodarowania dla terenu
oznaczonego 1 MN + U:
1) zabudowa mieszkalna jednorodzinna lub ma≥ych domÛw
mieszkalnych w zabudowie szeregowej z wbudowanymi
us≥ugami w parterach budynkÛw,
2) wysokoúÊ budynkÛw na II kondygnacje nadziemne + poddasze
uøytkowe,
3) nachylenie po≥aci dachÛw 30∞ z kalenicπ rÛwnoleg≥π do ulic
Szpitalnej i Nieznanego Øo≥nierza,
4) postulowane granice dzia≥ek mogπ ulec zmianie przy zachowaniu rytmu szerokoúci frontowych od strony ul. Szpitalnej,
5) obs≥uga parterÛw us≥ugowych od strony ulic Szpitalnej
i Nieznanego Øo≥nierza, obs≥uga zaplecza od ulicy dojazdowej,
6) zakaz grodzenia terenu.
ß10
Ustala siÍ warunki zabudowy i zagospodarowania dla terenu
oznaczonego 1U:
1) adaptacjÍ istniejπcej zak≥adowej przychodni zdrowia z moøliwoúciπ rozbudowy, dobudowy us≥ug o podobnym charakterze,
2) dobudowÍ w uk≥adzie szeregowym miÍdzy zabudowπ 1MW
+ U a 3 UH + Ul,
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3) zachowanie obowiπzujπcej linii zabudowy us≥ugowej parteru
i linii zabudowy piÍtra w dowiπzaniu do budynku istniejπcego,
4) wysokoúÊ zabudowy na wysokoúci budynku istniejπcego
z nadbudowπ dachu stromego nad ca≥oúciπ o spadku 30∞,
5) dopuszcza siÍ czÍúciowe wykorzystanie powierzchni na
mieszkania,
6) dopuszcza siÍ wbudowanie w poziom parteru garaøy w maksymalnej iloúci 25% powierzchni zabudowy,
7) dostÍpnoúÊ us≥ug w poziomie chodnika od strony ul. Norwida,
8) obs≥uga zaplecza od ulicy dojazdowej,
9) zakaz grodzenia terenu.
ß11
Ustala siÍ warunki zabudowy i zagospodarowania dla terenÛw
oznaczonych 2U i 3U:
1) zabudowÍ us≥ugowπ z dopuszczeniem poddasza mieszkalnego,
2) wysokoúÊ zabudowy
a) III kondygnacje przy stropodachu,
b) przy dachu stromym (spadek 30∞) II kondygnacje +
poddasze uøytkowe,
3) dostÍpnoúÊ us≥ug w poziomie chodnika,
4) budynki na terenie 2U i 3U przylegajπce do siebie úcianami
szczytowymi kaødy z innym frontem architektonicznym (oznaczonym graficznie),
5) iloúÊ miejsc parkingowych niezbÍdnπ w zaleønoúci od rodzaju
us≥ug naleøy przewidzieÊ na terenie w≥asnym,
6) maksymalny procent zabudowy dzia≥ki ñ 50% o powierzchni
dzia≥ki,
7) kierunki moøliwych wjazdÛw na teren okreúlone graficznie,
8) w przypadku wykorzystania poddasza na mieszkania dopuszcza
siÍ wbudowanie w parter garaøy w iloúci 1 garaø na 1 mieszkanie,
9) zakaz grodzenia terenu.
ß12
Ustala siÍ warunki zabudowy i zagospodarowania dla terenu
oznaczonego 4 U:
1) zabudowÍ us≥ugowπ wbudowanπ w budynek mieszkalny
oznaczony na planie 2 MW + U,
2) zabudowÍ us≥ugowπ w parterze z moøliwoúciπ podzia≥u na
mniejsze dzia≥ki np. o szerokoúci 5,0 m,
3) front us≥ugowy wzd≥uz traktu Kpr,
4) dojazd wy≥πcznie zaopatrzeniowy przez Kpr.
ß13
Ustala siÍ warunki zabudowy i zagospodarowania dla terenu
oznaczonego 5 U:
1) zabudowÍ wolnostojπcπ o wysokoúci budynku do III kondygnacji maksymalnie, w tym ewentualne poddasze uøytkowe,
2) dopuszcza siÍ przeznaczenie 1 kondygnacji na mieszkanie,
3) front us≥ugowy od strony chodnika wzd≥uø ulicy Szpitalnej,
4) wjazd na teren od ulicy Kolejowej po rozbiÛrce budynku
gospodarczego,
5) dopuszcza siÍ 1 garaø wbudowany lub dobudowany do
budynku g≥Ûwnego,
6) dostÍpnoúÊ us≥ug w poziomie chodnika.
ß14
Ustala siÍ warunki zabudowy i zagospodarowania dla terenu
oznaczonego 6 U:
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1) zabudowÍ szeregowπ na dzia≥kach o wymiarach 9,0 x 14,0 m,
2) front us≥ugowy od ul. Nieznanego Øo≥nierza,
3) budynki murowane o wysokoúci II kondygnacji nadziemnych
+ poddasze uøytkowe,
4) dostÍpnoúÊ parteru us≥ugowego od ul. Nieznanego Øolnierza,
5) dopuszcza siÍ wbudowanie mieszkania na poziomie piÍtra
i poddasza,
6) dopuszcza siÍ w parterze 1 garaø wbudowany.
ß15
Ustala siÍ warunki zabudowy i zagospodarowania dla terenu
oznaczonego 1 UH + Ul + MW:
1) Budynek o wysokoúci III kondygnacji,
2) funkcja terenu: zabudowa us≥ugowa w parterze z nadbudowπ
mieszkalnπ wielorodzinnπ i towarzyszπcymi parkingami,
3) zabudowa parteru obowiπzkowa w linii zabudowy pokrywajπcej siÍ z liniπ rozgraniczajπcπ ul. Norwida,
4) zabudowa II nadbudowanych kondygnacji mieszkalnych o szerokoúci min. 12,0 m na d≥ugoúci ca≥ego budynku cofniÍta od
lica parteru o 7,0 m,
5) front us≥ugowy budynku od strony chodnika wzd≥uø ul. Norwida,
6) powierzchnia zabudowy parteru us≥ugowego nie moøe przekroczyÊ 1000 m2,
7) przekrycie budynku stropodachem, dachem spadzistym lub
przekryciem mieszanym.
8) miejsca postojowe realizowaÊ na terenie przewidzianym
w planie na cele parkingowej,
9) wjazd i wyjazd od ul. ≥πcznika miÍdzy ul. Norwida a ul. Projektowanπ (KD).
ß16
Ustala siÍ warunki zabudowy i zagospodarowania dla terenu
oznaczonego 2 UH + Ul, 3 UH + Ul, 4 UH + Ul:
1) centrum us≥ugowe dostÍpne z traktu pieszego Kp do realizacji od roku 2005,
2) budynek us≥ugowy w granicach obowiπzujπcej linii zabudowy
2 UH + Ul o wysokoúci II-III kondygnacji, w parterze rozdzielony minimum dwoma pasaøami pieszymi,
a) dopuszcza siÍ obiekt I kondygnacyjny przy wysokoúci
minimum 7,0 m,
b) preferowane przekrycie p≥askie,
3) budynek us≥ugowy w granicach obowiπzujπcej linii zabudowy
3 UH + Ul i 4 UH + Ul,
a) o wysokoúci II-III kondygnacji us≥ugowych,
b) dopuszcza siÍ obiekt I kondygnacyjny przy wysokoúci
minimum 7,0 m,
c) preferowana nowoczesna architektura obiektÛw, z przekryciem p≥askim lub dominujπcymi przeszkleniami stromymi,
4) zakaz wbudowywania mieszkaÒ,
5) centrum us≥ugowe wymagajπce kompleksowego szczegÛ≥owego opracowania architektonicznego,
6) do czasu realizacji centrum tymczasowy sposÛb uøytkowania
istniejπcych dwÛch parterowych budynkÛw magazynowych
jako handlowo-us≥ugowych nieuciπøliwych z koniecznoúciπ
udostÍpnienia terenu pod pas jezdni i parkingÛw.

Poz. 883

ß17
Ustala siÍ warunki zabudowy i zagospodarowania dla terenu
oznaczonego I UP:
1) podstawowy sposÛb uøytkowania: produkcja elementÛw
branøy metalowej, magazyny,
2) obiekty istniejπce z moøliwoúciπ przebudowy, rozbudowy,
wszystko poza granicami opracowania,
3) obs≥uga komunikacyjna od strony ul. Kolejowej,
4) ogrodzenie od ul. Nieznanego Øo≥nierza murem ekranujπcym
ha≥as do wysokoúci oko≥o 3,0 m,
5) ewentualna uciπøliwoúÊ dla úrodowiska wywo≥ana przez
zak≥ad nie powinna przeraczaÊ terenu w≥asnej dzia≥ki i przekraczaÊ poziomu okreúlonego przepisami ustaw szczegÛlnych oraz Polskimi Normami, a tym samym powodowaÊ
koniecznoúci ustanowienia strefy ochronnej.
ß18
Ustala siÍ warunki zabudowy i zagospodarowania dla terenu
oznaczonego 2UP:
1) sposÛb uøytkowania: teren ujÍcia wody dla SpÛ≥dzielni Mleczarskiej,
2) zakaz zabudowy kubaturowej,
3) ≥πcznik drogowy miÍdzy bazπ transportowπ TS a terenem
produkcyjnym mleczarni 2UP naleøy wykonaÊ w sposÛb nie
zagraøajπcy úrodowisku ujÍÊ wody,
4) pozosta≥y teren naleøy obsadziÊ zieleniπ ochronnπ wysokπ
i úredniπ,
ß19
Ustala siÍ warunki zabudowy i zagospodarowania dla terenu
oznaczonego S:
1) przeznaczenie podstawowe: sk≥ady, hurtownie, handel,
2) wysokoúÊ zabudowy do II kondygnacji nadziemnych,
3) realizacjÍ zabudowy, modernizacji, nadbudowÍ, remont w obowiπzujπcych i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
4) wjazd na teren od ul. Kolejowej,
5) wyklucza siÍ sk≥ad surowcÛw wtÛrnych.
ß20
Ustala siÍ warunki zabudowy i zagospodarowania dla terenu
oznaczonego TS + M:
1) tereny dla transportu samochodowego dzia≥ajπcego w kooperacji z OkrÍgowπ SpÛ≥dzielniπ Mleczarskπ, garaøy oraz
us≥ug samochodowych,
2) tereny us≥ug drobnych handlowych o profilu przeznaczenia
podstawowego, z moøliwoúciπ wbudowania mieszkaÒ,
3) zabudowÍ od I do III kondygnacji nadziemnych z moøliwoúciπ
przekrycia stropem p≥askim lub stromym dachem o spadku
30∞,
4) realizacjÍ zabudowy, modernizacji lub remontu w ustalonych
liniach zabudowy,
5) kierunek wjazdu na bazÍ transportu od ul. Szpitalnej lub
przez teren mleczarni.
ß21
Ustala siÍ warunki zabudowy i zagospodarowania dla terenu
oznaczonego ZP:
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1) na terenie dopuszcza siÍ realizacjÍ placÛw zabaw dla dzieci,
m≥odzieøy, tory jazdy na rolkach itp.
2) lokalizacjÍ elementÛw ma≥ej architektury jak ≥awki, zadaszenia,
lampy itpî.
3) wprowadza siÍ zakaz sytuovvania obiektÛw kubaturowych,
4) nasadzenia drzew i krzewÛwozdobnych.
ß22
Ustala siÍ pas zieleni izolacyjnej ZI miÍdzy terenem us≥ug
a istniejπcπ zabudowπ mieszkalnπ wielorodzinnπ, szerokoúci
8,0 m.
ß23
Ustala siÍ usytuowanie urzπdzeÒ elektroenergetycznych:
1) istniejπcych 1 EE,
2) projektowanych 2 i 3 EE,
3) trafostacjÍ 2 EE dobudowanπ lub wbudowanπ w budynek
us≥ugowy.
ß24
1. Ustala siÍ dla terenu komunikacji K:
1) pas drogowy ul. Nieznanego Øo≥nierza 1 KL:
a) w czÍúci istniejπcej 14,0 m i 15,0 m,
b) w czÍúci projektowanej 18,0 m,
2) pas drogowy ulicy ≥πczπcej Nieznanego Øo≥nierza z osiedlem Norwida KD o szerokoúci 13,0 m,
3) pozosta≥e szerokoúci pasÛw drogowych, dojazdÛw i ulic
zmienne jak na rysunku,
4) wykorzystanie pasa drogowego do sytuowania maksymalnej liczby miejsc postojowych,
5} linie rozgraniczajπce ul. Szpitalnej 2 KL ñ liczone od osi
ulicy 15,0 m,
6) linie rozgraniczajπce ul. Norwida KZ ñ liczone od krawÍdzi
jezdni 12,0 m,
7) realizacjÍ w pasie drogowym ulicy sieci uzbrojenia inøynieryjnego terenu oraz z oúwietleniem ulicy,
8) ogranicza siÍ tonaø samochodÛw korzystajπcych
z ul. N. Øo≥nierza do 3,5 t.
2. Dla terenu komunikacji Kpr j Kp ustala siÍ:
1) szerokoúÊ ciπgu pieszo-rowerowego 10,0 m,
2) dopuszcza siÍ dojazd samochodÛw zaopatrzeniowych do
4 U,
3) na terenie komunikacji pieszej w centrum us≥ugowym
dopuszcza siÍ realizacjÍ elementÛw ma≥ej architektury
jak ≥awki, klomby, kwiatowe, akcenty plastyczno-rzeübiarskie, fontanny itp.,
ß25
Ustalenia ekologiczne:
1) zakaz lokalizacji wolnostojπcych obiektÛw us≥ugowych obniøajπcych standard warunkÛw mieszkaniowych w sπsiednich
budynkach MW i MN,
2) zakaz sytuowania us≥ug wudowanych obniøajπcych standard
warunkÛw mieszkaniowych,
3) ewentualna uciπzliwoúÊ dla úrodowiska wywo≥ana przez
us≥ugi nie moøe wykraczaÊ poza teren w≥adania dzia≥kπ
i przekraczaÊ poziomu okreúlonego przepisami ustaw szczegÛlnych i normami, a tym samym powodowaÊ koniecznoúÊ
ustanowienia strefy ochronnej,
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4) ustala siÍ obowiπzek nasadzeÒ zieleni wysokiej w miejscach
okreúlonych graficznie, oraz w stopniu maksymalnym zadrzewienie terenÛw wolnych od zabudowy,
5) obiekty, ktÛrych dzia≥alnoúÊ wymagaÊ bÍdzie rozdzielczego
oczyszczania wytwarzanych úciekÛw technologicznych naleøy
wykluczyÊ z moøliwoúci lokalizacji w obszarze objÍtym zmianami planu.
ß26
Ustala siÍ nastÍpujπce zasady funkcjonowania infrastruktury
technicznej:
1) zaopatrzenie w wodÍ
W pierwszym etapie z istniejπcej sieci wodociπgowej ÿ 150
w ul. Norwida i ÿ 100 w ul. Szpitalnej. W dalszym etapie
projektowane jest przeprowadzenia magistrali wodociπgowej
ÿ 200 od ul. Westerplatte, ul. Nieznanego Øo≥nierza przez
teren objÍty planem w kierunku osiedla ìB≥ekwitî, co pozwoli
w dostatecznym stopniu obs≥uøyÊ omawiany teren w zakresie
zaopatrzenia w wodÍ.
2) odprowadzenie úciekÛw sanitarnych
Projektuje siÍ wybudowanie sieci kana≥Ûw sanitarnych odprowadzajπcych úcieki w kierunku ul. Szpitalnej, gdzie zostanπ
w≥πczone do istniejπcego kana≥u sanitarnego ÿ 300 w tej ulicy.
Dalej úcieki pop≥ynπ do istniejπcej przepompowni, a nastÍpnie
do miejskiej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni úciekÛw.
Z zabudowy przylegajπcej do ul. Norwida úcieki odprowadzane
bÍdπ do kana≥u sanitarnego ÿ 300 w tej ulicy.
3) oddanie do uøytkowania budynkÛw jest uzaleønione od zrealizowania kana≥Ûw umoøliwiajπcych odbiÛr úciekÛw sanitarnych,
4) odprowadzenie wÛd deszczowych
Projektuje siÍ sieÊ kana≥Ûw deszczowych odprowadzajπcych
wody opadowe do istniejπcego kana≥u deszczowego ÿ 800
w ul. Norwida, ktÛry posiada wylot zaopatrzony w podczyszczalniÍ wÛd deszczowych.
5) zaopatrzenie w gaz
W pierwszym etapie mieszkaÒcy osiedla zaopatrywani bÍdπ
w gaz butlowy propan-butan.
Docelowo planuje siÍ doprowadzenie gazu ziemnego zaazotowanego gazociπgami úredniego ciúnienia z istniejπcej stacji
redukcyjno-pomiarowej pierwszego stopnia.
WÛwczas zaistnieje moøliwoúÊ dostarczania gazu ziemnego
systemem przewodowym.
6) zaopatrzenie w ciep≥o
Przewidziano doprowadzenie ciep≥a z ciep≥ociπgu miejskiego
w ul. Norwida, a nastÍpnie rozprowadzenie po terenie
osiedla,
7) zaopatrzenie w energiÍ elektrycznπ
Przewiduje siÍ doprowadzenie energii elektrycznej z istniejπcej
sieci linii úredniego napiÍcia do projektowanych stacji transformatorowych 15 kV/O.4 kV, a nastÍpnie liniami kablowymi
niskich napiÍÊ energia dostarczana bÍdzie do odbiorcÛw.
ß27
Ustala siÍ 1% stawkÍ s≥uøπcπ naliczeniu op≥aty z tytu≥u wzrostu
wartoúci nieruchomoúci dla terenÛw objÍtych niniejszπ uchwa≥π.
ß28
Do zmiany planu do≥πcza siÍ ìPrognozÍ skutkÛw wp≥ywu ustaleÒ
zmiany planu na úrodowisko przyrodnicze.î

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 51

ó 2219 ó

Poz. 883

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 51

Poz. 883, 884

ó 2220 ó

ß29
Tracπ moc ustalenia uchwa≥y Nr XXXIII/234/93 Rady Miejskiej
w Z≥otowie z dnia 27 kwietnia 1993 r. og≥oszonej w Dz.Urz. Woj.
Pilskiego Nr 7 z dnia 17.05.1993 r. w sprawie miejscowego
planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego m. Z≥otowa
na obszarze objÍtym niniejszπ uchwa≥π.

ß31
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej

ß30
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu w Z≥otowie.

(ñ) inø. Leszek Kurcin

884
UCHWA£A Nr XXV/157/01 RADY GMINY CEK”W KOLONIA
z dnia 20 lutego 2001 roku
w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Centrum Promocji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Cekowie Kolonii
Za≥πcznik do
Uchwa≥y Nr XXV/157/01

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt.9,10 oraz art.9 ust.1 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorzπdzie gminnym (Dziennik Ustaw
Nr 13 z 1996r.poz. 74 z pÛüniejszymi zmianami) uchwala siÍ co
nastÍpuje:
ß1
Uchwala siÍ Statut Gminnego Centrum Promocji, Kultury, Sportu
i Rekreacji w Cekowie Kolonii. stanowiπcy za≥πcznik do uchwa≥y.
ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy w Cekowie
Kolonii.
ß3
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) Krzysztof Grabowski

STATUT GMINNEGO CENTRUM PROMOCJI,
KULTURY, SPORTU I REKREACJI
W CEKOWIE KOLONII
ß1
Gminne Centrum Promocji, Kultury, Sportu i Rekreacji zwane
dalej ìCentrumî jest jednostkπ organizacyjnπ gminy utworzonπ
przez RadÍ Gminy CekÛw Kolonia.
ß2
Centrum dzia≥a na podstawie:
1. Uchwa≥y Nr XXIV/147/2000 Rady Gminy w Cekowie Kolonii.
2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorzπdzie gminnym
(Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z pÛün.zm.).
ß3
1. Siedzibπ Centrum jest Urzπd Gminy w Cekowie.
2. Terenem dzia≥ania jest Gmina CekÛw Kolonia.
3. Centrum moøe rÛwnieø dzia≥aÊ na terenia ca≥ego kraju jak
rÛwnieø poza jego granicami.
4. NadzÛr nad Centrum sprawuje WÛjt Gminy CekÛw Kolonia.
ß4
Celem dzia≥ania Centrum jest prowadzenie wielokierunkowej
dzia≥alnoúci rozwijajπcej i zaspakajajπcej potrzeby mieszkaÒcÛw

