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Rozbudowa systemów kanalizacji
a) realizacja sieci kanalizacji sanitarnej, sprowadzaj¹cej cieki do sieci miejskiej

3) Udzia³ inwestorów w finansowaniu w ramach porozumieñ
o charakterze cywilno - prawnym (lub w formie partnerstwa publiczno  prywatnego  PPP, jeli zostanie ona
unormowana i wdro¿ona).

b) realizacja kanalizacji deszczowej do sieci miejskiej.
II. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy.
Finansowanie inwestycji bêdzie odbywaæ siê poprzez:

III. Przygotowanie, realizacja i finansowanie inwestycji
nale¿¹cych do zadañ w³asnych gminy.
Inwestycje komunikacyjne - brak
Inwestycje odwodnienia terenów i odprowadzenia wód
opadowych - bezporednie przygotowanie, realizacjê
i obs³ugê finansowania prowadzi Urz¹d Miejski.

1) Wydatki z bud¿etu miasta,
2) Wspó³finansowanie rodkami zewnêtrznymi, poprzez bud¿et miasta - w ramach m.in.:

Inwestycje zaopatrzenia w wodê i kanalizacjê (z wy³¹czeniem odwodnienia terenów) - bezporednie przygotowanie, realizacja i finansowanie nale¿y do spó³ki miejskiej Miejski Zak³ad Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o.o.

a) dotacji unijnych,
b) dotacji samorz¹du województwa,
c) dotacji i po¿yczek z funduszy celowych,

Zak³ada siê mo¿liwoæ wy³¹cznego finansowania inwestycji z zakresu sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej ze
rodków MZWiK Sp. z o.o.

d) kredytów i po¿yczek bankowych,
e) innych rodków zewnêtrznych.

1080
UCHWA£A Nr IV/23/07 RADY MIEJSKIEJ W Z£OTOWIE
z dnia 30 stycznia 2007 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Z³otowa, terenu po³o¿onego w rejonie ul. Mickiewicza i Al. Piasta
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiana: z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr
214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.
1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art.
20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717
zmiana: z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r.
Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087) Rada Miejska w Z³otowie
uchwala, co nastêpuje:
DZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Z³otowa, terenu po³o¿onego w rejonie
ul. Mickiewicza i Al. Piasta, zwany dalej planem, stwierdzaj¹c

jego zgodnoæ z ustaleniami Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Z³otowa,
uchwalonym uchwa³¹ Nr XXI/138/05 Rady Miejskiej w Z³otowie z dnia 24 marca 2005 roku.
2. Granica opracowania - uchwalenia planu okrelona
zosta³a na rysunku planu.
3. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest:
1) rysunek zmiany planu, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y;
2) rozstrzygniêcie Rady Miejskiej o sposobie rozpatrzenia
uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi¹ce za³¹cznik nr 2
do niniejszej uchwa³y, bêd¹cy jej integraln¹ czêci¹;
3) rozstrzygniêcie Rady Miejskiej o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz
zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finan-
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sach publicznych stanowi¹ce za³¹cznik nr 3, bêd¹cy jej
integraln¹ czêci¹.
4. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y mowa
jest o:
1) linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ liniê dotycz¹c¹
lica ciany budynku trwale zwi¹zanej z gruntem (nie
dotyczy linii zabudowy czêci nadwieszonych budynku);
2) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
funkcjê terenu, która przewa¿a na obszarze wyznaczonym
liniami rozgraniczaj¹cymi;
3) frontowej granicy dzia³ki - nale¿y przez to rozumieæ czêæ
dzia³ki budowlanej, która przylega do terenu komunikacji
KD;
4) powierzchni biologicznie czynnej - nale¿y przez to rozumieæ wyra¿ony w procentach stosunek powierzchni niezabudowanej i nieutwardzonej do powierzchni dzia³ki budowlanej.
§2. Przedmiotem ustaleñ planu s¹ tereny oznaczone na
rysunku literami:
1) MW - tereny zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej,
2) U/MW - tereny zabudowy us³ugowo-mieszkalnej,
3) MW/U - tereny zabudowy wielorodzinnej z dopuszczeniem
funkcji handlowo-us³ugowej,
4) KD - tereny komunikacji.
§3. Zakres ustaleñ obejmuje:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny
o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania;

§6. 1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi w zakresie
infrastruktury technicznej terenu objêtego planem zagospodarowania przestrzennego:
1) zaopatrzenie w wodê z miejskiej sieci wodoci¹gowej,
2) obowi¹zek odprowadzenia cieków do miejskiej sieci
kanalizacji ciekowej,
3) odprowadzenie wód opadowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,
4) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ odbywaæ siê bêdzie na
warunkach okrelonych przez gestora sieci,
5) zakazuje siê stosowania napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych,
6) ogrzewanie budynków w oparciu o indywidualne kot³ownie na paliwa niskoemisyjne lub poprzez przy³¹czenie
budynków do miejskiej sieci ciep³owniczej,
7) usuwanie odpadów bytowych przez gromadzenie ich
w przystosowanych pojemnikach i wywóz na wysypisko
komunalne,
8) unieszkodliwienie sta³ych i ciek³ych odpadów powsta³ych
w wyniku prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej poprzez
gromadzenie w przystosowanych pojemnikach i wywóz
przez wyspecjalizowane s³u¿by komunalne.
2. Uzbrojenie koliduj¹ce z wyznaczonymi terenami zainwestowania nale¿y zlikwidowaæ lub prze³o¿yæ na zasadach
okrelonych w istniej¹cych przepisach technicznych.
3. Nowe odcinki sieci uzbrojenia technicznego nale¿y
prowadziæ w liniach rozgraniczaj¹cych terenów komunikacji.
DZIA£ II

2) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej;
3) lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektów, a tak¿e maksymalne lub minimalne
wskaniki intensywnoci zabudowy.
§4. Ustala siê jako obowi¹zuj¹ce ustalenia zawarte na
rysunku zmiany planu:
1) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie zagospodarowania,
2) obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne linie zabudowy,
3) orientacjê g³ównej kalenicy.
§5. Ustala siê ochronê wartoci archeologicznych i architektonicznych w ramach strefy B ochrony konserwatorskiej.
Obowi¹zuje:
- utrzymanie skali i charakteru zabudowy, w przypadku
projektowania zabudowy uzupe³niaj¹cej lub w miejscu
rozbieranych obiektów,
- uzgadnianie z WUOZ dokumentacji projektowej i wskazañ
lokalizacyjnych,
- uzgadnianie z WUOZ wszelkich prac remontowo - budowlanych w obrêbie istniej¹cych obiektów.

Ustalenia szczegó³owe
§7. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy dla terenu
oznaczonego MW:
1) budynek mieszkalny objêty ochron¹ konserwatorsk¹;
2) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy mieszkalnej
wielorodzinnej;
3) zabudowa mieszkalna w nieprzekraczalnych liniach zabudowy, parterowa, z poddaszem u¿ytkowym;
4) zabudowa gospodarcza dobudowana do granicy z dzia³k¹
352/3 i 3/1 w obowi¹zuj¹cych i nieprzekraczalnych liniach
zabudowy, parterowa, w formie jednego budynku lub
w uk³adzie szeregowym, z dachem jednospadowym, poziom okapu na wysokoci 2.0 m od poziomu terenu.
§8. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy dla terenu
oznaczonego U/MW:
1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy us³ugowomieszkalnej;
2) zabudowa III-kondygnacyjna w tym: 2 kondygnacje
o funkcji us³ugowo-handlowej + poddasze mieszkalne;
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3) lokalizacja budynku w obowi¹zuj¹cych i nieprzekraczalnych liniach zabudowy oraz zgodnie z przepisami
szczególnymi;
4) zezwala siê na sytuowanie otworów okiennych i drzwiowych we frontowej cianie budynku;
5) przekrycie budynku dachem stromym o nachyleniu po³aci
30° lub 45°, a przy dachu mansardowym 60° i 15°,
z kalenic¹ g³ówn¹ równoleg³¹ do frontowej granicy dzia³ki;
6) mo¿liwe czêciowe nadwieszenie budynku od strony frontowej do 1.5 m d³ugoci wspornika, bez mo¿liwoci podparcia na terenie KD;
7) parter z us³ugami dostêpny bezporednio z poziomu chodnika;
8) czêæ budynku o szerokoci min. 3.0 m od granicy z dzia³k¹
nr 5/2 - parterowa, kryta stropodachem, bez mo¿liwoci
wykorzystania jej jako taras na pierwszej kondygnacji;
9) mo¿liwe czêciowe podpiwniczenie;
10) dojazd na zaplecze z terenu KD poprzez kryty przejazd
w przyziemiu budynku;
11) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 10% dzia³ki
budowlanej.
§9. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy dla terenu
oznaczonego MW/U:
1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy mieszkalnej
wielorodzinnej z mo¿liwoci¹ adaptacji parteru budynku
na cele us³ugowo-handlowe;
2) zabudowa do III kondygnacji w obowi¹zuj¹cych i nieprzekraczalnych liniach zabudowy;
3) mo¿liwoæ czêciowego nadwieszenia budynku od strony
parkingu do 1.5 m d³ugoci wspornika, bez mo¿liwoci
podparcia na terenie KD;
4) przekrycie budynku dachem stromym o nachyleniu po³aci
30° lub 45° z kalenic¹ g³ówn¹ równoleg³¹ do ul. Mickiewicza;
5) wysokoæ czêci budynku krytej stropodachem: do dwóch
kondygnacji;

6) zabudowa gospodarcza (gara¿e) w obowi¹zuj¹cych i nieprzekraczalnych liniach zabudowy;
7) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 40% dzia³ki
budowlanej.
§10. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy dla terenu
oznaczonego KD:
1) teren komunikacji publicznej - droga wojewódzka ul. Mickiewicza;
2) szerokoæ pasa drogowego ustalona liniami rozgraniczaj¹cymi na rysunku planu;
3) teren parkingu publicznego z wjazdem i wyjazdem na
ul. Mickiewicza;
4) na terenie parkingu i ci¹gu pieszego mo¿liwe lokalizowanie infrastruktury technicznej.
DZIA£ III
Przepisy koñcowe
§14. Na obszarze objêtym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc
ustalenia:
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Z³otowa rejon ul. Mickiewicza - Uchwa³a
nr XXXII/221/01 Rady Miejskiej w Z³otowie z dnia
26.04.2001 r.
§15. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia
27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 30%.
§16. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Z³otowa.
§17. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 30 dni po
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej
() mgr Barbara Chorabik
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Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y nr IV/23/07
Rady Miejskiej w Z³otowie
z dnia 30 stycznia 2007 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIEJSKIEJ W Z£OTOWIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG
WNIESIONYCH DO PROJEKTU DO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO MIASTA Z£OTOWA, TERENU PO£O¯ONEGO W REJONIE UL. MICKIEWICZA I AL. PIASTA.
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Z³otowa, terenu po³o¿onego w rejonie
ul. Mickiewicza i Al. Piasta, zosta³ wy³o¿ony do publicznego
wgl¹du w okresie od 18 padziernika 2006 roku do 10 listopada 2006 roku W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag
dotycz¹cych projektu planu, tj. do dnia 1 grudnia 2006 r.,
wp³ynê³a 1 uwaga.
Burmistrz Miasta Z³otowa Zarz¹dzeniem Nr 18/17 z dnia 26
stycznia 2006 r. rozpatrzy³ uwagi dotycz¹ce projektu planu
i wprowadzi³ zmiany do projektu planu wynikaj¹ce ze sposobu uwzglêdnienia uwag.
W zakresie uwag nieuwzglêdnionych przez Burmistrza
Miasta Z³otowa, Rada Miejska w Z³otowie postanawia przyj¹æ
nastêpuj¹cy sposób ich rozpatrzenia:
UWAGA NR 1
Z³o¿ona przez Beata Joannê i Marka Carius, pismem z dnia
19.09.2006r., wnosz¹ce o:

b) dopuszczenie zabudowy w granicy z dz. nr 5/22.
c) zmianê k¹ta nachylenia na od 30 do 45
d) dopuszczenie formê dachu dwuspadowego,
Burmistrz uwzglêdni³ uwagê w czêci: a) i b) i nie uwzglêdni³ w czêci c) i d)

Rada Miejska w Z³otowie nie uwzglêdni³a uwagi w czêci
c) i d)
Wyjanienie:
W planie dopuszczono mo¿liwoæ dachu czterospadowego
o spadku 30o lub 45o b¹d mansardowego. Wynika to z
lokalizacji przysz³ej zabudowy w strefie ochrony konserwatorskiej oraz jej lokalizacji w centrum Z³otowa. Wytyczne projektowe maj¹ zapewniæ czystoæ formy architektonicznej, dlatego wniosku w punktach c i d zosta³a nieuwzglêdniona.

a) zmianê wartoci powierzchni biologicznie czynnej,

Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y nr IV/23/07
Rady Miejskiej w Z³otowie
z dnia 30 stycznia 2007 r.

ROZSTRZYGNIÊCIA O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH
ICH FINANSOWANIA DO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA Z£OTOWA, TERENU PO£O¯ONEGO W REJONIE UL. MICKIEWICZA I AL. PIASTA.
I. Inwestycje infrastruktury technicznej objête ustaleniami i obszarem planu. Zasady obs³ugi oraz charakterystyka
rozwi¹zañ infrastruktury technicznej, w tym komunikacyjnej,
w rejonie ul. Mickiewicza i Al. Piasta zosta³y okrelone
w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - tj. w uchwale w sprawie przyjêcia planu oraz w
czêci graficznej planu (stanowi¹cej integraln¹ czêæ uchwa³y). W zakresie nale¿¹cym do zadañ w³asnych Gminy Miasto
Z³otów nie ma przewidzianych inwestycji. Teren jest w pe³ni
uzbrojony, a drogi i chodniki s¹ doprowadzone bezporednio
do terenu dzia³ki.

1. Modernizacja, rozbudowa i budowa uk³adu komunikacyjnego, obejmuj¹cego: Brak
2. Modernizacja, rozbudowa i budowa pozosta³ych systemów infrastruktury technicznej, obejmuj¹cych:
1) Zaopatrzenie w wodê. Teren jest uzbrojony
2) Odprowadzenie cieków i wód opadowych. Rozbudowa systemów kanalizacji
a) sieæ kanalizacji sanitarnej - teren uzbrojony
b) kan. deszczowej - teren uzbrojony
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II. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy.
Finansowanie inwestycji bêdzie odbywaæ siê poprzez:
1) Wydatki z bud¿etu miasta,
2) Wspó³finansowanie rodkami zewnêtrznymi, poprzez bud¿et miasta - w ramach m.in.:

3) Udzia³ inwestorów w finansowaniu w ramach porozumieñ
o charakterze cywilno - prawnym (lub w formie partnerstwa publiczno  prywatnego  PPP, jeli zostanie ona
unormowana i wdro¿ona).
III. Przygotowanie, realizacja i finansowanie inwestycji
nale¿¹cych do zadañ w³asnych gminy.

a) programu Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne,

Inwestycje komunikacyjne - brak

b) dotacji unijnych,
c) dotacji samorz¹du województwa,

Inwestycje odwodnienia terenów i odprowadzenia wód
opadowych - Brak

d) dotacji i po¿yczek z funduszy celowych,

Inwestycje zaopatrzenia w wodê i kanalizacjê - brak

e) kredytów i po¿yczek bankowych,

1081
UCHWA£A Nr V/20/2007 RADY GMINY MIASTECZKO KRAJEÑSKIE
z dnia 31 stycznia 2007 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na rok 2007
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, 165 a, 166,
173, 184,188 ust. 2 pkt. 1 i art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.
2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1. 1. Ustala siê dochody bud¿etu gminy na 2007
w wysokoci - 6.744.000 z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmuj¹ w szczególnoci:
1) dochody bie¿¹ce w tym:
-

-

-

dotacje celowe na realizacjê zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych ustawami
w wysokoci - 1.158.198 z³, zgodnie z za³¹cznikiem
nr 5,
dotacje celowe otrzymane od samorz¹du województwa na zadania bie¿¹ce realizowane na podstawie
porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego w wysokoci 84.000 z³,
dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin 123.700 z³,

2) dochody maj¹tkowe w tym:

-

rodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji gmin
pozyskane z innych róde³ 216.580 z³,

-

dochody ze sprzeda¿y maj¹tku -

53.000 z³.

§2. 1. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy na 2007 w wysokoci - 6.744.000 z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 2.
2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmuj¹:
1) wydatki bie¿¹ce w wysokoci - 6.222.000 z³ w tym na:
a) wynagrodzenia pracowników - 2.558.003 z³ i pochodne
od wynagrodzeñ 517.856 z³,
b) dotacje -

240.379 z³,

w tym:
- podmiotowe dla instytucji kultury -

210.000 z³

- dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów
publicznych 25.000 z³
- celowe dla gminy na zadania bie¿¹ce realizowane
na podstawie porozumieñ (umów) miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego 5.379 z³
c) wydatki na obs³ugê d³ugu publicznego w wysokoci 60.500 z³
2) wydatki maj¹tkowe w 2007 r. w wysokoci - 522.000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 4.

