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UCHWA£A Nr XXIV/119/08 RADY MIEJSKIEJ W Z£OTOWIE
z dnia 28 padziernika 2008 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Z³otowa,
terenów po³o¿onych w rejonie ul. Kujañskiej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001
r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz.
220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214
poz. 1806; z 2003 r. Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568;
z 2004 r. Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.
Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Dz.U. Nr
17 poz. 128; z 2007 r. Dz.U. Nr 173 poz. 1218) oraz art. 20 ust.
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami: z
2004 roku: Dz.U. Nr 6 poz. 41 i Nr 141 poz. 1492; z 2005 roku:
Dz.U. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; z 2006 r. Dz.U. Nr
45 poz. 319 i Nr 225 poz. 1635; z 2007 r. Dz.U. Nr 127 poz. 880)
w zwi¹zku z uchwa³¹ Nr Vlll/34/07 Rady Miejskiej w Z³otowie
z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie przyst¹pienia do zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Z³otowa obszaru obejmuj¹cego rejon dzielnicy przemys³owej przy ulicy Kujañskiej, Rada Miejska w Z³otowie uchwala,
co nastêpuje:
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Z³otowa, terenów po³o¿onych w rejonie ul. Kujañskiej, zwany dalej planem, po stwierdzeniu jego
zgodnoci 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 r.
2. Granica opracowania - uchwalenia planu okrelona
zosta³a na rysunku planu.
3.

Integraln¹ czêci¹ uchwa³y s¹:

1) rysunki planu na mapach zasadniczych w skali 1:500,
stanowi¹ce za³¹czniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwa³y;
2) rozstrzygniêcie Rady Miejskiej w Z³otowie o sposobie
rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego stanowi¹ce za³¹cznik nr 3 do niniejszej uchwa³y;
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 finansach publicznych stanowi¹ce za³¹cznik nr 4.
§2. 1. Przedmiotem ustaleñ planu s¹ tereny oznaczone na
rysunku literami:

1) MN - tereny zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej,
2) U - tereny zabudowy us³ugowej,
3) ZP - tereny zieleni ogólnodostêpnej,
4) KD - tereny gminnych dróg publicznych,
5) KDW-tereny gminnych dróg wewnêtrznych,
6) Kx - tereny komunikacji pieszej i rowerowej (gminne).
2.

Zakres ustaleñ obejmuje:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny o
ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania;
2) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej;
3) lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.
3. Ustala siê jako obowi¹zuj¹ce ustalenia zawarte na
rysunku planu:
1) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie zagospodarowania,
2) obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne linie zabudowy,
3) orientacjê g³ównej kalenicy.
4. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y mowa
jest o:
1) terenie - nale¿y przez to rozumieæ obszar ograniczony na
rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczony symbolem funkcji zgodnym z oznaczeniem graficznym na
rysunku planu;
2) powierzchni zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ ³¹czn¹
powierzchniê poziomych rzutów wszystkich istniej¹cych i
projektowanych budynków oraz wiat na dzia³ce, z wy³¹czeniem elementów nadwieszonych wystaj¹cych poza obrys
budynku jak balkony, wykusze, okapy, gzymsy itp.;
3) powierzchni biologicznie czynnej - nale¿y przez to rozumieæ powierzchniê nie utwardzon¹, z wytworzon¹ warstw¹
glebow¹, pokryt¹ trwa³¹ rolinnoci¹;
4) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
funkcjê terenu, która przewa¿a na obszarze wyznaczonym
liniami rozgraniczaj¹cymi;
5) obowi¹zuj¹cej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
liniê dotycz¹c¹ lica ciany budynku trwale zwi¹zanej z
gruntem (nie dotyczy linii zabudowy czêci nadwieszonych budynku), wyznaczaj¹c¹ usytuowanie zabudowy na
dzia³ce budowlanej;
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6) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ liniê dotycz¹c¹ wszystkich elementów budynku trwale zwi¹zanych z gruntem, okrelaj¹c¹ maksymalny zasiêg
zabudowy w obrêbie dzia³ki budowlanej;

2) Ustala siê obowi¹zek pod³¹czenia do sieci wodoci¹gowej,
kanalizacji ciekowej i sieci elektrycznej; zabrania siê budowy tymczasowych bezodp³ywowych zbiorników na cieki
bytowe oraz przydomowych oczyszczalni cieków.

7) frontowej granicy dzia³ki - nale¿y przez to rozumieæ czêæ
dzia³ki budowlanej przylegaj¹c¹ do terenu komunikacji KD
lub KDW, z którego odbywa siê g³ówny wjazd lub wejcie
na dzia³kê;

3) Obowi¹zuje stosowanie do celów grzewczych róde³ o
sprawnoci energetycznej powy¿ej 84%, wytwarzaj¹cych
energiê w procesach spalania paliw ciek³ych, gazowych i
sta³ych, charakteryzuj¹cych siê najni¿szymi wskanikami
emisyjnymi substancji zanieczyszczaj¹cych powietrze oraz
alternatywnych róde³ energii.

8) budynkach projektowanych - nale¿y przez to rozumieæ
budynki nowo budowane lub istniej¹ce - podlegaj¹ce
przebudowie, odbudowie, nadbudowie i rozbudowie;
9) ogrodzeniu a¿urowym - nale¿y przez to rozumieæ ogrodzenie wykonane z elementów metalowych, drewnianych lub
ceramicznych, z bezwzglêdnym wy³¹czeniem prefabrykatów betonowych;
10) dachu stromym - nale¿y przez to rozumieæ dach o spadku
po³aci min. 30°;
11) ustawie Prawo ochrony rodowiska - nale¿y przez to
rozumieæ ustawê z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity:
Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z póniejszymi zmianami).
5. Tereny wymienione w §2 ust. 1 o tej samej funkcji,
lecz o ró¿nych zasadach zabudowy i zagospodarowania ustalonych niniejsz¹ uchwa³¹ lub rozdzielone terenami o innej
funkcji oznaczono wyró¿nikami cyfrowymi (1, 2, 3,...).
6. Na dzia³kach budowlanych, dla których nie wyznaczono linii zabudowy, wszelkie dzia³ania budowlane normuje
rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z
póniejszymi zmianami).
7. Na terenach objêtych miejscowym planem zagospodarowania terenu wprowadza siê zakaz lokalizacji masztów
telefonii komórkowej.
8. Do czasu realizacji za³o¿eñ planu tereny pozostaj¹ w
u¿ytkowaniu dotychczasowym.
§3. Ustala siê ochronê wartoci archeologicznych i architektonicznych na terenie objêtym planem:
1) Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego
ustala siê obowi¹zek uzgadniania z Wojewódzkim Urzêdem Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Pile,
prac ziemnych zwi¹zanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu w celu ustalenia obowi¹zuj¹cego inwestora zakresu prac archeologicznych.
2) Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty
zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegaj¹ ochronie prawnej (ustawa z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
- Dz.U. Nr 162 poz. 1568 z póniejszymi zmianami).
§4. Ustalenia ekologiczne:
1) Zakaz lokalizacji us³ug obni¿aj¹cych standard ¿ycia mieszkañców tj. powoduj¹cych lub mog¹cych spowodowaæ
przekroczenie dopuszczalnej emisji zanieczyszczeñ, dopuszczalnego poziomu ha³asu lub wibracji, rozprzestrzenianie siê dra¿ni¹cych woni,

4) Zagospodarowanie odpadów komunalnych zgodnie z przyjêt¹ w gminie zasad¹ przez gromadzenie odpadów na
w³asnej dzia³ce i przekazywanie do miejsc odzysku lub
unieszkodliwianie.
5) Ustala siê zakaz budowy indywidualnych studni wierconych.
6) Zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych przez posiadacza odpadów z zachowaniem przepisów wynikaj¹cych z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst
jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z póniejszymi
zmianami).
7) Ochrona powietrza - emisja zanieczyszczeñ do atmosfery
musi spe³niaæ kryteria dopuszczalnych norm zgodnie z
prawem ochrony rodowiska.
8) W celu zwiêkszenia powierzchni ekopozytywnych na terenach mieszkalnych wykonanie nawierzchni utwardzonych
(jak dojazdy do gara¿y, cie¿ki rowerowe itp.) z materia³ów
przepuszczaj¹cych wody deszczowe (jak kostka brukowa,
betonowa itp.)
9) Wszelkie oddzia³ywania zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹ nie mog¹ powodowaæ przekroczenia standardów jakoci rodowiska, okrelonych przepisami odrêbnymi, poza terenem, do którego inwestor posiada tytu³
prawny.
§5. 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, tymczasowo z terenów MN odprowadzenie wód opadowych i roztopowych powierzchniowo
na teren w³asny,
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 gazowej lub ciep³owniczej,
7) unieszkodliwienie sta³ych i ciek³ych odpadów powsta³ych
w wyniku prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej poprzez
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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 i
zieleni publicznej.
ROZDZIA£ II
Przepisy szczegó³owe
§6. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy dla terenów oznaczonych MN:
1. Przeznaczenie podstawowe:
1) Budynki mieszkalne istniej¹ce-jednorodzinne z towarzysz¹c¹ zabudow¹ gospodarcz¹, zieleni¹ ogrodow¹ i
rekreacyjn¹; projektowane - z gara¿ami wbudowanymi
lub dobudowanymi.
2) Zabrania siê lokalizowania nowych budynków o funkcji wy³¹cznie us³ugowej, chyba, ¿e zapisy szczegó³owe
to umo¿liwiaj¹.
3) W razie koniecznoci dopuszcza siê mo¿liwoæ prowadzenia sieci infrastruktury technicznej przez tereny
MN.

a) teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, z mo¿liwoci¹ prowadzenia us³ug nieuci¹¿liwych w parterach budynków mieszkalnych,
b) zabudowa projektowana w obowi¹zuj¹cych i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
c) obowi¹zuj¹ca linia zabudowy mieszkalnej w odleg³oci 6.0 m od linii rozgraniczaj¹cej pasa drogowego,
d) budynki mieszkalne parterowe z poddaszem u¿ytkowym w dachu stromym o spadku po³aci 30-35°
lub 40-45°, z dopuszczeniem cianki kolankowej o
wysokoci max 0.80 m,
e) gara¿e wbudowane lub dobudowane do budynków
mieszkalnych,
f) dopuszcza siê wolno stoj¹ce budynki us³ugowogospodarcze parterowe do wysokoci 4 m n.p.t.,
przekryte stropodachem, usytuowane w g³êbi dzia³ek budowlanych,
g) powierzchnia biologicznie czynna min. 70% powierzchni niezabudowanej dzia³ki,
h) szerokoæ elewacji frontowej 10.0 do 13.0 m,
i)

ogrodzenie a¿urowe o wysokoci 1.20 m, od strony
terenu 1U mo¿liwe ogrodzenie pe³ne do wysokoci
2.20 m;

2) 2MN:

2. Ustala siê rzêdn¹ parteru na maksymalnie 50 cm ponad
poziomem terenu przy wejciu g³ównym do budynku, o ile
zapis szczegó³owy nie stanowi inaczej.

a) teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, z mo¿liwoci¹ prowadzenia us³ug nieuci¹¿liwych w parterach budynków mieszkalnych,

3. Ustala siê mo¿liwoæ podpiwniczania budynków mieszkalnych, pod warunkiem spe³nienia wymagañ zawartych w
ust. 2.

b) zabudowa projektowana w obowi¹zuj¹cych i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,

4. W przypadku zastosowania dachu stromego obowi¹zuje
jednakowe nachylenie wszystkich po³aci dachu projektowanego budynku.
5. Budynki znajduj¹ce siê poza nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy pozostaj¹ w tym usytuowaniu do zu¿ycia technicznego.
6. Dopuszcza siê miejscowe wysuniêcie czêci budynku (ryzalit, weranda itp.) do 1.5 m przed liniê obowi¹zuj¹c¹ przy
³¹cznej szerokoci wysuniêtych elementów ciany frontowej nie przekraczaj¹cej 30% jej d³ugoci, nie dotyczy linii
obowi¹zuj¹cej bêd¹cej jednoczenie lini¹ rozgraniczaj¹c¹
terenu.
7. Dla terenów MN, dla których dopuszcza siê sytuowanie
funkcji uzupe³niaj¹cej us³ugowej, poziom ha³asu nie mo¿e
przekraczaæ dopuszczalnego poziomu ha³asu dla terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra rodowiska z dnia 14 czerwca 2007
r. w sprawie dopuszczalnych poziomów ha³asu w rodowisku (Dz.U. Nr 120 poz. 826).
8. Dla terenu oznaczonego:
1) 1MN:

c) obowi¹zuj¹ca linia zabudowy w odleg³oci 6.0 m
od linii rozgraniczaj¹cej pasa drogowego,
d) budynki mieszkalne parterowe z mo¿liwym poddaszem u¿ytkowym w dachu stromym o spadku
po³aci 30-35° lub 40-45°, z dopuszczeniem cianki
kolankowej o wysokoci max 0.80 m,
e) gara¿e wbudowane lub dobudowane do budynków
mieszkalnych,
f) powierzchnia biologicznie czynna min. 70% powierzchni niezabudowanej dzia³ki,
g) szerokoæ elewacji frontowej 10.0 do 13.0 m,
h) ogrodzenie a¿urowe o wysokoci 1.20 m;
3) 3MN:
a) teren przewidziany na powiêkszenie istniej¹cych
dzia³ek budowlanych poza granicami opracowania;
4) 4IN:
a) zabudowa mieszkalna istniej¹ca i projektowana w
obowi¹zuj¹cych i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 226

b) mo¿liwa funkcja uzupe³niaj¹ca - us³ugi nieuci¹¿liwe,
c) wysokoæ budynków mieszkalnych do II kondygnacji nadziemnych przekrytych stropodachem lub
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strony terenu 3U mo¿liwe ogrodzenie pe³ne do
wysokoci 2.20 m,
i)
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obs³uga komunikacyjna dzia³ki nr 228/2 wy³¹cznie
od strony ul. G³êbinowej;

5) 5MN:
a) zabudowa mieszkalna istniej¹ca w nieprzekraczalnych liniach zabudowy, zabudowa gospodarcza w
obowi¹zuj¹cych i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) mo¿liwa funkcja uzupe³niaj¹ca - us³ugi nieuci¹¿liwe,
c) wysokoæ budynków mieszkalnych do II kondygnacji nadziemnych przekrytych stropodachem lub
dachem o spadku po³aci 30-35° lub 40-45°,
d) szerokoæ elewacji frontowej 10.0 do 16.0 m,
e) budynki gospodarcze parterowe, przekryte stropodachem lub dachem o spadku po³aci 30-35°,
f) mo¿liwe podpiwniczenie przy rzêdnej posadzki
parteru max. 1.10 m n.p.t,
g) powierzchnia biologicznie czynna min. 70% powierzchni niezabudowanej dzia³ki,
h) ogrodzenie a¿urowe o wysokoci max 1.50 m.
§7. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy dla terenów oznaczonych U:
1. Przeznaczenie podstawowe: tereny us³ug handlu, gastronomii i drobnego rzemios³a nieuci¹¿liwego.
2. Wprowadza siê zakaz lokalizowania przedsiêwziêæ mog¹cych wymagaæ sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na
rodowisko, o których mowa w ustawie Prawo ochrony
rodowiska.

b) zabudowa w nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
c) budynek parterowy o wysokoci do 5.0 m n.p.t,
przekryty dachem o nachyleniu po³aci 5-15°,
d) powierzchnia biologicznie czynna min. 20% powierzchni terenu niezabudowanego,
e) dopuszcza siê ogrodzenie a¿urowe o wysokoci
max 1.80 m, od strony 1MN mo¿liwe pe³ne do
wysokoci 2.20 m;
2) 2U:
a) teren projektowanej zabudowy us³ugowej w obowi¹zuj¹cych i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) dopuszcza siê wbudowanie mieszkania o powierzchni nie przekraczaj¹cej powierzchni us³ugowej,
c) zabudowa do III kondygnacji nadziemnych bez podpiwniczenia, przekrycie stropodachem lub dachem
o spadku po³aci 30-35°,
d) powierzchnia biologicznie czynna min. 30% powierzchni terenu niezabudowanego,
e) dojazd oraz miejsca postojowe do obs³ugi terenu
wy³¹cznie od strony KDW,
f) ogrodzenie a¿urowe o wysokoci max 1.50 m, od
strony terenu ZP mo¿liwe pe³ne do wysokoci 1.80
m;
3) 3U:
a) teren istniej¹cej zabudowy us³ugowej,
b) budowa i rozbudowa w nieprzekraczalnych liniach
zabudowy,
c) mo¿liwa budowa budynku mieszkalnego lub adaptacja istniej¹cych pomieszczeñ us³ugowych na
mieszkanie,
d) budynek mieszkalny o wysokoci do II kondygnacji
nadziemnych przekrytych stropodachem lub dachem o spadku po³aci 30-35° lub 40-45°
e) budynki gospodarcze parterowe, przekryte stropodachem lub dachem o spadku po³aci 30-35°,
f) ogrodzenie a¿urowe o wysokoci max 1.50 m.
§8. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy dla terenów oznaczonych ZP:
1. Przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni urz¹dzonej
ogólnodostêpnej jak parki, zieleñce, skwery, pasy zieleni
ochronnej itp.

3. W razie koniecznoci dopuszcza siê mo¿liwoæ prowadzenia sieci infrastruktury technicznej przez tereny U.

2. Mo¿liwoæ prowadzenia sieci i budowy urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.

4. Dla terenu oznaczonego:

3. Zakaz budowy obiektów kubaturowych chyba, ¿e zapisy
szczegó³owe to umo¿liwiaj¹.

1) 1U:
a) teren przeznaczony pod rozbudowê us³ug handlu
materia³ami budowlanymi, zlokalizowanych poza
granicami opracowania,

4. Dopuszcza siê prowadzenie ci¹gów pieszo-rowerowych
oraz budowê cie¿ek rowerowych.
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5. Dopuszcza siê sytuowanie obiektów ma³ej architektury
oraz reklam.

1. Przeznaczenie podstawowe: gminne tereny komunikacji
pieszojezdnej.

§9. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania dla terenów oznaczonych KD, KDW:

2. W liniach rozgraniczaj¹cych terenów Kx mo¿liwoæ prowadzenia podziemnych sieci infrastruktury technicznej.

1. Przeznaczenie podstawowe: droga gminna w liniach rozgraniczaj¹cych z umieszczonymi w nich elementami drogi
oraz urz¹dzeniami z ni¹ zwi¹zanymi wynikaj¹cymi z funkcji
drogi i uwarunkowañ terenowych.

3. Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych zmienna: 7.0-8.0 m.

2. W liniach rozgraniczaj¹cych mo¿liwoæ prowadzenia podziemnych sieci infrastruktury technicznej.

Przepisy koñcowe

3. Nasadzenia zieleni w pasach drogowych kieruj¹c siê zasad¹ urozmaicenia gatunków drzew.
4. Dla terenu oznaczonego:
1) KD:
a) teren istniej¹cej drogi gminnej klasy Z;
2) 1KDW:
a) projektowana droga wewnêtrzna gminna, ³¹cz¹ca
ul. Wodoci¹gow¹ z ul. Kujañsk¹, obs³uguj¹ca projektowane 1MN, 2MN, 1 U, 2U,
b) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 11.0-15.0 m,
c) w pasie drogowym przy terenach us³ugowych projektuje siê miejsca postojowe.
3) 2KDW:
a) istniej¹ca droga wewnêtrzna gminna obs³uguj¹ca
tereny zabudowy mieszkalno-us³ugowej.
§10. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania dla terenów oznaczonych Kx:

ROZDZIA£ III

§11. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala siê
30% stawkê s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty od wzrostu wartoci
nieruchomoci dla terenu wyznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
§12. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Z³otowa.
§13. Trac¹ moc ustalenia uchwa³y nr XXXII/217/2001 Rady
Miejskiej w Z³otowie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Z³otowa w rejonie dzielnicy
przemys³owej przy ulicy Kujañskiej (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 75 poz. 1341 ze zmian¹: z 2006 r. Dz. Urz. Woj.
Wielkopolskiego Nr 107 poz. 2615) na obszarze objêtym
niniejsz¹ uchwa³¹.
§14. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej
(-) mgr Barbara Chorabik
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Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y nr XXIV/119/08
Rady Miejskiej w Z³otowie
z dnia 28 padziernika 2008 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIEJSKIEJ W Z£OTOWIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH
DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA Z£OTOWA,
OBSZARU OBEJMUJ¥CEGO REJON UL. KUJAÑSKIEJ (OGRODOWA I PIASKOWA)
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Z³otowa, obszaru obejmuj¹cego rejon
ul. Kujañskiej zosta³ wy³o¿ony do publicznego wgl¹du w
okresie od 28 sierpnia do 19 wrzenia 2008 roku. W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag dotycz¹cych projektu planu, tj. do dnia 8 padziernika 2008 roku wp³ynê³a 1 uwaga.
Burmistrz Miasta Z³otowa Zarz¹dzeniem Nr 110/08 z dnia
9 padziernika 2008 r. rozpatrzy³ uwagê dotycz¹c¹ projektu
planu i postanowi³ jej nie uwzglêdniæ.
W zakresie uwagi nieuwzglêdnionej przez Burmistrza
Miasta Z³otowa, Rada Miejska w Z³otowie postanawia przyj¹æ
nastêpuj¹cy sposób jej rozpatrzenia:

Uwaga nr 1
Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie Warszawa Oddzia³
Biura Zarz¹du G³ównego w Poznaniu ul. Niez³omnych 1, 61894 Poznañ, pismo z dnia 17.09.2008 r, która dotyczy³a:

a) zmiany funkcji dzia³ki nr 14/3 z przeznaczeniem pod
zabudowê us³ugow¹ z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
1.

Burmistrz nie uwzglêdni³ uwagi.

2.

Rada Miejska w Z³otowie nie uwzglêdni³a uwagi.

Wyjanienie:
Ustalenia planu dla wspomnianej dzia³ki s¹ nastêpuj¹ce:
1MN - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej z
mo¿liwoci¹ prowadzenia dzia³alnoci us³ugowej,
2 MN - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej z
mo¿liwoci¹ prowadzenia us³ug nieuci¹¿liwych w parterach
budynków mieszkalnych.
Wynikaj¹ one z realizacji wniosków sk³adanych przez
mieszkañców tego rejonu ul. Kujañskiej.

Za³¹cznik nr 4
do uchwa³y nr XXIV/119/08
Rady Miejskiej w Z³otowie
z dnia 28 padziernika 2008 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, OBSZARU OBEJMUJ¥CEGO
REJON UL. KUJAÑSKIEJ (OGRODOWA I PIASKOWA)
I. Inwestycje infrastruktury technicznej objête ustaleniami i obszarem planu.
Zasady obs³ugi oraz charakterystyka rozwi¹zañ infrastruktury technicznej, w tym komunikacyjnej, w rejonie ul. Kujañskiej 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 zapisano w planie inwestycje infrastrukturalne:
1. Modernizacja, rozbudowa i budowa uk³adu komunikacyjnego, obejmuj¹cego:
Realizacja nowego odcinka powi¹zania drogowego wewnêtrznej drogi (KDW), jako drogi lokalnej gminnej ³¹cz¹cej ul. Wodoci¹gow¹ z ul. Kujañsk¹ do terenów zabudowy

us³ugowej (1U, 2U) i mieszkalnej jednorodzinnej(1MN,
2MN),
- szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 11,00-15,00 m,
- jednajezdnia, 2 pasy ruchu o szerokoci 3 m ka¿dy,
- poza jezdni¹ chodniki, pas zieleni i miejsca postojowe do
parkowania pojazdów wzd³u¿ jezdni,
Dopuszcza siê prowadzenie sieci infrastruktury technicznej przez tereny U.
2. Modernizacja, rozbudowa i budowa pozosta³ych systemów infrastruktury technicznej, obejmuj¹cych:
1) Zaopatrzenie w wodê.
Teren jest uzbrojony
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2) Odprowadzenie cieków i wód opadowych. Rozbudowa systemów kanalizacji
a) sieæ kanalizacji sanitarnej - teren uzbrojony.
b) kan. deszczowej - nie przewiduje siê.
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.:
a) programu Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne,
b) dotacji unijnych,

3. Udzia³ inwestorów w finansowaniu w ramach porozumieñ
o charakterze cywilnoprawnym (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.
Inwestycje komunikacyjne - bezporednie przygotowanie
i obs³ugê finansowania prowadzi Urz¹d Miejski
Inwestycje odwodnienia terenów i odprowadzenia wód
opadowych - brak
Inwestycje zaopatrzenia w wodê i kanalizacje (z wy³¹czeniem odwodnienia terenów) bezporednie przygotowanie,
realizacja i finansowanie nale¿y do spó³ki miejskiej  Miejski
Zak³ad Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Inwestycje zaopatrzenia w gaz - bezporednie przygotowanie, realizacja i finansowanie nale¿y do KRI S.A. ul. Serdeczna 8, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przemierowo.

c) dotacji samorz¹du województwa,
d) dotacji i po¿yczek z funduszy celowych,
e) kredytów i po¿yczek bankowych,
f) innych rodków zewnêtrznych.

3760
UCHWA£A Nr XXVII/184/08 RADY MIASTA CZARNKÓW
z dnia 30 padziernika 2008 r.
w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i przedszkolach
prowadzonych przez Gminê Miasta Czarnków
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116. poz. 1203; Dz.U. z
2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r.
Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974; Nr. 173, poz. 1218) oraz art. 30 ust. 6
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku- Karta Nauczyciela (tj.
Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 zmiany: Dz.U. z 2006 Nr 170,
poz. 1218; Nr 220, poz. 1600; Dz.U. z 2007 r. Nr. 17, poz. 95;
Nr 80, poz. 542; Nr 102, poz. 689; Nr 158, poz. 1103; Nr 176,
poz. 1238; Nr 191, poz. 1369; Nr.247, poz. 1821) Rada Miasta
Czarnków uchwala:

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI SZKÓ£ I
PRZEDSZKOLI DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZ¥CYM
JEST GMINA MIASTA CZARNKÓW
Postanowienia wstêpne
§1. Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w szko³ach i przedszkolach prowadzonych przez Gminê Miasta Czarnków, zwany dalej Regulaminem okrela:
1) wysokoæ stawek oraz szczegó³owe warunki przyznawania
dodatków: za wys³ug¹ lat, motywacyjnego, funkcyjnego
oraz za warunki pracy,
2) szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doranych zastêpstw,

