
UCIIVYALA NR )OflIV131/08

RADY MIASTA I GMI}WCZERNIEJEWO

z dnir 9 lipcs 2008 r.

w sprswi€ miejscow€go planu zrgospodarowtDis prz$tLzennego teren6w zabudowy

jednorodzhnei i zsbudowy techniczno-produkcyjnei z funkcjq mieszkaniowq

w Zydowie, dzialka nr ewid. 404/15

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym

(Dz.lJ. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz.V. 22002 r.Nt 23, poz220,Nt 62' poz 558'

Nr I 13, poz. 984, Nr 153, poz. l2'7l,Nr 214, poz 1806,DzU.22003 r. Nr 80, poz 7l7, Nr 162,

poz. 1568, Dz.lJ. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, N! I 16, poz 1203, Dz.U. z 2OO5 t' Nt 172' poz'

l44 l ,Nr l75 ,poz .  1457 o tuzDzu.22006 r .  Nr  17 ,poz .  l28 ,Nr l81 ,poz .  1337)orazan 20us t

I ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz U'

z2003r .Nr80poz.717,Nr6 ,poz .41 ,Nr l4 l ,poz .  1492,  Dz .U.  z  2005 r .  Nr  I  13 ,  poz  954 'Nr

130, poz, 1087 oraz Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz 319) Rada Miasta i Gminy Czemiejewo uchwala

co nastQpuje.

l .

$ 1

Po stwierdzeniu zgodnosci ze Zmian4 studium uwarunkowai i kierunk6w

zagospodarowania przestrzennego gniny Czemiejewo - uchwala Rady Miasta i Gminy

Czemiejewo Nr XLVI/264/2006 z dfia 2'1.06.2006 r. uchwala siq miejscowy plan

zagospodarowania przestrzennego teren6w zabudowy jednorodzinnej i zabudowy

techniczno-prcdukcyjnej z funkcjq mieszkaniow4 w Zydowie, dzialka nr ewid. 404/15'

Granice obszaru objgtego planem zostaly naniesione na rysunku planu.

Plan miejscowy sklada siq z tre5ci niniejszej uchwaly oraz integralnych czq{ci:

l) rysunku planu- w skali l:1000 - zalqcznik nr l;

2.

3.



rozstrzygniecia w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego

planu zagospodarowania przestrzemego wylozonego do publicznego wgl4du -

zalqcznik ry 2;

rozstrzygniQcia o sposobie realizacji zapisanych w planie zadai z zakresu infrastrukhrry

teahnicznej oraz zasad ich finansowania nalez{cych do zadaf wlasnych gminy -

zalqcznik nr 3.

ROzJ)ntrL I
Pr plly og6he

$ 2

Ilekroi w dalszych przepisach niniejszej uchwaly jest mowa o:

1) ustawie - ndezy przpz to rozumiei ustawQ z dnia 2'1 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym;

2) planie - rlalez-y ptzpz to rozumied ustalenia planu o kt6rym mowa w $ I niniejszej

uchwaly;

3) uchwale - nalez-y ptzBz to rozumied niniejsz4 uchwalg Rady Miasta i Gminy

Czemiejewo,

4) przeznaczenit podstawowym - r]alezy przez to rozumied takie Przeznaczenie, kt6re

powinno przewazad na obszarze w obrEbie linii rozgraniczajqpych, okeSlone symbolem;

5) przeznaczeniu dopuszczalnym - talezy przez to rozumied rodzaje przeznaczenia inne

niz podstawowe, kt6re uzupelniaj{ lub wzbogacaiqprzeznaczenie podstawowe;

6) przedsipwziqciach, dla kt6rych obowiqzek sporz4dzenia raportu o oddzialywaniu

przedsigwziqcia na Srodowisko moze byd wymagany lub o przedsiEwzipciach mog4cych

anracz4co oddzialy,t'tad na Srodowisko, q,rnagaj4cych sporzqdzenia rapomr

o oddziatywaniu przedsiqwziqcia na Srcdowisko - nalezy przez to rozumied

przedsiEwziEcia wyrnienione w rozporz4dzeniu Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2004

r., w sprawie okre3lenia rodzaj6w przedsiqwziqd mog4cych znacz4co oddzialprai na

Srodowisko olaz szczeg6lowych uwarunkowa.ti zwi{zanych z kwalifikowaniem



przedsiQwziQcia do sporzqdzenia raporhr o oddzialywaniu na Srodowisko - Dz.U. Nr 257

z dnia 3 grudnia 2004 r. ze zmianamr;

7) dopuszczalnych poziomach halasu - nalezy przez to rozumiei dopuszczalne poziomy

halasu okreilone w Rozporzqdzeniu Ministra Ocfuony Srodowiska z dnia 14 czerwca

2007r. w sprawie dopuszczalnych poziom6w halasu w Srodowisku (Dz.U. nrl20,

poz.826) dla okreilonych rodzaj6w teren6w;

8) zabudowie techniczno - produkcyjnej - ustugowej nalezy przez to rozumiei rzemioslo

uslugowe, obsluguj4ce zar6wno ludnosi jak tez obiekty produkcyjne i uslugowe, kt6re

nie moZe obejmowai przedsiEwzigi mog4cych znacz4co oddzialywad na 3rodowisko,

wymagaj4cych sporz4dzenia raportu o oddziallvaniu przedsiqwzigcia na Srodowisko.

9) froncie dzialkl - nalezy przEz to rozumiei cz96( dzialki budowlanej, kt6ra przylega do

drogi, z kt6rej odbywa siq gl6wny wjazd lub wejscie m dzialkQ;

lO) lpzrilu-rri,d! WEzto roamiec budynek lqc4py dwa budynki, ktorego finkcja ogranicza siQ do

komunikacji wewnEeanej ;

ll) malej gastonomii nalezy przez to roztxnie( lokal gastronomiczny w budynku

mieszkalnym jednorodzinnym, posiadajqcym najwyzej jeden lokal mieszkalny;

12) nieprzekaczalnej linii zabudowy - nalezy ptzez to rozumiei wartos6 okeSlajQcq

minimaln4 odlegloS6 podanq w mb, w jakiej mog4 siE znajdowa6 lica Scian lub

naro2nik6w budynk6w, Oke5lenie nieprzekaczalnej linii zabudowy oznacza, 2e istnieje

mo2liwoSi r6wnoleglego w stosunku do usltuowania na rysunku planu cofniQcia

budynku w glqb dzialki;

13) przestrzeni publicznej - nalezry przez to rozumiei wnqtrza ulic, plac6w, tras

dojazdowych w ksztalcie wydzielonym liniami rozgraniczaj4cymi a stanowi4ce sp6jn4

funkcjonalnie i dostgpna publicznie przestrzenn4 caloSd;

14) siedlisku przyrodniczym - naleLry paez to rozumiei obszar l4dowy lub wodny,

naturalny lub p6lnaturalny wyodrgbniony w oparciu o cechy geograficzne, abiotyczne i

biotyczne, okeSlony w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r' o ochronie przyrody (Dz U.

Nr 92, poz. 880 z 2004 r.). Dostosowade roSliny do siedliska przyrodniazego oznacza

zgodno(;6 z wlaiciwymi dla niej wymaganiami w miejscu planowanego nasadzenia -

podloze gruntowe, stosunki wodne, naslonecznienie, pochylenie terenu;

15) zieleni izolacyjnej - nalezy przez to rozumiei drzewa i kzewy lisciaste i iglaste

posadzone w zwartym szpalerze o szerokosci co najmniej 2 - 5 m,



lO rcklamie - nalezy przez to wszelkie no&fki informacji wiaulnqi (noSniki naicienne, wolnosloj{ce,

tablice reklamowe, pylony lF) wtaz z el€rnentami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, nie

bqdqg€ szyldami, tablicami informacyjnymi czy zrnkami w rozumieniu przepis6w o anakach

i syendach &ogowych

17) reklamie wielkoformatowej - nalezy przez to rozumiei reklamp o powierzchni powyzej

12m2:

18) tablicach informacyjnych - ralezy ptzez to rozumiei elementy systemu infomacji

miejskiej, w tym: tablice informujqge o nazwie ulicy, nurnerze domq tablice ffirmujqce

uystow, oraz tablice z ogloszeniami;

19) szyldach - \alezy przez to rozumied oznaczenia jednostek organizacyjnych oraz

podmiot6w gospodarczych, ich siedzib lub miejsc lykon)'wania dzialalno&i, nie bdqpe

rcklamq;

20) dachu dwuspadowym - ralezy ptzez to rozumiei dach posiadaj4cy dwie podstawowe

polacie dachowe o przeciwleglych spadkach l4cz4ce siQ wzdluz kalenicy,

z dopuszczeniem uzupelnienia mniejszymi polaciami wynikaj4c)'rni z ksaaftu rzutu

budynku lub wynikaj4cymi z zastosowania takich element6w jak lukamy, ganki,

ryzality, wemndy, nacz6lki itp. W przypadku zastosowania dachu dwuspadowego

wbryle budynku pojawiaj4 siQ trojketne lub trapezowe w przypadku zastosowania

nacz6lk6w zamknigcia elewacji szczytowych;

21) dachu wielospadowym - nale2y przez to rozumiei dach posiadaj4cy co najmniej trzy

podstawowe polacie dachowe o podobnych spadkach, lqcz4ce sig w jednym punkcie lub

wzdlu2 kalenic. W przypadku rozczlonkowanego rzutu budynku lub zastosowania takich

element6w jak lukamy, ganki, ryzality, werandy, itp. podstawowe polacie mog4 byi

uzupelniane mniejszymi polaciami o podobnych spadkach;

22) dachu stromym - nalez,y przez to rozumiei dach o nachyleniu 12' lub wiqkszym albo

o nachyleniu w 3cisle okreslonym przedziale - powy2ej l2':

23) dachu plaskim - nalezy ptzezto roz.)miei dach o nachyleniu mniejszym nizl2o;

24) obiektach malej architektury - nalezy przez to rozumie6 obiekty zdefiniowane w ustawie

Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. lIlS zp6in. zm.)

,q



$ 3

NastQpuj4ce oznaczenia graficzne saobowi4zujqcymi ustaleniami planu:

l) ganica obszaru objctego planem;

2) linie rozgraniczajqce tercny o r6znym puemaczenlt oftz orracze\ia grcfrcTie

i literowe dotycz{ce przeznaczenia tercn6w;

3) nieprzekaczalne linie zabudowy;

4) spos6b ustawienia kalenic dachowych budynk6w mieszkalnych;

5) tereny wzdht element6w sieci infiastruktury technicznej, na kt6rych obowi4Tuj4

ograniczenia w uz]'tkowadu;

6) pasy zieleni izolacyjnej.

RO7,Dzr,ltL 2

Prrepisy rzczeg6lowe

$ 4

Ustala si€ nastQpuj4ce plzeznaczenie tercnu:

1) ustala siq teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku planu

symbolem MN, na kt6rlm przez aczeriiem podstawowym jest budynek mieszkalny

wraz z budynkiem gospodarczym lub garazem. Przennczenie dopuszczalne mog4

stanowid uslugi: handel detaliczny, mala gastronomia, drobne uslugi rozrywki i kultury

np. kawiamie intemetowe, pracownie artystyczne, biura, uslugi zwiqzaoe z

wykonl,vraniem wolnego zawodu, pomieszczenia zakwaterowania turystycznego,

drobne uslugi typu: szewc, kawiec, fotograf, fryzjer, gabinet masazu, wypozyczalnia

drobnego splzQtu, punkty napraw artykul6w u214ku domowego itp Przeznaczenle

dopuszczalne powinno byC zlokalizowane w budynku mieszkalnym jednorodzinnym,

posiadaj4cym najwyzej jeden lokal mieszkalny, przy czym uslugi stanowi4ce

ptzeznaczenie dopuszczalne nie mog4 zajmowa6 wi€cej rriz 30 0/o powierzchni

calkowitej budynku mieszkalnego. Dopuszcza siQ r6wnie2 urz4dzenia o niewielkich

gabarytach zwiqzane z funkcjonowaniem lokalnych system6w infrasauktury technicznej

lub telekomunikacyjnej - nie konkurujqce wielkoSciq i wysokoSci4 z obiektami

przeznaczenia podstawowego;



2) ustala sig tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej - usfugowej z funkcj4

mieszkaniow4, oznaczone na rysunku planu symbolami IU/MN - 3UMN.

Przeznaczenie podstawowe obejmuje: budynki mieszkalne, bud)'Dki uslugowe oraz,

w przypadku zrezygnowania na dzialce z funkcji uslugowej, budynki gospodarcz€ lub

garazowe. W ramach podstawowego przeznaczer'ia terenu mog{ byi lokalizowane

budynki wraz z instalacjarni i urzqdzeniami technicznymi oraz budowle, skladajqce siE

na calodC uzytkow4 Rodzaj uslug moze obejmowai uslugi wymienione jako

ptzezt\aczerie dopuszczalne dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN olaz

obiekty zwiq,zane z prowadzeniem dzialalnoSci w)'tw6rczej itp. Dopuszcza siq

zrezygnowanie z funkcji uslugowej na dzialce i przeznaczenie calej dzialki wyleczni€ na

cele mieszkaniowe lub zrezygnowanie z funkcji mieszkaniowej i przeznaczenie calej

dzialki pod uslugi. Przeznaczeniem dopuszczalnym mogq bye urz4dzenia zwiqzafre z

funkcjonowaniem lokalnych system6w infrastuktury technicznej lub

telekomunikacyjnej - nie konkuruj4ce wielkodci4 i wysokoSci4 z obiektami

przeznaczenia podstawowego;

3) ustala siQ teren drogi gminnej, oznaczony na rysunku planu symbolem KD;

4) ustala siQ teren drcgi dojazdowej wewnQtrznej, oznaczony na rysunku planu symbolem

KDW:

5) ustala siQ tereny poszerzei istniejecej, poza obszarem objqtym planem drogi, oznaczone

na rysunku planu symbolami lkd, 2kd;

6) ustala siQ teren stacji transformatorowej, oznaczony na rysunku planu symbolem E

$ 5
wprowadza siQ nastQpuj4ce zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

l) projektowana zabudowa mieszkaniowa winna nawi4zywai do chamkteru budynkdw

mieszkalnych istniejqcych na pobliskim osiedlu domk6w jednorodzinnych przy ul Jana

Pawrall poprzez zastosowade stromych dach6w;

2) budynki zwi|zane z uslugami powinny spelniai wysokie wymogi estetyczne a w ich

kolorystyce nalezy unikac jaskawych odcieni barw;

3) szczeg6lnej dbalo3ci wymaga zagospodarowanie ziel€ni4 obrzezy dzialek - pomiqdzy

drogami a zabudow4.

, !



$ 6

Ustala siQ nastQpujace zasady ochrony Srodowisk4 przyrody i kajobrazu kultwowego:

l) na terenach IUMN-3UA4N dopuszcza sie mozliwosi lokalizowania plzedsiqwziqi, dla

kt6rych obowiqgek sporz4dzenia raportu o oddziallvaniu przedsiqwzigcia na

drodowisko moze byi wymagany pod warunkiem, ze uci42liwo3ci nie bqd4 wykaczaly

poza granice obszaru objetego planem;

na terenach 1UMN-3UA4N zakazuje sie mozliwosci lokalizowania przedsiEwzigi

mog4cych znacz4co oddziallvad na Srodowisko, wymagaj4cych sporz4dzenia raportu o

oddziall'rvaoiu pzedsigwzigcia na Srodowisko.

zakazuje siq przekaczania dopuszczalnych poziom6w halasu na tercnie MN jak dla

terel6w zabudowy mieszkaniowej a na terenach I U/IvIN-3U/]'IN jak dla teren6w na cele

mieszkaniowo-uslugowe zgodnie z Rozporz4dzeniu Ministra Ochrony Srodowiska

z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziom6w halasu w Srodowisku

(Dz.U. rE 120, poz.826) \

4) w miejscach zaztaczotyah na rysunku planu nalezy zlealizowat pasy zieleni

izolacyj nej ;

na dzialkach \rpowadzid zieleii ozdobn4 ogrod6w onz zadrze\\ienia i zakrzewienia.

Stosowa6 rosliny z przewag4 gatunk6w rodzimych, dostosowane do danego siedliska

przyrodniczego;

zakazuje siE przeksztalceri powierzchni ziemi, zakl6cajqcych naturalny uklad ciek6w

wodnych;

7) spos6b posadowienia i podpiwniczenia obiekt6w budowlanych musi uwzglgdniai

utrudnione warunki gruntowo-wodne, mog4ce wystQpowai miejscowo w rejonie ciek6w

istniejqcych poza obszarem objltym planem;

8) zakazuje sip odprowadzai nieczystosci plynne do gruntu lub do ciek6w istniej4cych

poza obszarcm objQtym planem;

9) wody opadowe i roztopowe na terenach MN i IU/I4N-3U/I4N nale2y zagospodarowai

zgodnie z zapisem zawartym w $ 13 ust.4. Scieki opadowe z polaci dachowych

odprowadzane do w6d powierzchniowych winny spelniai warunki obowiqzuj4cych

przepis6w w zakresie ochrony Srodowiska. PrzyiQte rczwiqzaiia Dusz4 gwar,rntowac

ochronQ grunt6w i w6d podziemnych zgodnie z okeslonymi w przepisach szczeg6lnych

2)

3 \

6)



wymogami dla obszaru o znacznych zasobach w6d podziemnych w obrEbie piEtra

czwartorz Qdowego - wysokiej ochrony OWO;

10) Ccieki bytowe komunalne oraz Scieki zwiqzalj,e z uslugami nale2y docelowo

odprowadzid do oczyszczalni komunalnej. Scieki zwigane uslugami mog4 wymagaC

oczyszczenia do parametr6w olseSlonych przez wla3ciciela kamalizacji sanitamej oraz

\zyskar.ia $zez inwestora pozwolenia wodno-pmwnego, zgodnie z ustaw4 - Prawo

wodne. Do czasu budowy kolektora senitamego dopuszcza siE szczelne atestowane

zbiomiki na dzialce, op62niane przez koncesjonowanego przewoZnika i wywozone do

oczyszrzaln,i,

ll) odpady komunalne i komunalno-podobne nalezy gomadzid w granicach posesji, w

spos6b umozliwiaj4ay zorganizowany wp,6z na skladowisko odpad6w;

I 2) ochronQ powietrza z,'pewnie z€odnie z pn episami odrqbnymi;

13) energiQ dla potrzeb technologicznych oraz dla cel6w gtzpwczyoh wytwarzac na bazie

paliw nie powoduj4cych przekoczenia dopuszczalnych norm emisji, takich jak energia

elektryczn4 gaz, olej opalowy, niekonwencjonalne ir6dla energii itp.

14) na wszystkich terenach objQtych planem nalezy przy pracach ziemnych uwzglgdniC

przebudowg urzqdzeri melioracyjnych.

$ 7

Ustala siQ nastepuj4ce zasady ochrony dziedzictwa kultuowego i zabytk6w:

l) na tercoie objqtym planem z uwagi na polo2enie w strefie wystQpowania stanowisk

archeologicznych inwestotzy s4 zobowiq.zani do zlecenia stalego nadzoru

archeologicano-konsenatorskiego nad pracami ziemnymi. Spos6b realizacji wy2ej

wymienionego warunku ustalid z Wydzialem Archeologicznym Wojew6dzkiego UrzQdu

Ochrony Zab)'tk6w w Poznaniu;

2) nie okreSla siE irurych zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabgk6w oraz d6br

kultury wsp6lczesnej z uwagi na nie wystgpowanie wymienionych zagadnieri na

obszarze objQtym planem.



s 8

Ustala siq nastQpuj4ce wymogi wynikajqce z potrzeby ksztahowania przestrzeni publicznych:

1) ogrodzenia realizowaC jako a2urowe z dopuszczeniem odcink6w pelnych w miejscach

wmagaj4cych przysloniQcia z uwagi na prowadzon4 dzialalnodi uslugow4. Dopuszcza

siQ Zywoploty;

2) stosowanie reklam dopuszcza siq wzdluz nieprzekaczalnych linii zabudo\T oraz na

elewacjach budynkow zwiqzanych z uslugami. Reklamy wolnostoj4ce o ujednoliconych

standardach gafiki, litemictwa, kolorystyki ralezy vrfj,ieszazaa na standardowych

stelazach przy zachowaniu wysokosci, nie zagta2ajqcejbezpieczeistwu na drogach;

3) zakazuje siQ lokalizowania reklam wielkofomatowych;

4) szyldy i tablice infomacyjne nalezy objqi jednolitymi standardami grafiki, litemictw4

kolorystyki;

5) oswietlenie teren6w, &69 i Scie2ek pieszych, rozmieszczenie r62nego typu przegr6d

porz4dkuj4cych ruch kolowy, pieszy, rowerowy, rodzaj obiekt6w malej architektuy w

przestrzeni ulic nale2y obj4i kompleksowyrn rozwiqzaniem dla calego obszaru

oDmcowania.

$ e

Ustala sie nastqpuj4ce parametry i wskaZniki dotycz4ce ksaahowania zabudowy

i zagospodarowania terenu:

I ) powierzchnia zabudowy nie moze przekacza6;

a) na terenach 1UA4N-3UA4N - 40 % powierzchni dzialki;

b) na terenie MN - 30% powierzchni dzialki.

powierzchnia biologicznie czyrura powinna wynosii co najmniej:

a) na terenach IU/MN-3U/MN - 30 % powierzchni dzialki;

b) na tercnie MN-40% powieEchni dzialki.

nieprzekaczalne linie zabudowy:

a) wzdluz dr6g KD i KDW, wzdlu2 poszerzeti drogi, istniej4cej poza obszarem

objQtym planem lkd i2kd oraz wzdluz dr6g istniej4cych poza obszarem objQtym

2)

? \

q



planem w odlegloSci 5 m od frontowych granic dzialek - zgodtie z rysunkiem

planu;

b) od kawgdzi ciek6w wodnych istniejqcych (poza obszarem obj€tym planem) oraz

od granic dzialki o n! ewid,404/14 (r6wniez poza obszarem objQtym plalem) w

odleglosci I 0m - zgodnie z rysunkiem planu.

4) parametry i zasady sltuowalia budynk6w zwiqzanych z uslugami;

a) budynek lub budynki - maksymalnie dwa na jedrcj dzialce, zwiq.zane z uslugami

powinny byi usltuowane jako wolnostojace lub przy granicy &ialki zaznaczonej

na rysunku planu. Dla terenu 2UIMN dopuszcza sig ponadto mozliwo3i

lokalizowania budynk6w zwi4Tanych z uslugami przy tylnych $anicach dzialek;

dopuszcza siE powiqzanie budynku lub budynk6w zwi4zanych z uslugami migdzy

sobq lub z budynkiem mieszkalnym poprzez lqczniki;

wysokosd od poziomu terenu do okapu dachu nie moze przekoczy( 6,0 m;

dachy plaskie lub strome o nachyleniu do 20"; dwuspadowe lub wielospadowe. W

przypadku lokalizowania budynku przy granicy dopuszcza siq dachy

iednospadowe.

parametry budynk6w mieszkalnych jednorodzirutych:

a) gabarla pionolvy: parter plus poddasze u2ytkowe lub nieuzytkowe o lqcznej

wysokodci nie przekraczaj4cej od poziomu terenu do kalenicy dachu 10 m.

Dopuszcza siQ wyzsze elemerrty techniczne, np. kominy, nie przekaczajqce

wysokodci l4m n.p.t.;

b) dachy strome dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 30'- 45". Dla dach6w

dwuspadowych obowi4zuje wym6g ustawienia kalenic zgodnie z rysunkiem

planu. Wym6g ten dotyczy dach6w wielospadowych tylko w przypadku, kiedy

kalenice posiadaj4 dlugosC powyzej 5m. Dopuszcza siE, by czEsci budynku od

strony elewacji ogrodowej posiadaly kalenice prostopadle do kalenicy gl6wnej

bryly budynku;

c) pokrycie dach6w: dach6wka, materialy imituj4ce dach6wkE lub inne uadycyjne

materiaty pokryciowe w gamie kolor6w od szarego poprzez brunatny, ceglasty do

cremnoczerwonego;

palametry i zasady sytuowania budynkdw gospodarczych lub garazy:

b)

c)

d)

6)



a)

b)

na terenach 1UA4N - 3UA4N pomieszczenia gospodarcze lub gamzowe nalezy

lokalizowai w obrgbie budynk6w zwiryanych z uslugami. W przypadku

aezygnowania z funkcji uslugowej dopuszcza siE budynki gospodarcze lub galaze

o powierzchni do 80 m2 wolnostoj4ce lub przy tej samej ganicy dzialki, przy

kt6rej dopuszczorc lokalizowanie budynk6w uslugowych;

na telenie MN bud),nek gospodarczy lub garaz powinien byi zlokalizowany jako

dobudowany do budynku mieszkalnego odjednej lub drugiej strony bocznej;

maksymalna wysokosC budynk6w gospodarczych lub garazy nie moze

przekmczad 3,5 m od poziomu terenu do okapu dachu;

dachy dwuspadowe lub wielospadowe. W przypadku zlokalizowania budynku

gospodarczego lub garaiu pr4, ganicy dzialki lub dobudowanego do budynku

mieszkalnego, dopuszcza siE dachy jednospadowe;

pokrycie dach6w budynk6w gospodarczych btb guazy powinno nawilzywad do

dach6w budynk6w mieszkalnycb materialem i kolorem;

w ob4bie kubatury budynku mieszkalnego dopuszcza sig zlokalizowanie

dodatkowego gamzu.

d)

s 1 0

Na obszarze objQtym planem nie wystQpuje tereny lub obiekty podlegaj4ce ochronie, ustalone na

podstawie odrQbnych przepis6w, w tym tereny g6micze, a takze namzone na niebezpieczeistwo

powodzi oftz zagtoaone osuwaniem siq mas ziemnych.

s 1 1

Wprowadza siQ nastQpujqce zasady podzialu nieruchomo3ci:

l) dopuszcza sig korektg projellowanych podzial6w na dzialki budowlane, zaznaczonych

na rysunku planu pod warunkiem, ze nie spowoduje ona zmniejszenia wielkosci

projektowanych dzialek o wiecej niz 10 %;

2) doptszcza siq polqczenie projektowanych dzialek, maksymalnie dw6ch, w obrgbie

teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolami IU/MN - 3UMN,

 



3) nie przewiduje sig scalania i po<lzialu nieruchomogci, wymagaj4cych wszczqcia

procedury w rozumieniu przepis6w odrQbnych.

$ 1 2

W zakesie szczeg6loych warunk6w zagospodarowania teren6w i oganiczei w ich u2)'tkowaniu,

w tym zakazu zabudo$y ustala siQ:

1) na terenach IUA4N i 3UA4N ustala siE zakaz sytuowania budynk6w mieszkalnych

w odleglo6ciach po 7,5m od osi istniej4cych linii elektloenergetycaych 15kV w kazd4

stong. Zakaz ten nie bQdzie obowi4zywad w przypadku likwidacji' przelozenia lub

skablowania linii:

2) mozliwosi lokalizowania na terenach IU/IvIN i 3UA4N budynk6w z pomieszczeniami nie

przeznaczonymi na staly poblt ludzi, w obrqbie obszar6w w odleglosciach po 7'5m od osi

istniej4cyah linii elektroenergetycznych l5kV w kazd{ stronQ, wymaga zachowania

bezpiecznych, okeSlonych w odpowiednich przepisach i nomach, odleglosci tych

obiekt6w od przewod6w roboczych linii l5kv i bedzie uzale2niona od warunk6w

oke3lonych przez wlaiciciela linii elektroenergetycznej

3) na terenach lU/lvIN i 3UA4N i KD wprowadza siE ograniczenie polegajqce na zakazie

sadzenia roSlinnosci wysokiej w odleglodciach po 7,5m od osi istniejacych linii

elektroenergetycznych l5kv w kazdq stronQ. Ograniczenie to nie b€dzie obowiqzywad

w przypadku likwidacji, przelo2enia lub skablowania lirfi.

s 1 3

Ustala siQ nastQpujqce zasady modemizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacji

i infrasfuktury technicznej :

l. Komunikacja

l) dla obslugi komunikacyjnej tren6w objgtych planem ustala siQ uklad drogowy kt6ry

tworz4:

a) drogi istniej4ce poza obszarem objQtym planem: od p6lnocy ulica Klonowa

l4cz4ca siq z drog4 kajowa nrt5, od zachodu oraz od poludnia drogi dojazdowe

wewnQtr-zne. Drogg graniczqc4 od poludnia z obszarem objQtym planem nalezy



2.

poszerzyt o tereny lkd i 2kd - w pasach o szeroko6ci 3-4n onz 5m, kosztem

dzialki o nr ewid.404/15 ;

b) projektowana droga gminna, oznacz3na na rysunku planu symbolem KD o

szerokosci lom w liniach rczganiczajqcych,lqcz4ca ist[iej{ce osiedle domk6w

jednorodzinnych przy ulicy Jana Pawla II z tereltami polozon].rni w poludniowej

czqsci miejscowoSci Zydowo,

c) projektowana droga dojazdowa wewtQtrzna, oznaczona na rysunku planu

symbolem KDW o szeroko3ci l0 m w liniach rozganiczaj4cych.

2) na obszafle objQtym planem rale|y zabezpieczy't miejsca postojowe dla samochod6w

osobowych w ilosci nie mniejszej ni2: 2 stanowiska na kajde 100 m2 powierzchni

uzytkowej uslug lub produkcji, 3 stalowiska na 10 zatrudnionych albo os6b

korzystaj4cych z uslug lub produkcji, w t)'m miejsca postojowe dla os6b

niepelnosprawnych, 2 stanowiska na kazd4 dzialke w zabudowie mieszkaniowej

i - r - ^ . , { - i - - - i

3) w przypadku, gdyby funkcja uslugowa wymagala obslugi samochodami ciQzarowymi

ustala siQ obowi@ek zorganizowania miejsc przeladunku na terenach wlasnych dzialek.

W zakesie zaopatrzenia w wodg ustala siq:

1) istniejqcq sied wodoci4gowq nale2y doprowadzii sieciq rozdzielcz4 do obszaru objQtego

opracowaniem,

2) woda dla cel6w przeciwpoZarowych powinna byi dostQpna w iloSci zapewniaj4cej jej

wymagane zapotrzebowanie dla cel6w przeciwpoi-arowych z urzqdzei sfu24cych do jej

dostarczania do cel6w sanitamych i technologicznych. W przypadku braku warunkdw

technicznych dopuszcza siq irute r6wnorzgdne rozwiqzanie.

W zakresie odprowadzenia 6ciek6w ustala siQ, 2e docelowo Scieki byowe komunalne oraz

Scieki zwi{zane z us}ugami nalezy odprowadzid do oczyszczalni komunalnej. Scieki

zwi4zane uslugami mogq wymagac oczyszszenia do parametr6w oke3lonych przez

wlaSciciela kanalizacji sanitamej oraz uzyskania przez inwestora pozwolenia wodno-

pmwnego, zgodnie z ustaw4 - Prawo wodne. Do czasu budowy kolektora sanitamego

dopuszcza siq szczelne atestowane zbiomiki na dzialce, opr62niane przez koncesjonowanego

przewo2nika i wl.rvozone do oczyszczalni.

Dla odprowadzenia w6d opadowych i roztopowych ustala siQ:

3.

4.



2)

l ) na tergnie MN wody opadowe i roztopowe odprowadzii indywidualnie poprzez

odprowadzenie powierzchniowe na tereny zielone wok6l zabudowai, do dol6w

chlonnych lub do zbiomik6w retencyjnych

na terenach IU/MN-3U,MN wody opadowe i roztopowe odprowadzaC docelowo do

gminnej kanalizacji deszczowej na podstawie warunk6w technicznych podanych przez

wladciciela kanalizacji deszczowej. Scieki opadowe z polaci dachowych odprowadzane

do w6d powiezchniowych winny spelniai warunki obowi4zuj4cych przepisow w

zakresie ochrony Srodowiska. Ptzyjgte toz:wirya'r\a musz4 gwarantowai ochronQ

gunt6w i w6d podziemnych zgodale z oke3lonymi w przepisach szczeg6lnych

wymogami dla obszaru o znacznych zasobach w6d podziemnych w obrQbie piQtra

czwartorzqdowego - wysokiej ochrony OWO. Scieki o ponadnormat)'wlych

zaiieczyszczenlach nalezy wstQpnie podczyScii w sepamtorach przed ich

wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej. Do czasu aealizowania sieci kanalizacji

deszczowej dopuszcza siq ind)^ dualne rozwiqzatia w zakresie gospodarki wodami

opadowymi i roztopowymi zgodnie z obowiqzuj4cymi przepisami ochrony Srodowiska.

w zakresie zaopatrzenia w energip elektrycznq\alezyl

1) projektowan4 sied elektroenergetyczn4 prowadzii w liniach rozgraniczaj4cych dr6g;

2) energiQ elektrycznq doprowadzii z istniej4cej sieci. StacjQ transformatorowa

zlokalizowat na terenie, oznaczon:llr, na rysunku planu symbolem E Dopuszcza sig

zmianp lokalizacji stacji transformatorowej na inne miejsce, po uzgodnieniu z zakladem

energetycznym i uzyskaniu odpowiedniej sluzebnosci guntowsj;

3) wzdluz istniej4cych linii elektloenergetycznych l5KV obowi4zujq ograniczenia

w uz]'tkowaniu zgodnie z zapisem $12.

Energip dla cel6w grzewczych i cel6w technologicznych wytwarzai na bazie paliw nie

powoduj4cych przekoczenia dopuszczalnych norm emisji, takich jak energia elektrycz[a,

gaz, olej opalowy, niekonwencjonalne 2r6dla energii itp.

Odpady nalezy gromadzid w spos6b selekt)'\rny i ptzekazywaa do odzysku lub

unieszkodliwienia zgodnie z przepisami odrEbnymi oraz zgodnie z gminnym systemqm

gospodarki odpadami;

W zakrcsie telekomunikacji zaopatrzenie w l4cza telefoniczne powinno siq odbywac z sieci

projektowanej w liniach rozgraniczaj4cych dr6g.

5 .

6 .

'1.

8.



9. Dopuszcza sig lokalizowanie na obszarze objqtym planem urzqdzeri technicznych obslugi

obiekt6w budowlanych i obiekt6w pomocniczych slu2qcych zaopatrzeniu w wodq, energiq

elektrycan4 oraz zwiryar,e z odprowadzeniem Sciek6w lub innymi elementami uzbrojenia

pod warunkiem uzyskania odpowiedniej stu2ebnoSci guntowej.

10. Inne elementy uzbrojenia - na warunkach okeSlonych w przepisach szczeg6lnyah.

$ 1 4

Nie okresla sig sposobu i teminu tymczasowego zagospodarowania, vz4dzanla i uirytkowania

telen6w.

ROZ;DN"NL 3

Przepily kotrcowe

$ l s

Ustala siQ stawk€, sluz4c{ naliczaniu jednorazowych oplat, o jakich mowa w art 36

ust. 4 ustawy w wysokosci :

l) dla terenu MN - l0 %,

2) dla teren6w IU/MN-3UA4N - 10 %.

s 1 6

Wykonanie uchwaly powierza siQ Burmistrzowi Miasta i Gminy Czemiejewo

0 1 7

Ustalenia planu zawalte w niniejszej uchwale wraz z zal4cznikiem graficznyn nr I - rysunek

planu, stanowi{cym integraln{ czgsd uchwaly, podlegaje publikacji w Dziermiku UrzQdowym

Wojew6dztwa Wielkopolskiego.



s l t

Uchwala w sprawie niniejszego planu wchodzi w zycie po upl,'wie 30 dni od dnia ogloszeniajej

w Dzienniku Urzpdowym Wojew6dawa Wielkopolskiego.

_  P r z e w o d n l d
r lady Miasta,(

cze,i4e



UZASADNIENIE

do Uchwety Rrdy Mimtt i Gminy Cz€rniejewo Nr )OflIU13l/08

z dnia 9 liPca 2fi)8 r.

Miejrcowy pl|n zsSorpodsrowrd& pzestrzen|tego teren6w zrbudowy mierzkrniowej

jcdoorodzinnej i zaburlowy technicao - produkcyjnej z funkcj{ Dieszkrniow{

w 2YnOWtn, az. nr ewid.404/15

opracowany zostal zgodnie z przepisami:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (edn. tekst Dz. V. ir 142

2 2001 r. poz. l59l ze zm,),

- ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz U.

nr 80 z 2003 r.

- rczporzqdzeni.a Ministra Inflastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r' w sprawie

wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzemego

Dz.IJ. w 164 poz. 1587 22003 r.

- rozporz4dzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk6w

technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich us)'tuowanie - Dz U' Nr 75

22002 r- poz. 690

- prawo ochrony Srodowiska ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r' - Dz.U Nr 129 poz' 902

22006 r.

- tozporz4dzenie Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2004 r' w sprawie oke5lenia

rodzaj6w przedsiQwziEC mog4cych znaczqco oddziatyxai na {rodowisko oraz

szczeg6lowych uwarunkowari zwiryarrych z kwalifikowaniem przedsigwziqi do

sporz4dzenia lapotu o oddzialywaniu na irodowisko Dz. U. Nr 257, poz' 25'13

z3 gntdnia2004 r. ze zm.

- rozporz4dzerie Ministra Srodowiska z dnia 14 listopada 2002 r' w sprawie

szczeg6lowych warunk6w, jakim powinna odpowiadai prognoza oddzialywania na

Srodowisko dotyczqca projekt6w miejscowych plar6w zagospodarowania

przestrzennego Dz.U Nr 197, poz. 166722002 t,

- ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie grunt6w rolnych i le3nych (Dz U Nr l2l,

poz. 1226 22004 t.

\ 7



- ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zab)4k6w i opiece nad zabytkami Dz. U. Nr

162 poz. 1568 22003 r.

- ustawy z dnia l6 kwietnia 2004 r. o ochrcnie przlrody - Dz. U. nr 92, poz.880 22004 r.

- ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Insp€kcji Sanitamej - Dz. U. ru 90 poz.

575z1998zp62n.zrn.

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane- jedn. tekst Dz. U. t 207 poz,2016

22003 r, z p6in. zm.

- ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomoSciami - Dz. U. nr 261 poz.

2603 22004 r. z p6in. zm.

- ustawy z dnia 2l marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz.U, nr 204 poz,2086 z2OO4

z p6in. zm.

Prace nad planem wykonano w oparciu o uchwalq Rady Miasta i Gminy Czemiejewo

Nr !127107 z dnia 28 lutego 2007 r. w sgawie przyst4pienia do sporzqdzenia miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego teren6w zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i

zabudowy techniczno - produkcyjnej z fur <cj4mieszkaniow4w Zydowie, dz. nr ewid. 404/15.

Plan zawiera czQdi tekstow4, graficzn4 oraz rozstrzygniQcia. Planjest zgodny z zapisami studium

i z przepisami odrgbnymi. Cz1mno3ci formalno - pnwne udokumentowane se w sporz4dzonej

dokumentacji prac planistycznych.

Prcjekt planu uzyskal poz)'tywn4 opiniE komisji urbanistyczno-architektonicznej w dniu

25.O6.2007 r.

w dniach od 2O.0a2007 r. do 10.09.2007 r. udostQpniory byl do opinii i uzgodnieri przy

uwzglEdnieniu ustalei art. 17 ust. I pkt 6, pkt 7, onz ai. 25 ustawy o planowaniu

i zagospodarcwaniu przestrzennym.

Do projektu planu uzyskano zgodg na zmian€ przeznaczenia grunt6w rolnych na cele nierolnicze

w decyzjach: Minista Rolnictwa i Rozwoju Wsi w pismie GZ.tr.057-602-405/07 z dfia

05.09.2007 r. oraz Marszalka Wojew6ddwa Wielkopolskiego w piimie DR ll 6060-50/07 z d\ia

10.08.2007 r.

Do projektu planu sporzqdzono prognozE wplywu ustalei planu na dochody wlasne i wydatki

gminy zwiqzane z rcalizacjq inwestycji z zakrcsu ilftastruktury technicznej; kt6re nalez4 do

zadari wlasnych gminy.

t 8



' W dniach od 2?.122fi17 r. do 0t.01!20llE r. w siedzibie Urzgdu projekt planu wvlozony byl do

publicznego wglqdu wraz z prognozq odclzialywania na grodowisko.

Do projektu planu nie umiesiono uwag.

Po uchwaleniu plaru uchwala urec. z zly'ipankemi oraz dokumentacjq prac planistycznych

@zie pnnkazana Wojewodzie Wielkopolskiemu w celu oceny ich zgodnodci z przepisami

oftlwa.

B U R M d S T R Z

,,c, o"nuffi"u,,*"

l 9
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do Uchwaly Nr .I[tJl 1.4h.a1.9{....-. z dnta..-9..\qr+.!e1.tt..'.

---r|x{

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo w sprawie uchwalenia m.p.z.p.

teren6w zabudowy mieszkaniowej iednorodzinnej i zabudowy

techniczno-produkcyjnej zfunkciE mieszkaniowq w ZYDOWIE,

d,z. nr ewid.404/-15

ROZSTRZYGNIECIE RADY MIASTA i cMrNy CZERNTEJEI4fO
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyloionego

do publicznego w6l4du projektu m,p.z.p. teren6w zabudowy mieszkaniowei
jednorodzinnei i zabudowy techniczno-produkcyjnej z funkcj4 mieszkaniow4

w ZYDOWIE, dz. nr ewid.Ao4fl'

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 2Z marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodaiowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 777 ze zmianami) Rada Miasta

i Gminy Czerniejewo r oz slr zy ga co nastepuje:

Na podstawie oswiadczenia Burmistrza Miasta i Gminy Czernieiewo z dnia

27.02.2008r. w sprawie braku uwag do proiektu mieiscowego planu zagospodarowania

przeshzennego teren6w zabudowy mieszkaniowej iednorodzinnei i zabudowy

techniczno-produkcyinej z funkcjq mieszkaniowq w ZyOOVnn, dz. N ewid. 4WS,

wyloZonego do publicznego wglqdu wraz z prognoz4 skutk6w wply.wu ustalefi na

6rodowisko, w dniach od 27.12.2007 r. do 08.02.2008 r. nie iozstrzyga sig o sposobie ich

rozpatrzenia.

Przewodnicz4cy Rady

Prze  wodn  i
R a d y  M i a s  t
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Zal acznik nr 3

-.-*;{

do Uchwal y Nr .XXlllrll4.lg.g.:...... z dni " ..9...\gw.lo.e!:....
Rady Miasta €miny Czemiejewo w sprawie uchwalenia m.g.zp.
teren6w zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnei i zabudowy

techniczno-produkcyjnej zfunkcja mieszkaniowa w ZYDOWIE,

dz. nr ewid,. 404 / 15

ROZSTRZYGNIECIE RADY MIASTA i GMINY CZERNIEJEWO

o sposobie realizacii zapisanych w planie inwestycii z zakresu infrastruktury

technicznei oraz zasad ich finansowania w m.p,z,p. teren6w zabudowy

mieszkaniowei iednorodzinnei i zabudowy techniczno-Produkcyinei

z funkcia mieszkaniowa w ZYDOWIE, dz. nt ewid. 404115

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 Poz.717 ze zmianami), art.7 ust. 1 pkt

2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie Sminnym (tekst iedn. Dz.U. z 2OO7 r.

Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 Poz. 220,Nt 62 po2.558, Nr 113 poz. 984 i Nr 21'4 poz.

18O6, z 2O03 r. Nr 80 poz. 7-1.7) i art. 111, ust. 2 Pkt 1 ustawy z 26 listoPada 1998 r.

o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 1.5, poz. 148, N! 45 poz. 391 i Nr

65 poz.594) Rada Miasta i Gminy Czemiejewo r o z 6 trz y g a co nastePuje:

I. Spos6b realizacji zapisanych w planie inweslrcii z zakresu infrastruktury

technicznei

1. Zad,anj,a z zakresu infrastruktury technicznej, kt6re naleza do zadan wl asnych

gmrny ro:

1) budowa sieci wodociagowej , kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.

Przedsiewziecia te beda realizowane pny PafiycyPaqi wl ascicieli Srunt6w
w oparciu o stosowne przepisy.

2) droga oznaczona na rysunku planu symbolem KD test zaliczona do kategorii

dr6g gminnych. Stanowi ona uzupel nienie sieci dr68 sl uzacych

wewnetrznym powiazaaiom miedzy zespol arni osadniczymi w miejscowosci

Qdowo. Dl ugosc drogi ok. 180mb, szerokosc w liniach rozgraniczajacych 72

m. Droga ta bedzie realizowana ze srodk6w samorzadu. Droga dojazdowa

oznaczo a na rysunku planu symbolem KDW o dl ugosci ok ll0 mb i

szerokosci 10 m w liniach rozgraniczajacych jest droga wewnetrzna nie

zaliczona do zadnej kategorii dr6g publicznych.

Tereny oznaczone symbolami 1kd i 2 kd Przeznaczone sa pod poszerzenie

istniejacej drogi nr ewid. 404/2. Pasy telenu o szerokosciach 3 - 4 tn oraz 5 m

wydzielone sa z dzial ki nr ewidencfny 404/15. Przekazanie gruntu na rzecz

wl asciciela drogi nastapi w oparciu o przepisy odrebne.



2.

3.

-:

Za podstawe do realizacji zadan okreslonych w mieiscowym planie

zagospodarowania przestrzerurego, ktdre--naleza do zadan wl asnych gminy,

stanowic beda zapisy Wieloletniego Programu Inwestycyl'nego Gminy

Czerniejewo

Okreslenie termin6w przystapienia i zakonczenia realizacji tych zadar! ustalone

bedzie wedl ug kryteri6w 1 zasad przyletych przy konstruowaniu Wieloletniego

Programu Inwestycyjnego Gminy Czerniejewo.

Inwestycje realizowane moga byc stopniowo w zaleznosci od wielkosci srodk6w

przeznaczony ch na inwestycje.

Uchwalenie planu nie w1'wol uje koszt6w zwiazanych z wypl ata odszkodowan

na skutek zmniejszenia wartosci nieruchomosci.

IL Zasady finansowania zapisanych w Planie inwestycji z zakresu infrastruktury

techniczn€i, kt6re naleza do zadan wl asnych gminy, zgodnie z przepisami

o finansach publicznych.

Z6d[ a finansowania - inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej i komunikacji

wyszczeg6lnione w punkcie I, objete realizacja z tytul u sporzadzenia miejscoweto

planu zagospodarowania przestrzennego beda finansowane z budzetu gminy,

kredyt6w, funduszy unijnych w oParciu o ustawe z dnia listoPada 1998 r.

o finansach publicznych i przy uwzglednieniu horyzontu czasowego dla

poszczeg6lnych zadan i sposobu ich realizacji.

Wykaz inwestycji nalezacych do zadan wl asnych Sminy jest material em do

formul owania zadan wieloletniego planu inwestycineSo Sminy

Przewodniczacy Rady

4.

5.

Przc  wo  d  n i cy
R a d y  M i a s t


