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Na zakończenie burmistrz D. Nowacka 
podziękowała ustępującym Sołtysom 
oraz życzyła powodzenia nowo 
wybranym i tym, którzy będą pełnili tę 
funkcję kolejną kadencję.

Dnia 20 kwietnia 2015r. odbyła się IX 
nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej 
Gminy Pobiedziska.  
Podjęto uchwały w sprawach:

p r z e j ę c i a  o d  P o w i a t u  
P o z n a ń s k i e g o  z a d a n i a  
zarządzania publiczną drogą 
powiatowa nr 2408P - ul. 
Goślińska w m. Pobiedziska,
zmiany uchwały budżetowej 
Gminy Pobiedziska na rok 2015 r.

***

.
.

.

.

.

KALENDARIUM
ODBY£Y SIÊ POSIEDZENIA KOMISJI:
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Miejsce 

złożenia 

dokumentów

Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska, ul. T. Kościuszki 4, 62 – 010 Pobiedziska
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Pobiedziska, parter – stanowisko nr 1.

Opłaty § Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na wniosek o wydanie 
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu  –  wg ustawy z dnia 16 
listopada 2006 r., o opłacie skarbowej (Dz.U.2014.1628 j.t.) –  i wynosi 107 zł, z 
wyłączeniem spraw budownictwa mieszkaniowego.

§ Za złożone pełnomocnictwo udzielone przez inwestora, osobie, która może go 
reprezentować w sprawie wniosku –  opłata 17 zł (z wyjątkiem przypadków, gdy 
pełnomocnictwo nie podlega opłacie skarbowej),

§ Obowiązek zapłaty opłaty skarb owej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie 
czynności urzędowej, a dokonuje się jej w formie gotówkowej – w kasie urzędu w godz. 
pon. 1000

 

–1600 , wt. – pt. 1000

 

–1400 lub w formie bezgotówkowego przelewu na rachunek 
bankowy PKO BP SA Poznań 41 102 0 4027 0000 1102 1108 0050.

 

 

Wymagane 

dokumenty

 

1.

 

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy (druk wniosku dostępny na stronie urzędu: 
http://www.bip.pobiedziska.pl/  w zakładce PLANOWANIE PRZESTRZENNE –
Wnioski do pobrania lub w siedzibie urzędu),

 

2.

 

2 kopie mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku w zasobach geodezyjnych                          
i kartograficznych, kopie mapy katastralnej, obejmujące teren którego wniosek dotyczy              
i obszar na który inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000,                             
a w przypadku inwestycji liniowych również 1:2000. Mapa powinna obejmować 
trzykrotną szerokość frontu działki objętej wnioskiem, jednak nie mniej niż 50 m. Mapy 
należy uzyskać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 

3.

 

Planowany sposób zagospodarowania terenu oraz charakterystyka zabudowy                               
i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenie i  gabaryty projektowanych obiektów 
budowlanych oraz powierzchnia terenu podlegająca przekształceniu –  przedstawione                      
w formie graficznej w postaci koncepcji urbanistyczno –  architektonicznej (sposób 
zagospodarowania terenu przedstawiony na kopii mapy: lokalizacja budynku, miejsca 
parkingowe, lokalizacja wjazdu/wyjazdu, szkic budynku lub widok elewacji frontowej),

4. Dokumenty potwierdzające możliwość doprowadzenia lub istnienia na terenie inwestycji 
wymaganych mediów technicznych : woda, ener gia elektryczna  ( umowy lub opinie 
Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. zo.o. oraz Zakładu Dystrybucji Energii 
ENEA S.A. w Gnieźnie),

5. Ewentualne upoważnienia lub pełnomocnictwa udzielone przez wnioskodawcę osobom, 
które mogą go reprezentować w sprawie niniejszego wniosku,

6. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej:
- 17 zł w przypadku udzielenia pełnomocnictwa (z wyjątkiem przypadków gdy 
pełnomocnictwo nie podlega opłacie skarbowej),
- 107 zł za wydanie decyzji o warunkach zabudowy (nie dotyczy budownictwa 
mieszkaniowego),

7. Ewentualnie inne.

Termin 

załatwienia 

sprawy

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego decyzje o warunkach zabudowy wydaje 
się w terminie miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku, a w sprawach szczególnie 
skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. 
Jednakże faktyczny czas rozpatrywania wniosku wynosi 3 – 4 miesiące, gdyż do w/w 
terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania 
określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień 
spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
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W kolejnym artykule postaramy się Państwu przybliżyć procedurę wydania decyzji o  lokalizacji inwestycji celu publicznego.
W Urzędzie Miasta i Gminy Pobiedziska procedury związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego prowadzi Referat Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Informacji można 
uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku nr 2 (tel. 61 89-77-102) lub w pokoju nr 119 
(tel. 61 89-77-146, 61 89-77-147). 

Opracowała:B. Pigla-Perz

kwiecieñ 2015

Sposób 

załatwienia 

sprawy

Inwestor: Złożenie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami w siedzibie urzędu lub za 
pośrednictwem poczty.
Urząd:
1. Sprawdzenie kompletności wniosku (w przypadku niekompletnego wniosku – wezwanie do 

jego uzupełnienia),
2. Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego i prawie do przeglądania 

akt sprawy,
3. Przygotowanie projektu decyzji przez uprawnioną osobę,
4. Uzgodnienie przygotowanego projektu decyzji z właściwymi organami,

 

5. Zawiadomienie stron o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym,

 

6. Wydanie decyzji z powiadomieniem stron.

 

Inwestor: Zwrócenie się o n adanie klauzuli ostateczności decyzji –

 

nie wcześniej niż 14 dni po 
odbiorze dokumentu przez ostatnią ze stron.

 

Podstawa 

prawna

§

 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym                    
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.);

 

§

 

Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267  ze 
zm.);

 

§

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu 
ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w 
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, 
poz. 1588);

 

§

 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2014.1628 j.t.).

 

Tryb 

odwoławczy

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska,                       
w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

Informacje 

dodatkowe

§ Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa 
własności i uprawnień osób trzecich.

 

§ Ustalenie warunków zabudowy następuje na wniosek zainteresowanego, nie trzeba mieć 
tytułu prawnego do nieruchomości by wystąpić z wnioskiem o ustalenie warunków 
zabudowy.

 

§ W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie 
wezwany do ich uzupełnienia we wskazanym terminie 7 dni.

 

§ Decyzja o warunkach zabudowy może być przeniesiona, za zgodą strony, na rzecz której 
została wydana, na rzecz innej osoby, jeśli przejmie ona wszystkie warunki wynikające z 
decyzji.

 

§ Na terenach gdzie opracowywany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
istnieje możliwość zawieszenia postępowania na okres 9 miesięcy.

 

§ Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest pozwoleniem na 
budowę. W zależności od rodzaju inwestycji zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r., Prawo budowla ne (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) roboty 
budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 
budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31.

§ Właściwym organem do wydania pozwolenia na budowę lub przyjęcia zgłoszenia  jest 
Starosta Poznański.

Komunikat 
o zmianie czasu 

pracy delegaturY
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„ZADBAJ O PRZYSZ£OŒÆ 
DZIECKA 

- OD¯YWIAJ JE ZDROWO”
Grant na edukacjê ¿ywieniow¹ pozyskany

przez bibliotekê w Pobiedziskach

„1000 pierwszych dni dla zdrowia" to program grantowy Fundacji NUTRICIA. 
Projekt zgłoszony przez bibliotekarzy znalazł się wśród  17 projektów (ze 149 
zgłoszonych), które zostały pozytywnie ocenione i uzyskały dofinansowanie. 

Po raz pierwszy pod honorowym 
patronatem burmistrz Doroty 
Nowackiej zapraszamy mieszkańców 
Gminy Pobiedziska do udziału w 
I  Gminnym Dyktandzie.

***

GMINNE 
DYKTANDO

kwiecieñ 2015
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Razem niesiemy szczêœcie!
PIKNIK RODZINNY W OGRODACH KLASZTORU 
SACRE COURE W POBIEDZISKACH - 16 MAJA 2015

Od 2008 roku Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej  organizuje pikniki rodzinne dla mieszkańców 
naszej gminy i przybyłych gości. Od trzech lat korzystamy z uprzejmości Sióstr Zgromadzenia Najświętszego Serca Pana 
Jezusa Sacre Coeure. Piękny ogród, rozległa przestrzeń ogrodu i budynku poszkolnego pozwalają na zorganizowanie 
bezpiecznej imprezy, w której corocznie bierze udział kilkaset osób. 

W dniu 08.04. br. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pobiedziskach 
dyżur pełnił specjalista ds. Funduszy Europejskich z Głównego 
Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu.                    

MOBILNY PUNKT 
INFORMACYJNY FUNDUSZY 

EUROPEJSKICH
W POBIEDZISKACH

kwiecieñ 2015
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Bezp³atne warsztaty 
dla osób bezrobotnych

Zapraszamy wszystkie osoby niepracujące z terenu gminy Pobiedziska do udziału w bezpłatnych warsztatach 
organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu, z zakresu umiejętności poszukiwania zatrudnienia i 
przygotowania do prowadzenia własnej firmy. 

Organizator konkursu Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska zaprasza wszystkich miłośników fotografii do zgłaszania swoich 
prac na konkurs, którego tematem jest Świat światła. Celem konkursu jest popularyzacja najciekawszych fotografii 
ukazujących piękno Gminy Pobiedziska w promieniach światła. 

Konkurs Fotograficzny
„Pobiedziska w promieniach œwiat³a”

Terminarz konkursu  
04-05-2015 - początek konkursu,
29-05-2015 - koniec przyjmowania prac konkursowych
do 3-06-2015 - wybór najlepszych zdjęć dokona powołana do tego komisja,
13-06-2015 - przekazanie nagród podczas VII Ogólnopolskiego 
Edukacyjnego Pikniku Ekologicznego- Pobiedziska 2015.

Konkurs organizowany przez Urząd 
Miasta i Gminy Pobiedziska trwać 
będzie  od 4 maja do 29 maja 2015 r. 
Zachęcamy do nadsyłania zdjęć na 
adres: promocja@pobiedziska.pl z 
d o p i s k i e m  „ K O N K U R S  
FOTOGRAFICZNY”.

Regulamin konkursu Fotograficznego

kwiecieñ 2015
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Ahmed Alaa „luka” Pi³karzem Huraganu

***
MIESZKO GNIEZNO POKONANY!

- CENNE TRZY PUNKTY

***

kwiecieñ 2015

 Zawody w piłce nożnej Wielkopolskiej 
IV Ligi Grup Północnej w rundzie 
wiosennej - sezon 2014/2015 odbywać 
się będą na Stadionie Miejskim w 
Pobiedziskach, w następujących 
terminach:  

MGKS HURAGAN 
- harmonogram meczów mistrzowskich IV ligi

Maj
17.05.2015. 15:00
31.05.2015. 15:00

IV liga - 25 kol. GKS Dopiewo
IV liga - 27 kol. Zjednoczeni Trzemeszno

Czerwiec 07.06.2015. 17:00 IV liga - 29 kol. Warta Międzychód
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 W dniach 10-12 kwietnia 2015 w hali SKJ Przybyszewo w Lesznie rozegrano 
Halowy Puchar Polski Dzieci i Młodzieży w Skokach Przez Przeszkody.  Po trzech 
dniach zmagań srebrnym medalistą w najbardziej  prestiżowej grupie Dzieci I 
startującej na dużych koniach został nominowany w tym roku do Kadry 
Narodowej Gniewko Jachimowicz na koniu Falentino! 

Dwa srebrne medale
dla KJ Liljówka

niewko wygrał I półfinał i zajął 
miejsce trzecie w II półfinale, Gw dwunawrotowym finale 

natomiast walczył o medal w 
rozgrywce z bardziej doświadczoną 
A leksandrą  Bolko  ( również  z  
Wielkopolski). Startując jako pierwszy 
zaryzykował jazdę szybką i ze 
skrótami, co mimo rewelacyjnego 

czasu przyniosło jedną zrzutkę i 
ostatecznie tytuł wicemistrza kraju. W 
kucach w grupie D-bis srebrny medal 
zdobyła również koleżanka klubowa 
Gniewka Jachimowicza - Daria 
Krawczykowska na Milford Duszce. 
Obojgu medalistom serdecznie 
gratulujemy!

ORLIK - dobre miejsce na aktywne 
spêdzenie czasu wolnego

kwiecieñ 2015

M£ODZIKI LIDEREM SWOJEJ GRUPY
Drugie zwycięstwo wiosną zanotowała drużyna Orlików. Zawodnicy trenera Watrasa wygrali z Błękitnymi Owińska 4:1 po 
bramkach Piotra Treumanna (2), Kamila Marczaka oraz Jana Sućko. Więcej informacji na internetowej orlików.
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WA¯NE TELEFONY
Urząd Miasta i Gminy
w Pobiedziskach
tel. 61 89 77 100
Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. 61 81 52 000

Zakład Komunalny
Pobiedziska Sp. z o.o.
tel. 61 81 77 074

Wodociągi

tel. 61 81 77 584

Ośrodek Lekarza Rodzinnego “Pronus”
tel. 61 81 77 060

Ośrodek Lekarza 
Rodzinnego w Biskupicach

tel. 61 81 55 018

Centro Medico

tel. 61 81 54 076

(Bezpłatna podstawowa opieka
medyczna w Pobiedziskach)

Apteka ul.K.Odnowiciela
tel. 61 81 77 290

Apteka “Przy Rynku”
tel. 61 81 77 092

Apteka Jagiellońska
tel. 61 81 77 625

Apteka “Rodzinne Centrum Zdrowia”

tel. 61 81 77 350

Apteka “Panaceum”
w Jerzykowie

tel. 61 8977 034

Pogotowie Energetyczne
tel. 61 81 77 991

Oczyszczalnia Ścieków 
Nadrożno
tel. 515 062 829

Urząd Pocztowy w Pobiedziskach
(do okienka obsługowego)
tel. 61 81 80 817

Naczelnik Poczty
tel. 61 81 80 818

Agencja Pocztowa w Biskupicach
tel. 790 650 838

Straż Pożarna
tel. 998
Komisariat Policji
w Pobiedziskach
tel. 61 84 13 040

Dzielnicowy - Rejon nr 2
Pobiedziska-Letniskooraz północna część m.Pobiedziska 
od trasy K-5 tj: ul.Goślińska, Kiszkowska, Główna i przyległe 
st. post. Tomasz Szulc

tel. 519 064 539

Dzielnicowy - Rejon nr 1
tj. Pobiedziska miasto do trasy A5
st.post Tomasz Szulc

tel. 519 064 539

Dzielnicowy - Rejon nr 3
Jerzykowo, Barcinek, Bugaj, Tuczno, Stęszewko, Bednary, 
Wronczyn, Krześlice,Główna, Główienka, Borowo Młyn, 
Gorzkie Pole,Kołata, Kołatka, Złotniczki, Nadrożno, Jerzyn, 
Wronczynek, Pruszewiec
sierż.sztab. Piotr Pawlak.

Dzielnicowy - Rejon nr 4
Biskupice, Jankowo, Góra, Promno, Wagowo,
Gołuń, Kociałkowa Górka, Polska Wieś, 
Uzarzewo Huby,Wójtostwo, Kocanowo, Zbierkowo, 
Nowa Górka,Stara Górka, Promno Stacja, Borówko, 
Bociniec, Czachurki 
sierż. sztab.  Wiesław Wrona

tel. 519 064 540

Wypadki uliczne, zawały serca i zasłabnięcia

tel. 999

Pomoc Doraźna - Swarzędz
pn.-pt.18:00-8:00; sob.,ndz.i święta -całą dobę
tel. 61 8174 671

Karetka Transportowa
(skierowanie od lekarza dom.)

kom. 784-112-067

www.pobiedziska.pl

umig@pobiedziska.pl

promocja@pobiedziska.pl

/GminaPobiedziska

/GminaPobiedziska

Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska 

ul. Kościuszki 4, tel. 61 89 77 100

Redaktor Naczelny: Łucja Kapcińska  

Redakcja: Artur Krysztofiak 

Współpraca: Jacek Franciszczak

Skład i druk: Studio Reklamy i Promocji J&S 

ul. Jesiotrowa 2, 62-010 Pobiedziska

Nakład: 5680 egz.

Redakcja zastrzega sobie prawo 

do redagowania i skracania tekstów.

tel. 786 936 069
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„Niez³omny”prof. Jan  Jankowski
¯O£NIERZ AK, NSZ PS. „ORZE£”

kwiecieñ 2015
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NOC KOŒCIO£ÓW 
DREWNIANYCH
15 MAJA W WÊGLEWIE

kwiecieñ 2015

KONCERT MUZYKI DAWNEJ
WYST¥PI¥ SOLIŒCI TEATRU WIELKIEGO W POZNANIU

Lucyna Białas - sopran, Tomasz Raczkiewicz - kontratenor 
oraz przy klawesynie Maria Banaszkiewicz - Bryła

29 maja 2015 r. godz. 19:00
W programie: Muzyka baroku, arie kastratów, duety oraz muzyka 
klawesynowa. Usłyszymy również ciekawe informacje na temat klawesynu 
oraz opowieści o najsłynniejszych kastratach doby baroku.
Prowadzenie: Aleksandra Mazurek
Organizator: Stowarzyszenie Gmina Pobiedziska w Europie
Zespół Szkół w Jerzykowie - wstęp wolny

Za odpady zap³acisz w wybranych 
placówkach pocztowych bez dodatkowych op³at

W miesiącu maju Ośrodek Kultury zaprasza na:

24.05 godz. 15:00 OTWARCIE SEZONU TURYSTYCZNEGO 
w Skansenie Miniatur w Pobiedziskach,
w tym:
GAIK-MAIK obrzęd ludowy w wykonaniu członków Zespołu Pieśni i 
Tańca WIWATY, OTWARCIE WYSTAWY w Centrum Sztuki 
Współczesnej, 
WIOSKA GINĄCYCH ZAWODÓW - pokazy i warsztaty rękodzielnictwa 
dla odwiedzających Skansen.        
Podczas trwania Pikniku wstęp na Skansen wolny.

26.05 godz. 19:00 KONCERT Z OKAZJI DNIA MATKI 
w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca "WIWATY", Pobiedziskiej Orkiestry 
Dętej oraz STUDIA PIOSENKI

28.05. godz. 11:00 GMINNA MAJÓWKA SENIORÓW 50+ 
- Piknik integracyjny nad Jeziorem Ula

Bliższe  informacje w biurze OK lub pod nr tel. 618177227
Zapraszamy na naszą stronę 
www.ok-pobiedziska.pl 
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Od początku roku Drużyna Ratownicza RWR "Maciejowa Chata" funkcjonująca przy basenie Maciejowa Chata w 
Złotniczkach 24 przeprowadziła w szkołach i przedszkolach cykl bezpłatnych prelekcji z zakresu bezpiecznej kąpieli i 
przebywania na akwenach wodnych.

W roku szkolnym 2014/2015 Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Bolesława Chrobrego w Biskupicach bierze 
udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym "Moje miasto bez elektrośmieci". 

BEZPIECZNA WIOSNA 2015

MOJE MIASTO BEZ ELEKTROŒMIECI

kwiecieñ 2015
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LEKTURY 
SZKOLNE...

ODCZAROWANE...

Wiedz¹ 
- jak zapobiegaæ po¿arom

kwiecieñ 2015

Artur Krysztofiak
Prezes Stowarzyszenia Odnowiciel

dr Dorota Nowacka
Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska
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kwiecieñ 2015

Wielkopolska Palma Wielkanocna

Spektakl teatralny „Pasja”

Koncert Teresy Werner

„Poczta podziemna w PRL”

W miesi¹cu marcu i na pocz¹tku kwietnia Oœrodek Kultury
zorganizowa³ spotkania z artystami polskiej sceny, 

spektakle, wystawê oraz konkursy wielkanocne.



31 MAJA godz. 17:00

sala widowiskowa Ośrodka Kultury

Zapraszamy! 
wstęp 20 zł

ZAPOWIEDZI


