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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym(Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717; zmiany: 
Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; 
z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; 
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 
2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 123, poz. 
803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 
220, poz. 1413) Rada Miejska w Rogopnie rozstrzy-
ga co następuje:

§1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej

1. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej 
prowadzić będą wEa[ciwe przedsiębiorstwa, w kom-
petencji których lery rozwój sieci: wodociągowej i 
kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazociągowej 
i cieplnej, zgodnie z miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego oraz na podstawie prze-
pisów odrębnych. Zadania w zakresie gospodarki 
odpadami realizowane będą zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie 
z planem gospodarki odpadami oraz na podstawie 
przepisów odrębnych.

2. Za podstawę przyjęcia do realizacji zadaG okre-
[lonych w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego, które nalerą do zadaG wEasnych 
gminy, stanowić będą zapisy Strategii Rozwoju 
Gminy Rogopno na lata 2005-2015.

3. Okre[lenie terminów przystąpienia i zakoGcze-
nia realizacji tych zadaG, ustalone będzie wedEug 
kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Ro-
gopno.

4. Inwestycje realizowane mogą być etapowo w 
zalerno[ci od wielko[ci [rodków przeznaczonych na 
inwestycje.

§2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej okre[lonych w planie. Fi-
nansowanie inwestycji będzie odbywać się poprzez:

1) udziaE inwestorów w finansowaniu w ramach 
porozumieG o charakterze cywilno - prawnym lub w 
formie partnerstwa publiczno - prywatnego ｧPPPｦ, 
a takre wEa[cicieli nieruchomo[ci.

2) wydatki z budretu Gminy,
3) wspóEfinansowanie [rodkami zewnętrznymi, 

poprzez budret Gminy -w ramach m.in.:
a) dotacji unijnych,
b) dotacji samorządu województwa,
c) dotacji i poryczek z funduszy celowych,
d) kredytów i poryczek bankowych,
e) innych [rodków zewnętrznych.

ZaEącznik Nr 2
do uchwaEy Nr XLVI/325/2009

Rady Miejskiej w Rogopnie
z dnia 25 listopada 2009 r. 

ROZSTRZYGNIECIE RADY MIEJSKIEJ W ROGOoNIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W ZMIA-
NIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU PODOqONEGO W 

ROGOoNIE W REJONIE ULIC: ALEJE MARSZADKA PIDSUDSKIEGO, FABRYCZNEJ, II ARMII WOJSKA 
POLSKIEGO UCHWALONEGO PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W ROGOoNIE UCHWADĄ NR XLIV/321/2006 Z 

DNIA 29.03.2006 R. , INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO 
ZADAF WDASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (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; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 
162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 
116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 
175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 
poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327 Nr 138, poz. 
974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 
1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 

420) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717; zmiany: Dz.U. z 
2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 
r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. 
Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 
127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227; Nr 
201 poz. 1237; Nr 220, poz. 1413), Rada Miejska 
w Rogopnie uchwala, co następuje:

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego na obszarze dziaEki o nr ewi-
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UCHWADA Nr XLVI/326/2009 RADY MIEJSKIEJ W ROGOoNIE

z dnia 25 listopada 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze dziaEki o nr ewidencyjnym 
32 poEoronej w Rogopnie przy ul. Dąkowej
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dencyjnym 32 poEoronej w Rogopnie przy ul. Dąko-
wej, zwanym dalej ｧplanemｦ, stwierdzając zgodno[ć 
z ustaleniami studium uwarunkowaG i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogopno 
zatwierdzonego uchwaEą nr XXIV/165/2008 Rady 
Miejskiej Rogopna z dnia 30.04.2008 r.

2. Integralną czę[cią uchwaEy są:
1) zaEącznik nr 1 - czę[ć graficzna planu, zwana 

dalej ｧrysunkiem planuｦ;
2) zaEącznik nr 2 - rozstrzygnięcie Rady Miejskiej 

w Rogopnie o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-
jektu planu;

3) zaEącznik nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Miejskiej 
w Rogopnie o sposobie realizacji, zapisanych w pla-
nie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalerą do zadaG wEasnych gminy oraz zasa-
dach ich finansowania, zgodnie z przepisami o fi-
nansach publicznych.

3. Granice obszaru objętego planem okre[la rysu-
nek w skali 1:500.

§2. W planie ustala się następujące przeznaczenie 
terenów:

1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
z zielenią izolacyjną oznaczony na rysunku planu 
symbolem: MN/ZI;

2) teren pod poszerzenie drogi gminnej oznaczony 
na rysunku planu symbolem: KD-D.

§3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ｧnieprzekraczalnej linii zabudowyｦ - nalery 

przez to rozumieć linię wyznaczającą najmniejszą 
odlegEo[ć sytuowania [ciany zewnętrznej budynku 
od linii rozgraniczającej terenu;

2) ｧobowiązującej linii zabudowyｦ - nalery przez 
to rozumieć linie, w których nakazuje się usytuowa-
nie zewnętrznej, najblirszej w stosunku ulicy, [cia-
ny budynku, bez uwzględniania balkonów, loggii, 
tarasów, schodów zewnętrznych, pochylni i ramp 
wystających poza obrys budynku nie więcej nir 1,3 
m;

3) ｧterenieｦ - nalery przez to rozumieć czę[ć ob-
szaru planu, wyznaczoną na rysunku planu linią roz-
graniczającą, o okre[lonym przeznaczeniu, oznaczo-
ny na rysunku planu symbolem.

§4. W zakresie zasad ochrony i ksztaEtowania Eadu 
przestrzennego ustala się:

1) zakaz stosowania ogrodzeG o przęsEach peEnych 
oraz prefabrykowanych betonowych i relbetowych;

2) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudo-
wy, których usytuowanie okre[la rysunek planu.

§5. W zakresie zasad ochrony [rodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) dopuszczenie lokalizowania sieci i urządzeG 
infrastruktury technicznej, z wyjątkiem stacji bazo-
wych telefonii komórkowej;

2) nakaz segregacji odpadów w miejscach ich po-
wstawania oraz ich gromadzenie w przeznaczonych 
do tego celu pojemnikach usytuowanych w wyzna-
czonym miejscu na terenie posesji, a następnie ich 
dalsze zagospodarowanie zgodnie z gminnym pla-
nem gospodarki odpadami i przepisami odrębnymi;

3) nakaz odprowadzania [cieków w postaci wód 
opadowych i roztopowych z dróg do kanalizacji 
deszczowej;

4) nakaz zagospodarowania niezanieczyszczo-
nych wód opadowych i roztopowych z powierzchni 
nieutwardzonych oraz poEaci dachowych w obrębie 
dziaEki lub do kanalizacji deszczowej;

5) nakaz odprowadzania [cieków bytowych do 
sieci kanalizacji sanitarnej z dopuszczeniem do cza-
su jej realizacji, gromadzenia [cieków w szczelnych, 
bezodpEywowych zbiornikach na nieczysto[ci oraz 
ich wywóz do oczyszczalni [cieków przez konce-
sjonowanego przewopnika do miejsc wskazanych 
przez sEurby gminne;

6) nakaz zaopatrzenia w wodę z sieci wodocią-
gowej;

7) nakaz stosowania indywidualnych systemów 
grzewczych z zastosowaniem kotEów posiadających 
atest bezpieczeGstwa ekologicznego zasilanych 
energią elektryczną lub paliwami takimi jak: gaz, olej 
opaEowy lekki oraz paliwa staEe charakteryzujące się 
niskimi wskapnikami emisji albo alternatywne pródEa 
energii;

8) na terenie oznaczonym symbolem MN/ZI obo-
wiązują dopuszczalne poziomy haEasu, okre[lone w 
przepisach odrębnych jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej;

9) nakaz zagospodarowania mas ziemnych usuwa-
nych lub przemieszczanych w związku z realizacją 
obiektów na miejscu pod warunkiem, re ich zasto-
sowanie nie spowoduje przekroczeG wymaganych 
standardów jako[ci gleby i ziemi, o których mowa 
w przepisach odrębnych lub wywozić w miejsca 
wskazany przez wEa[ciwą sEurbę administracyjną.

§6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej 
nie podejmuje się ustaleG.

§7. W zakresie wymagaG wynikających z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznej nie podejmuje 
się ustaleG.

§8. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z zielenią izolacyjną: MN/ZI ustala się:

1) minimalną powierzchnię nowo wydzielanych 
dziaEek 800 m2 przy minimalnej szeroko[ci frontu 
20 m;

2) dopuszczenie lokalizowania wyEącznie jednego 
wolnostojącego budynku mieszkalnego i gararowe-
go na dziaEce;

3) dla budynku mieszkalnego:
a) maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne,
b) dach stromy o nachyleniu od 20 ° do 45 °, kry-

ty dachówką lub materiaEem dachówkopodobnym,
c) maksymalną wysoko[ć do okapu: 5 m, a do 

gEównej kalenicy: 9 m;
4) dla gararu:
a) maksymalną powierzchnię zabudowy 40 m2,
b) maksymalną wysoko[ć do 5 m,
c) dach o nachyleniu od 25 ° do 45 °,
d) morliwo[ć Eączenia z budynkami mieszkalnymi,
e) zakaz lokalizowania garary dla samochodów o 
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no[no[ci powyrej 3,5 t;
5) maksymalną powierzchnię zabudowy: 25% po-

wierzchni dziaEki;
6) minimalną powierzchnię terenu biologicznie 

czynną: 60% z wyEączeniem zieleni projektowanej 
na dachach budynków oraz wypeEnieG w nawierzch-
niach arurowych;

7) przy realizacji zabudowy wzdEur terenów ko-
lejowych nalery zastosować wybraną ochronę od 
haEasu:

a) w odlegEo[ci min. 15,0 m od osi skrajnego toru 
kolejowego zagospodarować teren dziaEki zwartą 
zielenią iglasto-li[ciastą o szeroko[ci 5,0 m,

b) wybudować ekrany akustyczne,
c) w budynkach mieszkalnych zastosować mate-

riaEy izolujące od haEasu i wibracji;
8) nakaz zapewnienia na kardej dziaEce minimum 

dwóch miejsc postojowych dla samochodów oso-
bowych, w tym miejsca w gararu;

9) poziom parteru budynków mieszkalnych nie 
wyrszy nir 0,5 m nad terenem oraz poziom posadz-
ki garary nie wyrszy nir 0,5 m nad terenem;

10) dopuszczenie realizowania kondygnacji pod-
ziemnych;

11) dopuszczenie przebudowy napowietrznej linii 
elektroenergetycznej SN poprzez skablowanie.

§9. Dla terenu pod poszerzenie drogi publicznej 
KD-D ustala się:

1) pas rezerwy pod rozbudowę drogi publicznej - 
dojazdowej przyjmującej po rozbudowie szeroko[ć 
pasa drogowego 10,0 m;

2) zachowanie dotychczasowego zagospodaro-
wania terenu, bez prawa lokalizowania budowli nie 
związanych z przebudową drogi;

3) dopuszczenie lokalizowania urządzeG infra-
struktury technicznej po uzyskaniu zgody admini-
stratora drogi.

§10. W zakresie granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegających ochro-
nie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, 
w tym terenów górniczych, a takre nararonych na 
niebezpieczeGstwo powodzi oraz zagroronych osu-
waniem się mas ziemnych nie podejmuje się ustaleG.

§11. W zakresie szczegóEowych zasad i warun-
ków scalania i podziaEu nieruchomo[ci nie podejmu-
je się ustaleG.

§12. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeG w ich uryt-
kowaniu, w tym zakaz zabudowy ustala się do cza-
su przebudowy strefę ochronną szeroko[ci 13,0 
m istniejącej linii elektroenergetycznej SN w której 
obowiązują ograniczenia okre[lone w przepisach 
odrębnych.

§13. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej ustala się:

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną 
z sieci infrastruktury technicznej;

2) obsEugę komunikacyjną terenów z istniejącej 
drogi publicznej - ulicy Dąkowej;

3) dopuszczenie prowadzenia sieci infrastruktury 
technicznej w liniach rozgraniczających terenu KD-
D.

§14. W zakresie sposobów i terminów tymczaso-
wego zagospodarowania, urządzania i urytkowania 
terenów nie podejmuje się ustaleG.

§15. W zakresie stawki procentowej, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym ustala się następujące wysoko[ci:

1) 20% dla terenów MN/ZI,
2) 1% dla terenów KD-D.
§16. Wykonanie niniejszej uchwaEy powierza się 

Burmistrzowi Rogopna.
§17. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 

od dnia ogEoszenia w Dzienniku grzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) mgr Roman Szuberski
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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 zmiana-
mi), po rozpatrzeniu uwag zEoronych przez Pana Ka-
zimierza Osiejewskiego dotyczących:

1) niesEuszne wyznaczenie pasa ochronnego o 
szeroko[ci 20,0 m od osi toru kolejowego do nie-
przekraczalnej linii zabudowy, a teren ten chce po-
dzielić na dziaEki dla swoich dzieci.

Rada Miejska w Rogopnie postanawia nie uwzględ-
nić uwagi.

Uzasadnienie
Po zapoznaniu się z argumentacją Burmistrza o 

nie uwzględnieniu przedmiotowej uwagi i dokona-
niu oceny jej zasadno[ci Rada Miejska postanawia 
podzielić stanowisko Burmistrza i nie uwzględnić 
uwagi.

2) na rysunku planu pomyEkowo wyznaczono stre-
fę 20 m od osi skrajnego toru bocznicy zamiast od 
osi toru kolejowego, który jest wEasno[cią PKP. Na 
czę[ci rysunku odlegEo[ć 20 m odmierzono od osi 
toru prywatnej bocznicy kolejowej, proszę o spro-
stowanie oczywistej pomyEki.

Rada Miejska w Rogopnie postanawia nie uwzględ-
nić uwagi.

Uzasadnienie
Po zapoznaniu się z argumentacją Burmistrza o 

nie uwzględnieniu przedmiotowej uwagi i dokona-
niu oceny jej zasadno[ci, Rada Miejska postanawia 
podzielić stanowisko Burmistrza i nie uwzględnić 
uwagi.

3) ulica Dąkowa lery w obszarze o niskim pozio-
mie wód gruntowych, dla zapewnienia trwaEo[ci 
realizacji w przyszEo[ci ulicy, nalery przewidzieć 
morliwo[ć jej odwodnienia. Proszę o sprawdzenie, 
czy w granicach pasa drogowego o szeroko[ci 10 

m (zgodnie z projektem planu miejscowego) ulicy 
Dąkowej będzie morliwe usytuowanie rowu odwad-
niającego drogę. Je[li nie to nalery przewidzieć w 
planie miejscowym szerszy pas drogowy np. 15 m 
i odsunąć projektowana zabudowę w gEąb dziaEki. 
Proszę o przeanalizowanie mojej uwagi.

Rada Miejska w Rogopnie postanawia nie uwzględ-
nić uwagi.

Uzasadnienie
Po zapoznaniu się z argumentacją Burmistrza o nie 

uwzględnieniu, uwagi i dokonaniu oceny jej zasad-
no[ci, Rada Miejska postanawia podzielić stanowi-
sko Burmistrza i nie uwzględnić uwagi.

4) brak odpowiedzi na dwa pisma z dnia 
15.10.2009 r. , wnosi ponownie o wykre[lenie z 
planu pasa ochronnego, który zostaE naniesiony w 
sposób nieuprawniony od bocznicy kolejowej, bo 
je[li Urząd Gminy chce mieć ten pas ochronny to 
niech dokona zamiany gruntu na inny. Wnosi o po-
szerzenie pasa drogowego jeszcze o 3 m, by mor-
na byEo wybudować rów odwadniający i równier o 
odsunięcie zabudowy równier o 3 m w gEąb dziaEki, 
je[li nie zostanie to uwzględnione, to obecny plan 
budowy byEby nie do zrealizowania z powodu zale-
wania terenu wodą.

Rada Miejska w Rogopnie postanawia nie uwzględ-
nić uwagi.

Uzasadnienie
Poz zapoznaniu się z argumentacją Burmistrza o 

nie uwzględnieniu przedmiotowej uwagi i dokona-
niu oceny jej zasadno[ci, Rada Miejska postanawia 
podzielić stanowisko Burmistrza i nie uwzględnić 
uwagi.

ZaEącznik nr 2
do uchwaEy nr XLVI/326/2009

Rady Miejskiej w Rogopnie
z dnia 25 listopada 2009 r.

ROZSTRZYGNIECIE RADY MIEJSKIEJ W ROGOoNIE Z DNIA 25 LISTOPADA 2009 R. 
W SPRAWIE ROZPATRZENIA NIEUWZGLEDNIONYCH PRZEZ BURMISTRZA ROGOoNA UWAG DO PRO-
JEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA OBSZARZE DZIADKI O 

NR EWIDENCYJNYM 32 PODOqONEJ W ROGOoNIE PRZY UL. DĄKOWEJ
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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717; zmiany: 
Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; 
z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; 
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 
2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 123, poz. 
803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 
220, poz. 1413) Rada Miejska w Rogopnie rozstrzy-
ga co następuje:

§1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej

1. Zadania w zakresie realizacji dróg publicznych 
przewidzianych w planie oraz związanych z nimi wy-
kupami terenów nalerą do zadaG wEasnych Gminy.

2. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej 
prowadzić będą wEa[ciwe przedsiębiorstwa, w kom-
petencji których lery rozwój sieci: wodociągowej, 
kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazociągowej 
i cieplnej, zgodnie z miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego oraz na podstawie prze-
pisów odrębnych. Zadania w zakresie gospodarki 
odpadami realizowane będą zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie 
z planem gospodarki odpadami oraz na podstawie 
przepisów odrębnych.

3. Za podstawę przyjęcia do realizacji zadaG okre-

[lonych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego, które nalerą do zadaG wEasnych 
gminy, stanowić będą zapisy Strategii Rozwoju 
Gminy Rogopno na lata 2005-2015.

4. Okre[lenie terminów przystąpienia i zakoGcze-
nia realizacji tych zadaG, ustalone będzie wedEug 
kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Ro-
gopno.

5. Inwestycje realizowane mogą być etapowo w 
zalerno[ci od wielko[ci [rodków przeznaczonych na 
inwestycje.

§2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej okre[lonych w planie. Fi-
nansowanie inwestycji będzie odbywać się poprzez:

1) udziaE inwestorów w finansowaniu w ramach 
porozumieG o charakterze cywilno - prawnym lub w 
formie partnerstwa publiczne - prywatnego ｧPPPｦ, 
a takre wEa[cicieli nieruchomo[ci.

2) wydatki z budretu Gminy,
3) wspóEfinansowanie [rodkami zewnętrznymi, 

poprzez budret Gminy -w ramach m.in.:
a) dotacji unijnych,
b) dotacji samorządu województwa,
c) dotacji i poryczek z funduszy celowych,
d) kredytów i poryczek bankowych,
e) innych [rodków zewnętrznych.

ZaEącznik nr 3
do uchwaEy nr XLVI/326/2009

Rady Miejskiej w Rogopnie
z dnia 25 listopada 2009 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W ROGOoNIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJ-
SCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA OBSZARZE DZIADKI O NR EWI-

DENCYJNYM 32 PODOqONEJ W ROGOoNIE PRZY UL. DĄKOWEJ, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRA-
STRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH 

FINANSOWANIA

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i, pkt 10 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), 
art. 211, 212, 214,215, 222, 235-237, 239, 258 i 
264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finan-
sach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz 
art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. 
Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 
ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepi-
sy wprowadzające ustawę o finansach publicznych 

(Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada uchwala co nastę-
puje:

§1. 1. Ustala się Eączną kwotę dochodów budretu 
na 2010 rok w wysoko[ci 36.636.994 zE. z tego:

- dochody bierące w kwocie 34.996.994 zE,
- dochody majątkowe w kwocie 1.640.000 zE,
zgodnie z zaEącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują 

w szczególno[ci:
1) dotacje celowe na realizację zadaG z zakresu 
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z dnia 22 grudnia 2009 r.

w sprawie budretu na 2010 rok


