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przez:
1) Wydatki z budretu gminy,
2) 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.
3) 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.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jed-
nolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591)1 oraz art. 
20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 
2003 r. Nr 80, poz. 717)2, Rada Gminy uchwala, 
co następuje:

§1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów poEoro-
nych w poEudniowej czę[ci Plewisk, pomiędzy za-
budową mieszkaniową a autostradą A-2 w zakresie 
obejmującym teren oznaczony symbolem 5AG, zwa-
ną dalej ｧplanemｦ, po stwierdzeniu jej zgodno[ci z 
ustaleniami Studium uwarunkowaG i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego Gminy Komorniki, 
uchwalonego UchwaEą Nr XXXI/209/97 Rady Gmi-
ny Komorniki z dnia 14.11.1997 r., ze zmianami3.

2. Integralnym zaEącznikiem Nr 1 do uchwaEy jest 
rysunek planu miejscowego zatytuEowany: ｧZmiana 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenów poEoronych w poEudniowej czę[ci 
Plewisk, pomiędzy zabudową mieszkaniową a au-
tostradą A-2 w zakresie obejmującym teren ozna-
czony symbolem 5AGｦ, sporządzony na mapie sy-
tuacyjno wysoko[ciowej w skali 1:1000.

3. ZaEącznikiem Nr 2 są rozstrzygnięcia o sposobie 
rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu.

4. ZaEącznikiem Nr 3 są rozstrzygnięcia o sposobie 
realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakre-
su infrastruktury technicznej, które nalerą do zadaG 
wEasnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

5. Granice obszaru objętego planem miejscowym 
okre[la zaEącznik nr 1 do uchwaEy, o którym mowa 
w ust. 2.

§2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalery przez 

to rozumieć linię okre[lającą najmniejszą odlegEo[ć 
w jakiej mogą się znajdować budynki, urządzenia 
reklamowe w formie wolnostojących tablic oraz 
inne tablice reklamowe od linii rozgraniczającej te-
renu z wyjątkiem budynków portierni, obiektów dla 
potrzeb sEurb ochrony terenu oraz kontenerowych 
stacji transformatorowych i kontenerowych centrali 
telefonicznych;

2) dziaEce budowlanej ｠ nalery przez to rozumieć 
nieruchomo[ć gruntową lub dziaEkę gruntu, której 
wielko[ć i cechy geometryczne, dostęp do drogi 
publicznej oraz wyposarenie w urządzenia infra-
struktury technicznej speEniają wymogi realizacji 
obiektów budowlanych wynikających z odrębnych 
przepisów;

3) powierzchni zabudowy - nalery przez to rozu-
mieć powierzchnię wyznaczoną przez rzut pionowy 
zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchni te-
renu; 

4) powierzchni terenu biologicznie czynnej - rozu-
mie się przez to grunt rodzimy pokryty ro[linno[cią 
oraz wodą powierzchniową na dziaEce budowlanej, 
a takre 50% sumy nawierzchni tarasów i stropoda-
chów, urządzonych jako staEe trawniki lub kwietniki 
na podEoru zapewniającym ich naturalną wegetację, 
o powierzchni nie mniejszej nir 10 m2;

5) wysoko[ci budynku ｠ nalery przez to rozu-
mieć wymiar mierzony od poziomu terenu przy naj-
nirej poEoronym wej[ciu do budynku lub jego czę-
[ci pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do 
gEównej kalenicy dachu stromego lub okapu dachu 
pEaskiego,

6) kontrolowanej strefie gazociągu wysokiego ci-
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z dnia 1 marca 2010 r.

w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poEoro-
nych w poEudniowej czę[ci Plewisk, pomiędzy zabudową mieszkaniową a autostradą A-2 w zakresie 

obejmującym teren oznaczony symbolem 5AG

1 Zmiany wymienionej ustawy zostaEy ogEoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 
80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 
1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241
2 Zmiany wymienionej ustawy zostaEy ogEoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 
i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413
3 Zmiany studium zostaEy zatwierdzone uchwaEami Rady Gminy Komorniki: Nr XXIX/195/2001 z dnia 13 lutego 2001 r., Nr XXXV/227/2001 z dnia 28 wrze[nia 2001 r., Nr 
XLV/305/2002 z dnia 10 wrze[nia 2002 r., Nr XXXIX/235/2005 z dnia 20 wrze[nia 2005 r., Nr XI/60/2007 z dnia 27 sierpnia 2007 r.
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[nienia ｠ nalery przez to rozumieć obszar wyzna-
czony po obu stronach osi gazociągu, w którym 
operator sieci gazowej podejmuje czynno[ci w celu 
zapobierenia dziaEalno[ci mogącej mieć negatywny 
wpEyw na trwaEo[ć i prawidEową eksploatację gazo-
ciągu.

§3. 1. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czające tereny o rórnym przeznaczeniu i rórnych za-
sadach zagospodarowania zostaEy okre[lone w §4, 
§5, uchwaEy.

2. Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu prze-
strzennego zostaEy okre[lone w §6, §7, §8, §9, 
§10 uchwaEy.

3. Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego zostaEy okre[lone w §6 ust. 1 
pkt 2 i 7 oraz w §11 uchwaEy.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury zostaEy okre[lone w §13 
uchwaEy.

5. Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowa-
nia przestrzeni publicznych nie zostaEy okre[lone 
poniewar na obszarze objętym planem miejscowym 
nie występują tereny przestrzeni publicznych. 

6. Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu w tym linie zabudo-
wy, gabaryty obiektów i wskapniki intensywno[ci 
zabudowy zostaEy okre[lone w §6 uchwaEy.

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych, w tym terenów górniczych, 
a takre nararonych na niebezpieczeGstwo powodzi 
oraz zagroronych osuwaniem mas ziemnych nie zo-
staEy okre[lone poniewar na obszarze objętym pla-
nem miejscowym nie występują tereny o których 
mowa w art. 15 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.

8. Na obszarze planu nie przewiduje się przepro-
wadzania procedury scalania i podziaEu o której 
mowa w art. 102 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomo[ciami.

9. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich urytkowaniu zostaEy 
okre[lone w §6 ust. 1 pkt 12 i §12.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 
zostaEy okre[lone w §6 ust. 2 pkt 2, §7 ust. 2 pkt 
2, §8, §9 i §11.

11. Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania i urytkowania terenów nie zostaEy okre[lone 
poniewar na obszarze objętym planem miejscowym 
nie występują tereny dla których przewiduje się 
tymczasowe zagospodarowanie i urytkowanie.

12. Stawki procentowe, na podstawie, których 
ustala się opEatę, o której mowa w art. 36 ust.4 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym zostaEy okre[lone 
w §14 uchwaEy.

§4. Obowiązującymi ustaleniami planu są nastę-
pujące oznaczenia na rysunku planu miejscowego:

1) przeznaczenie terenów oznaczone symbolami 
literowymi,

2) granice obszaru objętego planem miejscowym,
3) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu lub rórnych zasadach zagospodarowania, 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy,
5) kontrolowana strefa gazociągu wysokiego ci-

[nienia,
6) pas konserwacyjny rowu melioracyjnego.

§5. Ustala się następujące przeznaczenie terenów 
oznaczone symbolami: 

1) 1P ｠ teren obiektów produkcyjnych, skEadów i 
magazynów,

2) 1ZP ｠ teren zieleni urządzonej,
3) 1KD-A - ｠ teren drogi publicznej ｠ droga klasy 

A ｠ autostrada,
4) 1KD-D ｠ teren drogi publicznej ｠ droga klasy 

D ｠ dojazdowa.

§6. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 1P ustala się:

1) lokalizację obiektów produkcyjnych, skEadów i 
magazynów oraz obiektów im towarzyszących,

2) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących za-
wsze znacząco oddziaEywać na [rodowisko, dla któ-
rych wymagane jest sporządzenie raportu o oddzia-
Eywaniu przedsięwzięcia na [rodowisko lub innych, 
odpowiadających im zgodnie z przepisami obowią-
zującymi w momencie zEorenia wniosku o wydanie 
decyzji administracyjnej w celu realizacji planowa-
nego przedsięwzięcia, za wyjątkiem instalacji radio-
telekomunikacyjnych, linii elektroenergetycznych, 
inwestycji komunalnych i drogowych sEurących za-
spokojeniu podstawowych potrzeb inwestorów,

3) zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych, 
o[wiaty, zdrowia, kultury i sportu, obiektów handlo-
wych o powierzchni sprzedary powyrej 2000 m2,

4) usytuowanie budynków zgodnie z nieprzekra-
czalnymi liniami zabudowy, z wyjątkiem budynków 
portierni, obiektów dla potrzeb sEurb ochrony tere-
nu oraz kontenerowych stacji transformatorowych i 
kontenerowych centrali telefonicznych,

5) powierzchnię dziaEek budowlanych nie mniejszą 
nir 5000 m2, z wyEączeniem dziaEek przewidzianych 
pod inwestycje, o których mowa w ust. 2 pkt 2 oraz 
ust. 2 pkt 4.

6) powierzchnię zabudowy nie większą nir 60% 
powierzchni dziaEki,

7) powierzchnię terenu biologicznie czynną nie 
mniejszą nir 20% powierzchni dziaEki,

8) wysoko[ć budynków nie większą nir 20 m z 
zastrzereniem §6 ust. 1 pkt 10, 

9) wysoko[ć budowli nie większą nir 25 m, za 
wyjątkiem instalacji radiotelekomunikacyjnych,

10) wysoko[ć wolnostojących budynków socjal-
no - administracyjnych nie większą nir 12 m, 

11) obowiązek zgEoszenia wEa[ciwemu organo-



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 100 ｠ 10771 ｠ Poz. 1892

wi nadzoru nad lotnictwem wojskowym lokalizacji 
wszystkich staEych i tymczasowych obiektów bu-
dowlanych o wysoko[ci 50 metrów i więcej,

12) obowiązek zapewnienia dostępu do rowu 
melioracyjnego poprzez wyznaczenie pasa konser-
wacyjnego zgodnie z rysunkiem planu, na obsza-
rze którego wszelkie dziaEania inwestycyjne nalery 
uzgodnić z zarządcą rowu melioracyjnego,

13) obsEugę komunikacyjną z terenu drogi publicz-
nej oznaczonej symbolem 1KD-D,

14) zapewnienie peEnych potrzeb parkingowych w 
ramach terenu. 

2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 1P dopuszcza się:

1) lokalizację obiektów usEugowych,
2) lokalizację sieci i urządzeG uzbrojenia technicz-

nego, w tym stacji transformatorowej,
3) lokalizację urządzeG reklamowych w formie 

wolnostojących tablic oraz innych tablic reklamo-
wych w sposób zapewniający czytelno[ć informacji 
drogowskazowej,

4) wydzielenie dziaEki budowlanej pod stację trans-
formatorową,

5) lokalizację urządzeG budowlanych.

§7. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 1ZP ustala się: 

1) nasadzenia drzew i krzewów,
2) zakaz budowy urządzeG reklamowych w formie 

wolnostojących tablic oraz innych tablic reklamo-
wych.

2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 1ZP dopuszcza się: 

1) lokalizację obiektów maEej architektury,
2) lokalizację sieci i urządzeG uzbrojenia technicz-

nego,
3) lokalizację budowli drogowych w formie chod-

ników.

§8. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 1KD-D ustala się:

1) lokalizację budowli drogowych,
2) zakaz budowy urządzeG reklamowych w formie 

wolnostojących tablic oraz innych tablic reklamo-
wych.

2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 1KD-D dopuszcza się: 

1) lokalizację sieci i obiektów uzbrojenia technicz-
nego, 

2) lokalizację obiektów budowlanych umorliwia-
jących prawidEowe odprowadzanie wód z rowu me-
lioracyjnego,

3) nasadzenia drzew i krzewów,
4) lokalizację obiektów maEej architektury.

§9. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 1KD-A ustala się:

1) lokalizację budowli drogowych,
2) zakaz budowy urządzeG reklamowych w formie 

wolnostojących tablic oraz innych tablic reklamo-

wych.
2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-

bolem 1KD-A dopuszcza się: 
1) lokalizację sieci i obiektów uzbrojenia technicz-

nego,
2) nasadzenia drzew i krzewów.

§10. 1. Przebudowa dróg spowodowana lokalizo-
wanym przedsięwzięciem niedrogowym nalery do 
inwestora tego przedsięwzięcia i wymaga uzgodnie-
nia z zarządcami dróg warunków przebudowy.

2. Nowoprojektowana infrastruktura techniczna 
wchodząca swym zasięgiem w linie rozgraniczające 
dróg oraz autostrady A2 lub bezpo[rednio z nim są-
siadująca wymaga uzgodnienia warunków technicz-
nych z zarządcami dróg.

3. Zakazuje się lokalizowania na dziaEkach budow-
lanych miejsc postojowych dostępnych bezpo[red-
nio z terenu dróg publicznych oznaczonych symbo-
lami 1KD-A.

§11. 1. W zakresie infrastruktury technicznej 
uzbrojenia terenu:

1) dopuszcza się roboty budowlane związane z re-
alizacją sieci infrastruktury technicznej,

2) ustala się powiązanie sieci infrastruktury tech-
nicznej z ukEadem zewnętrznym oraz zapewnienie 
dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi,

3) ustala się zaopatrzenie w wodę wyEącznie z sie-
ci wodociągowej,

4) ustala się odprowadzenie [cieków bytowych i 
przemysEowych do kanalizacji sanitarnej,

5) ustala się odprowadzenie wód opadowych lub 
roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ro-
wów po uprzednim podczyszczeniu lub zagospoda-
rowanie ich na dziaEce budowlanej,

6) ustala się gromadzenie odpadów w specjalnie 
wydzielonym miejscu na terenie dziaEki budowlanej 
zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami 
oraz przepisami odrębnymi,

7) ustala się stosowanie do celów grzewczych 
paliw charakteryzujących się niskimi wskapnikami 
emisji między innymi: energii elektrycznej, paliw 
staEych, pEynnych i gazowych oraz alternatywnych 
pródeE energii.

2. W zakresie infrastruktury technicznej uzbroje-
nia terenu dopuszcza się:

1) realizację lokalnych kotEowni cieplnych,
2) stosowanie ekologicznych pródeE ciepEa.

§12. Lokalizacja obiektów budowlanych w kon-
trolowanej strefie gazociągu wysokiego ci[nienia 
powinna być zgodna z wymaganiami zawartymi w 
przepisach, wedEug których gazociąg zostaE wybu-
dowany. W związku z powyrszym, lokalizacja obiek-
tów budowlanych względem gazociągu, dla którego 
pozwolenie na budowę wydano 21.12.1995 r., po-
winna być zgodna z przepisami rozporządzenia Mini-
stra PrzemysEu w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z 
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1989 r. Nr 45 poz. 243).

§13. Dla ochrony dziedzictwa kulturowego ustala 
się obowiązek prowadzenia badaG archeologicznych 
podczas inwestycji związanych z zabudowaniem i 
zagospodarowaniem terenu a wymagających prac 
ziemnych. Pozwolenie na badania archeologiczne 
nalery uzyskać przed pozwoleniem na budowę. 

§14. Ustala się stawkę sEurącą naliczeniu jednora-
zowych opEat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 usta-
wy, w wysoko[ci 30% dla wszystkich nieruchomo-
[ci w granicach okre[lonych w §1 ust. 5 niniejszej 
uchwaEy.

§15. W czę[ci objętej niniejszą uchwaEą traci moc 
uchwaEa Nr XXXV/243/98 Rady Gminy Komorniki z 

dnia 30 marca 1998 r. w sprawie miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego terenów po-
Eoronych w poEudniowej czę[ci Plewisk, pomiędzy 
zabudową mieszkaniową a autostradą A-2.

§16. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Komorniki.

§17. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od daty jej ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Komorniki

(-) mgr Marian Adamski
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Na podstawie 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 
i z pópniejszymi zmianami) Rada Gminy Komorniki 
rozstrzyga, co następuje:

Do projektu czę[ciowej zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego terenów poEo-

ronych w poEudniowej czę[ci Plewisk, pomiędzy za-
budową mieszkaniową, a autostradą A-2 w zakresie 
obejmującym teren oznaczony symbolem 5 AG nie 
wniesiono radnych uwag, których sposób i terminy 
wnoszenia okre[lone zostaEy w art. 17 pkt 10, 11, 
12, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym.

Na podstawie 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 
i z pópniejszymi zmianami) Rada Gminy Komorniki 
rozstrzyga, co następuje:

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póp-
niejszymi zmianami) Rada Gminy Komorniki roz-
strzyga, co następuje:

1. Okre[la się sposób realizacji oraz zasady finan-
sowania inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, sEurących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 
wspólnoty, które nalerą do zadaG wEasnych gminy, 
w zakresie:

1) gminnych dróg, ulic, placów oraz organizacji 
ruchu drogowego;

2) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanaliza-
cji, usuwania i oczyszczania [cieków komunalnych, 
utrzymania czysto[ci i porządku oraz urządzeG sa-
nitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych;

3) transportu zbiorowego.
2. Opis sposobu realizacji inwestycji:
1) realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. ustawą 

prawo budowlane, ustawą o zamówieniach publicz-
nych, samorządzie gminnym, gospodarce komunal-
nej i o ochronie [rodowiska;

2) inwestycje w zakresie przesyEania i dystrybucji 
paliw gazowych, energii elektrycznej realizowane 
będą w sposób okre[lony w art. 7 ustawy Prawo 
energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 
2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.);

3) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie 
infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych w 
ust. 1, jest przedmiotem umowy zainteresowanych 
stron.

3. Finansowanie inwestycji będzie odbywać się 
poprzez:

1) wydatki z budretu gminy;
2) wspóEfinansowanie [rodkami zewnętrznymi, 

poprzez budret miasta ｠ 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;
3) 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.

ZaEącznik Nr 2
do uchwaEy Nr XLIV/283/2010

Rady Gminy Komorniki 
z dnia 1 marca 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY KOMORNIKI O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO 
PROJEKTU CZĘZCIOWEJ ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
TERENÓW PODOqONYCH W PODUDNIOWEJ CZĘZCI PLEWISK, POMIĘDZY ZABUDOWĄ MIESZKANIO-

WĄ, A AUTOSTRADĄ A-2 W ZAKRESIE OBEJMUJĄCYM TEREN OZNACZONY SYMBOLEM 5 AG

ZaEącznik Nr 3
do uchwaEy Nr XLIV/283/2010

Rady Gminy Komorniki 
z dnia 1 marca 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY KOMORNIKI O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W CZĘZCIOWEJ 
ZMIANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW PODOqONYCH 
W PODUDNIOWEJ CZĘZCI PLEWISK, POMIĘDZY ZABUDOWĄ MIESZKANIOWĄ, A AUTOSTRADĄ A-2 

W ZAKRESIE OBEJMUJĄCYM TEREN OZNACZONY SYMBOLEM 5 AG INWESTYCJI  Z ZAKRESU INFRA-
STRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH 

FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH


