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1. Realizacja magistralnych instalacji wodnych i 
kanalizacyjnych nastąpi z budretu Gminy Miasto 
Ostrów Wielkopolski.

2. Realizacja wydatków, o których mowa w ust. 
1, nastąpi po ujęciu wiąrących się z nimi inwestycji 
w budrecie miasta.

3. Przewiduje się morliwo[ć pokrycia czę[ci wy-
datków, o których mowa w ust. 1 i 2, ze [rodków 
pochodzących z funduszy unijnych. 

ZaEącznik nr 2
do UchwaEy Nr LII/700/2010

Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego
z dnia 4 listopada 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE 
o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalerą 

do zadaG wEasnych Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz zasadach ich finansowania

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 , 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 oraz art. 4 ust. 2 ustawy 
z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, usta-
wy o PaGstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 
z 2010 r. nr 130, poz. 871) Rada Gminy uchwala, 
co następuje:

RozdziaE I
Przepisy ogólne 

§1. 1. Uchwala się czę[ciową zmianę miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego te-
renów dziaEalno[ci gospodarczej w miejscowo[ci 
Komorniki w rejonie ul. Platynowej zwaną dalej 
ｧplanemｦ. 

2. Stwierdza się zgodno[ć planu z ustaleniami 
Studium uwarunkowaG i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Komorniki, uchwalo-
nego UchwaEą Nr LII/348/2010 Rady Gminy Komor-
niki z dnia 25 papdziernika 2010 r. 

3. ZaEączniki do uchwaEy stanowią: 

1) czę[ć graficzna zwana dalej ｧrysunkiem planuｦ 
w skali 1:1000 - zaEącznik nr 1; 

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu - zaEącznik nr 2; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy, 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisa-
mi o finansach publicznych - zaEącznik nr 3. 

4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granice obszaru objętego planem; 
2) symbole oznaczające przeznaczenie terenów; 
3) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu lub rórnych zasadach zagospodarowania; 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
5) klasyfikacja ulic oraz ich szeroko[ć w liniach 

rozgraniczających. 
§2. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o: 
1) uchwale - nalery przez to rozumieć niniejszą 

UchwaEę Rady Gminy Komorniki; 
2) przepisach szczególnych i odrębnych - nalery 

przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wy-
konawczymi; 

3) rysunku planu - nalery przez to rozumieć rysu-
nek planu, stanowiący zaEącznik nr 1 do niniejszej 
uchwaEy; 
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w sprawie uchwalenia czę[ciowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
dziaEalno[ci gospodarczej w Komornikach w rejonie ul. Platynowej
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4) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalery przez 
to rozumieć linię okre[lającą najmniejszą odlegEo[ć, 
w jakiej mogą znalepć się budynki od linii rozgrani-
czającej terenu lub krawędzi jezdni; 

5) reklamie ｠ nalery przez to rozumieć no[nik in-
formacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej for-
mie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamoco-
waniami, niebędący szyldem, tablicą informacyjną 
lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i 
sygnaEach drogowych; 

6) szyldach ｠ nalery przez to rozumieć oznacze-
nia jednostek organizacyjnych oraz podmiotów go-
spodarczych, ich siedzib lub miejsc wykonywania 
dziaEalno[ci, 

7) dziaEce budowlanej ｠ nalery przez to rozumieć 
dziaEkę gruntu, której wielko[ć, cechy geometrycz-
ne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposarenie w 
urządzenia infrastruktury technicznej speEniają wy-
mogi realizacji obiektów budowlanych, wynikające 
z odrębnych przepisów i niniejszej uchwaEy; 

8) nowych niekonwencjonalnych pródEach energii 
｠ nalery przez to rozumieć pródEa energii i paliwa, 
których pozyskanie nie degraduje [rodowiska na-
turalnego lub zmniejsza jego degradację i których 
produkty spalania w morliwie maEym stopniu ｠ nie 
przekraczającym dopuszczalnych standardów ｠ za-
nieczyszczają [rodowisko; 

9) zieleni izolacyjnej ｠ nalery przez to rozumieć te-
reny pokryte ro[linno[cią niską, krzewami i trawą o 
szeroko[ci min. 5m oddzielające tereny produkcyjno 
｠ przemysEowe od terenów komunikacji stanowiące 
strefę Eagodzenia skutków ewentualnego negatyw-
nego oddziaEywania; 

10) elementach maEej architektury - nalery przez 
to rozumieć niewielkie obiekty w szczególno[ci: kul-
tu religijnego, jak: kapliczki, krzyre przydrorne, fi-
gury, posągi, wodotryski i inne obiekty architektury 
ogrodowej, urytkowe sEurące rekreacji codziennej i 
utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, hu[tawki, 
drabinki, [mietniki; 

11) ogrodzeniu peEnym - nalery przez to rozumieć 
ogrodzenia murowane lub wykonane z elementów 
prefabrykowanych niearurowych; 

12) przedsięwzięciach szczególnie szkodliwych 
dla [rodowiska ｠ nalery przez to rozumieć przed-
sięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaEywać 
na [rodowisko, zgodnie z przepisami odrębnymi 
lub inne odpowiadające im w rozumieniu przepi-
sów odrębnych obowiązujących w momencie zEo-
renia wniosku o wydanie decyzji administracyjnej 
w celu realizacji planowanego przedsięwzięcia, za 
wyjątkiem instalacji radiotelekomunikacyjnych, linii 
elektroenergetycznych, inwestycji komunalnych i 
drogowych sEurących zaspokojeniu podstawowych 
potrzeb inwestorów. 

RozdziaE II
Ustalenia szczegóEowe 

§3. Ustala się następujące przeznaczenia terenów: 

1) tereny obiektów produkcyjnych, skEadów i ma-
gazynów oznaczone na rysunku planu symbolem P; 

2) tereny zieleni izolacyjnej oznaczone na rysunku 
planu symbolem ZI; 

3) tereny infrastruktury elektroenergetycznej 
oznaczone na rysunku planu symbolem E; 

4) tereny komunikacji oznaczone na rysunku planu 
symbolem: 

a) KDD ｠ tereny dróg publicznych - dojazdowych 
b) KDL ｠ tereny dróg publicznych - lokalnych 
c) KDZ - tereny dróg publicznych ｠ zbiorczych 
d) KDW ｠ tereny dróg wewnętrznych. 

§4. Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu prze-
strzennego 

W zakresie zasad ochrony i ksztaEtowania Eadu 
przestrzennego ustala się: 

1. zagospodarowanie terenów objętych planem 
musi uwzględniać zachowanie zasad ochrony i 
ksztaEtowania Eadu przestrzennego w rozumieniu 
przepisów ustawy o planowaniu przestrzennym; 

2. obiekty kubaturowe realizować zgodnie z nie-
przekraczalnymi liniami zabudowy okre[lonymi w 
niniejszej uchwale oraz na rysunku planu; 

3. zachowanie ciągEo[ci powiązaG przestrzennych 
i funkcjonalnych istniejących i projektowanych ele-
mentów dróg. 

§5. Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego 

1. OddziaEywanie związane z funkcją terenu nie 
more powodować przekroczenia standardów jako-
[ci [rodowiska okre[lonych w przepisach odręb-
nych poza terenem, do którego inwestor posiada 
tytuE prawny. 

2. Ustala się nakaz zabezpieczenia przed uciąrli-
wo[ciami wynikającymi z sąsiedztwa autostrady 
A2 oraz nakaz zapewnienia wEa[ciwego klimatu 
akustycznego na terenach, na których zlokalizowa-
ne będą obiekty budowlane z pomieszczeniami prze-
znaczonymi na pobyt ludzi, w zasięgu ponadnorma-
tywnego oddziaEywania haEasu samochodowego od 
autostrady A2, na koszt i staraniem inwestora. 

§6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej 

Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kultu-
rowego ustala się obowiązek uzgadniania z Wydzia-
Eem Archeologicznym WUOZ w Poznaniu, inwestycji 
związanych z zagospodarowaniem i zabudowaniem 
terenu a wymagających prac ziemnych, celem usta-
lenia obowiązującego inwestora zakresu badaG ar-
cheologicznych. 

§7. Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowa-
nia przestrzeni publicznych 

1. W obszarach przestrzeni publicznych dopusz-
cza się realizację urządzeG technicznych, ciągów 
pieszych i [cierek rowerowych oraz zieleni, zgodnie 
z zasadami okre[lonymi w niniejszej uchwale. 
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2. Zakazuje się ustawiania tablic reklamowych 
przy autostradzie A-2. 

3. Zakazuje się lokalizacji reklam i tablic informa-
cyjnych w miejscach i w sposób utrudniający czy-
telno[ć informacji drogowskazowej. 

§8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych 
na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takre nararonych na niebezpieczeG-
stwo powodzi oraz zagroronych osuwaniem się 
mas ziemnych. 

1. Wyznacza się strefę ochronną kabla wojskowej 
Eączno[ci ｠ 1,0 m od osi kabla. 

2. W strefie ochronnej zakazuje się zabudowy 
obiektami i nawierzchnią trwaEą oraz nasadzeG 
drzew i krzewów. 

3. Wprowadza się zakaz lokalizacji przedsięwzięć 
szczególnie szkodliwych dla [rodowiska. 

4. Dopuszcza się morliwo[ć lokalizowania insta-
lacji radiokomunikacyjnej na terenach P z zastrze-
reniem, re lokalizacja budowli równych i wyrszych 
nir 50 m musi być uzgodniona z Dowództwem SiE 
Powietrznych. 

§9. Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu 

1. Wyznacza się tereny produkcyjne, oznaczone 
na rysunku planu symbolem 1P i 4P, dla których 
ustala się: 

1) sytuowanie nowoprojektowanych budynków 
zgodnie z nieprzekraczalną linią zabudowy w odle-
gEo[ci 6 m od linii rozgraniczającej drogę oznaczoną 
na rysunku planu symbolem 07KDL1/2; 

2) zakaz lokalizowania obiektów budowlanych w 
odlegEo[ci min. 50 m od zewnętrznej krawędzi jezd-
ni autostrady A-2; 

3) intensywno[ć zabudowy kubaturowej ｠ do 
60% powierzchni dziaEki budowlanej; 

4) wysoko[ć budynków ｠ maksymalnie 15 m , 
maksymalne wysoko[ci nie dotyczą instalacji radio-
komunikacyjnych; 

5) zakaz wydzielania dziaEek budowlanych o po-
wierzchni mniejszej nir 5000 m²; 

6) podane minimalne wielko[ci wydzielonych dzia-
Eek budowlanych nie dotyczą dziaEek wydzielanych 
na cele sytuowania elementów maEej architektury, 
urządzeG infrastruktury technicznej oraz regulacji 
granic pomiędzy nieruchomo[ciami; 

7) dopuszcza się dowolną geometrię dachów bu-
dynków; 

8) nasycenie zielenią ｠ minimum 20% powierzch-
ni dziaEki budowlanej; 

9) dopuszcza się lokalizację obiektów usEugowych; 
10) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeG 

uzbrojenia technicznego, w tym stacji transforma-
torowej; 

11) dopuszcza się lokalizację urządzeG reklamo-
wych w formie wolnostojących tablic oraz innych 
tablic reklamowych w sposób zapewniający czytel-

no[ć informacji drogowskazowej; 
12) potrzeby parkingowe i gararowe dla przyszEej 

zabudowy nalery realizować wyEącznie na terenie 
wEasnej posesji w ilo[ci niezbędnej dla obsEugi funk-
cji terenu i obiektów oraz sposobu zagospodarowa-
nia dziaEki: 

a) dla funkcji usEugowej, obiektów produkcyjnych, 
skEadów i magazynów ｠ minimum 3 stanowiska na 
samochody osobowe na kardych 10 zatrudnionych 
z zastrzereniem ppkt b, 

b) dla usEug handlowych nalery zapewnić minimal-
nie 4 miejsca parkingowe na samochody osobowe 
na 100 m2 powierzchni urytkowej, 

c) w przypadku obiektów wielofunkcyjnych wy-
magana jest sumaryczna liczba stanowisk; 

13) zakaz stosowania ogrodzeG peEnych od strony 
terenów publicznych; 

14) zakaz lokalizowania obiektów handlowych o 
powierzchni sprzedary powyrej 2000 m². 

2. Wyznacza się tereny produkcyjne, oznaczone 
na rysunku planu symbolem 2P i 3P, dla których 
ustala się: 

1) sytuowanie nowoprojektowanych budynków 
zgodnie z nieprzekraczalną linią zabudowy w odle-
gEo[ci 10 m od linii rozgraniczającej drogę oznaczoną 
na rysunku planu symbolem 04KDL1/2, 06KDL1/2 i 
016KDD1/2 oraz w odlegEo[ci 6m o drogi oznaczo-
nej na rysunku planu symbolem 07KDL1/2; 

2) intensywno[ć zabudowy kubaturowej ｠ do 
60% powierzchni dziaEki budowlanej; 

3) wysoko[ć budynków ｠ maksymalnie 15 m, 
maksymalne wysoko[ci nie dotyczą instalacji radio-
komunikacyjnych; 

4) zakaz wydzielania dziaEek budowlanych o po-
wierzchni mniejszej nir: 2500 m² dla terenu 2P i 
5000 m² dla terenu 3P; 

5) podane minimalne wielko[ci wydzielanych dzia-
Eek budowlanych nie dotyczą dziaEek wydzielanych 
na cele sytuowania elementów maEej architektury, 
urządzeG infrastruktury technicznej oraz regulacji 
granic pomiędzy nieruchomo[ciami; 

6) dopuszcza się dowolną geometrię dachów bu-
dynków; 

7) nasycenie zielenią ｠ minimum 20% powierzch-
ni dziaEki budowlanej; 

8) dopuszcza się lokalizację obiektów usEugowych; 
9) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeG uzbro-

jenia technicznego, w tym stacji transformatorowej; 
10) dopuszcza się lokalizację urządzeG reklamo-

wych w formie wolnostojących tablic oraz innych 
tablic reklamowych w sposób zapewniający czytel-
no[ć informacji drogowskazowej; 

11) potrzeby parkingowe i gararowe dla przyszEej 
zabudowy nalery realizować wyEącznie na terenie 
wEasnej posesji w ilo[ci niezbędnej dla obsEugi funk-
cji terenu i obiektów oraz sposobu zagospodarowa-
nia dziaEki: 

a) dla funkcji usEugowej, obiektów produkcyjnych, 
skEadów i magazynów ｠ minimum 3 stanowiska na 
samochody osobowe na kardych 10 zatrudnionych 
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z zastrzereniem ppkt b, 
b) dla usEug handlowych nalery zapewnić minimal-

nie 4 miejsca parkingowe na samochody osobowe 
na 100 m2 powierzchni urytkowej, 

c) w przypadku obiektów wielofunkcyjnych wy-
magana jest sumaryczna liczba stanowisk; 

12) zakaz stosowania ogrodzeG peEnych od strony 
terenów publicznych; 

13) zakaz lokalizowania obiektów handlowych o 
powierzchni sprzedary powyrej 2000 m². 

3. Wyznacza się tereny infrastruktury elektroener-
getycznej oznaczone na rysunku planu symbolem 
1E, 2E, 3E, dla których ustala sie: Zakazuje się loka-
lizowania obiektów innych nir bezpo[rednio związa-
nych z zasilaniem terenu energią elektryczną. 

4. Wyznacza się tereny zieleni izolacyjnej ozna-
czone na rysunku planu symbolem 1ZI, 2ZI, 3ZI, dla 
których ustala się: 

1) zakaz lokalizowania zabudowy; 
2) realizację nasadzeG zieleni niskiej, krzewów i 

traw; 
3) dopuszcza się morliwo[ć realizacji infrastruktu-

ry technicznej. 

§10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

1. Na terenie objętym planem obowiązują nastę-
pujące ustalenia ogólne dotyczące infrastruktury 
technicznej: 

1) prowadzenie sieci uzbrojenia technicznego w 
granicach linii rozgraniczających dróg; 

2) prowadzenie sieci uzbrojenia technicznego, nie 
związanej z funkcjonowaniem autostrady A2, poza 
pasem drogowym autostrady; 

3) odstępstwo od zasady, o której mowa w pkt. 
1) jest morliwe w przypadkach, gdy nie ma tech-
nicznej morliwo[ci prowadzenia infrastruktury tech-
nicznej w granicach linii rozgraniczających ulic lub 
terenów wydzielonych; 

4) dopuszcza się morliwo[ć realizacji urządzeG 
technicznych i obiektów infrastruktury technicznej 
jako towarzyszących inwestycjom na terenach wEa-
snych inwestorów; 

5) wszelkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopa-
trzenia w ciepEo, wodę, gaz, energię elektryczną, 
odprowadzania [cieków oraz lokalizacji innych urzą-
dzeG technicznych wymagają uzyskania warunków 
technicznych od wEa[ciciela sieci; 

6) dopuszcza się przebudowę lub likwidację sieci 
w przypadku wystąpienia kolizji; 

7) ustala się obowiązek wyposarenia obszaru ob-
jętego planem w podstawową sieć infrastruktury 
technicznej. 

2. Na terenie objętym planem obowiązują nastę-
pujące ustalenia w zakresie odprowadzania [cieków 
bytowych: 

1) nakazuje się odprowadzanie [cieków bytowych 
do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej; 

2) w przypadku braku morliwo[ci wEączenia się 
do kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadza-

nie [cieków bytowych do szczelnych zbiorników 
bezodpEywowych. Nakazuje się ich regularne wy-
worenie przez koncesjonowanego przewopnika do 
miejsc wskazanych przez sEurby gminne. 

3. Na terenie objętym planem obowiązują nastę-
pujące ustalenia w zakresie odprowadzania wód 
opadowych i roztopowych: 

1) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 
docelowo do kanalizacji deszczowej, na warunkach 
okre[lonych przez wEa[ciciela sieci oraz w oparciu o 
przepisy szczególne; 

2) do czasu wybudowania kanalizacji deszczowej 
dopuszcza się zagospodarowywanie wód opado-
wych i roztopowych z powierzchni dachów i te-
renów utwardzonych w granicach nieruchomo[ci 
zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych. 

4. Na terenie objętym planem obowiązują nastę-
pujące ustalenia w zakresie zaopatrzenia w ciepEo: 
do celów grzewczych, dla nowych budynków nale-
ry stosować wyEącznie paliwa pEynne, gazowe lub 
nowe niekonwencjonalne pródEa energii z wyklucze-
niem paliw staEych. 

5. Na terenie objętym planem obowiązują nastę-
pujące ustalenia w zakresie zaopatrzenia w wodę: 

1) zasilanie w wodę z istniejącej sieci gminnej; 
2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istnie-

jącego rurociągu wodociągowego pod warunkiem 
zgodno[ci z ustaleniami przepisów odrębnych; 

6. Na terenie objętym planem obowiązują nastę-
pujące ustalenia w zakresie zaopatrzenia w energię 
elektryczną: 

1) zasilanie obszaru w energię elektryczną na-
stępować będzie z istniejącej i projektowanej sieci 
energetycznej; 

2) szczegóEowy sposób i zakres rozbudowy sieci 
okre[li operator systemu dystrybucyjnego na etapie 
realizacji poszczególnych przedsięwzięć inwestycyj-
nych; 

3) w celu zabudowy terenów znajdujących się pod 
lub w bezpo[rednim sąsiedztwie elektroenergetycz-
nych linii napowietrznych z przewodami goEymi, na-
lery uwzględnić lokalizacje obiektu względem takich 
linii zgodnie z przepisami odrębnymi; 

4) dla linii wysokiego napięcia 110 kV wyznacza 
się pas technologiczny o szeroko[ci 29 m (14,5 m 
od osi linii w obu kierunkach), na terenie którego 
ustala się; 

a) zakaz lokalizacji kominów pod linią; 
b) nakaz wykonania pokrycia dachowego w stre-

fie skrzyrowania z linią z materiaEów niepalnych; 
c) zakaz realizowania nasadzeG ro[linno[ci prze-

kraczającej wysoko[ć 2m po osiągnięciu swojego 
maksymalnego wzrostu; 

d) obiekty budowlane przewidywane do budowy 
lub modernizacji w zblireniu lub na skrzyrowaniu z 
liniami elektroenergetycznymi podlegają pisemnemu 
uzgodnieniu z operatorem sieci. 

5) po przeEoreniu istniejącej linii elektroenerge-
tycznej, poza obszar objęty miejscowym planem lub 
jej skablowaniu, przestaje obowiązywać okre[lona 
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dla niej strefa oddziaEywania; 
6) strefa oddziaEywania, o której mowa w pkt.4, 

jest odlegEo[cią maksymalną od osi linii elektroener-
getycznej, dopuszcza się zblirenie obiektów do linii 
pod warunkiem uzyskania zgody zarządcy sieci. 

7. Na terenie objętym planem ustala się obowiązek 
selektywnego gromadzenia odpadów w przeznaczo-
nych do tego celu pojemnikach usytuowanych w 
wyznaczonych miejscach na terenie dziaEki oraz ich 
dalsze zagospodarowanie zgodnie z gminnym pla-
nem gospodarki odpadami i przepisami odrębnymi. 

8. Na terenie objętym planem obowiązują nastę-
pujące ustalenia w zakresie rozwiązaG komunikacyj-
nych: 

1) szeroko[ć w liniach rozgraniczających drogi pu-
blicznej zbiorczej oznaczonej na rysunku planu sym-
bolem 02 KDZ 1/2 ｠ 25m; 

2) szeroko[ć w liniach rozgraniczających drogi 
publicznej dojazdowej oznaczonej na rysunku pla-
nu symbolem 016 KDD 1/2 ｠ zgodnie z rysunkiem 
planu; 

3) szeroko[ć w liniach rozgraniczających drogi pu-
blicznej lokalnej oznaczonej na rysunku planu sym-
bolem 07 KDL 1/2 ｠ zgodnie z rysunkiem planu; 

4) szeroko[ć drogi publicznej lokalnej oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 04 KDL 1/2 ｠ zgodnie 
z rysunkiem planu; 

5) szeroko[ć w liniach rozgraniczających drogi pu-
blicznej lokalnej oznaczonej na rysunku planu sym-
bolem 06 KDL 1/2 ｠ 30m; 

6) szeroko[ć w liniach rozgraniczających drogi 
wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem KDW ｠ 3m; 

7) zakaz sytuowania tymczasowych obiektów bu-
dowlanych i urządzeG, nie związanych lub kolidują-
cych z planowaną funkcją terenu; 

8) zakaz urządzenia zieleni wysokiej, obiektów 
maEej architektury, tablic reklamowych oraz szyl-
dów w obrębie skrzyrowaG. 

§11. SzczegóEowe zasady i warunki scalania i po-
dziaEu nieruchomo[ci objętych planem miejscowym. 

Plan nie uruchamia procedury scalania i podziaEu 
nieruchomo[ci. 

§12. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i urytkowania terenów. 

1. Dla terenu objętego planem nie okre[la się spo-
sobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i urytkowania terenu. 

2. Do czasu realizacji postanowieG niniejszej 
uchwaEy dopuszcza się dotychczasowy sposób ich 
urytkowania i zagospodarowania. 

RozdziaE III
Przepisy koGcowe 

§13. Ustala się stawkę procentową, sEurącą nali-
czeniu jednorazowej opEaty od wzrostu warto[ci nie-
ruchomo[ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
w wysoko[ci 30 %. 

§14. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Komorniki. 

§15. 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 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492 oraz z 
2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) Rada 
Gminy Komorniki rozstrzyga, co następuje:

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

Ealno[ci gospodarczej w miejscowo[ci Komorniki w 
rejonie ul. Platynowej nie wniesiono radnych uwag, 
których sposób i terminy wnoszenia okre[lone zo-
staEy w art. 17, pkt 10, 11, 12, 14 ustawy z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmiana-
mi).

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pópn. zm.) Rada 
Gminy Komorniki rozstrzyga, 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 
wykupami terenów, prowadzić będą wEa[ciwe jed-
nostki gminne. 

2. 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. 

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 Komorniki. 

4. Okre[lenie terminów przystąpienia i zakoGcze-
nia realizacji tych zadaG, ustalone będzie wedEug 
kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu 
Strategii Rozwoju Gminy Komorniki. 

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. 

Finansowanie inwestycji będzie odbywać się po-
przez: 

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 LIII/359/2010

Rady Gminy Komorniki
z dnia 8 listopada 2010 r.

ROZSTRZYGNIECIE RADY GMINY KOMORNIKI 
W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU CZĘZCIOWEJ ZMIANY MIEJSCO-

WEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW DZIADALNOZCI GOSPODARCZEJ 
W MIEJSCOWOZCI KOMORNIKI W REJONIE UL. PLATYNOW
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ROZSTRZYGNIECIE 
O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, 
ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH 


