
Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 155 ｠ 17075 ｠ Poz. 2953, 2954

Na podstawie art. 18 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerw-
ca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 
2001r. Nr 142 poz. 1590 ze zm.), art. 42 ust. 1 i 
ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. 
Nr 80 poz. 717 ze zm.), w związku z UchwaEą Nr 
XXXI/491/05 Sejmiku Województwa Wielkopolskie-
go z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie przystąpienia 
do zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa wielkopolskiego, Sejmik Wojewódz-
twa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się zmianę Planu zagospodarowa-
nia przestrzennego województwa wielkopolskie-
go przyjętego uchwaEą Nr XLII/628/2001 Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 
2001 roku, zwaną dalej Planem zagospodarowania 
przestrzennego województwa wielkopolskiego.

§2. Plan, o którym mowa w §1 skEada się z:
1.  czę[ci tekstowej, stanowiącej zaEącznik nr 1 

do uchwaEy,
2.  czę[ci graficznej stanowiącej zaEączniki do 

uchwaEy:
1)  ｧZasoby [rodowiska przyrodniczegoｦ ｠ zaEącz-

nik nr 2,
2)  ｧPrzeksztaEcenia i zagrorenia [rodowiskaｦ ｠ 

zaEącznik nr 3,
3)  ｧSfera spoEeczno-gospodarczaｦ ｠ zaEącznik nr 4,
4)  ｧKomunikacja i transportｦ ｠ zaEącznik nr 5,

5)  ｧInfrastruktura technicznaｦ ｠ zaEącznik nr 6,
6)  ｧStruktura przestrzennaｦ ｠ zaEącznik nr 7,
7)  ｧPolityka przestrzennaｦ ｠ zaEącznik nr 8,
8)  ｧZrodowisko przyrodniczeｦ ｠ zaEącznik nr 9,
9)  ｧKomunikacja i infrastruktura technicznaｦ ｠ 

zaEącznik nr 10.

§3. Uchyla się zaEączniki nr 1 i nr 2 do Uchwa-
Ey Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr 
XLII/628/2001 z dnia 26 listopada 2001 r. w spra-
wie uchwalenia Planu zagospodarowania prze-
strzennego województwa wielkopolskiego.

§4. Wykonanie uchwaEy powierza się Zarządowi 
Województwa Wielkopolskiego.

§5. UchwaEa podlega ogEoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§6. UchwaEa wchodzi w rycie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego 

(-) Zbigniew CzerwiGski

INFORMACJA
 

ZaEączniki do planu są dostępne na stronie inter-
netowej (http://www.wbpp.poznan.pl/plan/index.
html)

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerw-
ca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1592 z pópn. zm.) oraz art. 8 
ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 
z pópn.zm.) i art. 5 ust.1 i ust. 5b ustawy z dnia 
7 wrze[nia 1991r. o systemie  o[wiaty (Dz. U. z 
2004r. Nr 256, poz. 2572 z pópn.zm.), jak rów-

nier uchwaEy Nr XLI/333/III/2010 Rady Powiatu w 
Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie wy-
rarenia zgody na utworzenie i prowadzenie publicz-
nego trzyletniego liceum ogólnoksztaEcącego przez 
Miasto i Gminę Buk, strony porozumienia ustalają, 
co następuje:

§1. 1.  Powiat poznaGski powierza Miastu i Gmi-
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UCHWADA NR XLVI/690/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 z dnia 26 kwietnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego
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POROZUMIENIE

zawarte w dniu 12 maja 2010r.

pomiędzy Powiatem PoznaGskim, w imieniu którego dziaEa Zarząd Powiatu reprezentowany przez Staro-
stę Pana Jana Grabkowskiego oraz Wicestarostę Pana Tomasza DubiGskiego a Miastem i Gminą Buk, w 

imieniu której dziaEa Burmistrz Miasta i Gminy Buk Pan StanisEaw Filipiak w sprawie: przekazania Miastu i 
Gminie Buk zadaG wEasnych Powiatu w zakresie zakEadania i prowadzenia SzkoEy 


