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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i 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 ze zmianami) Rada Miasta 
Puszczykowo uchwala, co następuje: 

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego dla terenów nadwarciaGskich 
poEoronych w Puszczykowie w rejonie ulic: C. Ra-
tajskiego i NadwarciaGskiej ｠ I strefa zwany dalej 
ｧplanemｦ, stwierdzając zgodno[ć przyjętych roz-
wiązaG z ustaleniami studium uwarunkowaG i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Puszczykowa. 

2. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są: 
1) zaEącznik Nr 1 do uchwaEy - rysunek planu w 

skali 1:1000, zatytuEowany: ｧMiejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego dla terenów nadwar-
ciaGskich poEoronych w Puszczykowie w rejonie 
ulic: C. Ratajskiego i NadwarciaGskiej ｠ I strefaｦ; 

2) zaEącznik Nr 2 - rozstrzygnięcie Rady Miasta 
Puszczykowo o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-
jektu planu; 

3) zaEącznik Nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Miasta 
Puszczykowo o sposobie realizacji inwestycji z za-
kresu infrastruktury technicznej, które nalerą do 
zadaG wEasnych gminy oraz zasadach ich finanso-
wania. 

3. Granice obszaru objętego planem okre[lone są 
na zaEączniku Nr 1 do uchwaEy.

§2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) dziaEce ｠ nalery przez to rozumieć dziaEkę bu-

dowlaną w rozumieniu ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym; 

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ rozumie się 
przez to linię wyznaczającą minimalną odlegEo[ć, w 
jakiej morna sytuować budynek od granic dziaEki bu-
dowlanej; 

3) sieciach infrastruktury technicznej ｠ rozumie 
się przez to elementy sieci takich jak: wodociągo-
we, kanalizacyjne, gazowe, telekomunikacyjne oraz 
elektroenergetyczne; 

4) terenie ｠ nalery przez to rozumieć powierzch-
nię o okre[lonym przeznaczeniu, wyznaczoną na ry-
sunku planu liniami rozgraniczającymi.

§3. Ustala się następujące przeznaczenie terenów: 
1) teren zieleni krajobrazowej, lasów i wód po-

wierzchniowych, czę[ciowo w obszarze bezpo[red-

niego zagrorenia powodzią, oznaczony symbolem 
ZK/ZL/WS/ZZ; 

2) tereny zieleni urządzonej i infrastruktury tech-
nicznej, oznaczone symbolami ZP/IT1 i ZP/IT2; 

3) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z dopuszczeniem funkcji usEugowej, czę[ciowo 
w obszarze bezpo[redniego zagrorenia powodzią 
oznaczony symbolem MN/U/ZZ; 

4) teren drogi publicznej klasy zbiorczej, oznaczo-
ny symbolem KD｠Z; 

5) teren drogi publicznej klasy dojazdowej, ozna-
czony symbolem KD｠D; 

6) tereny parkingów publicznych, oznaczone sym-
bolami KP1 i KP2; 

7) teren publicznego ciągu pieszo-rowerowego, 
oznaczony symbolem KX.

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z ry-
sunkiem planu; 

2) bezwzględny zakaz wszelkiego grodzenia na 
terenach oznaczonych symbolami ZK/ZL/WS/ZZ, 
KP1, ZP/IT1, ZP/IT2, KX; 

3) dla terenów KP2 ustala się zakaz budowy ogro-
dzeG: 

a) których wysoko[ć przekracza 1,0 m od pozio-
mu terenu, 

b) z prefabrykatów relbetowych i betonowych, 
c) gdy powierzchnie niearurowe przekraczają 

10% caEkowitej powierzchni ogrodzenia; 
4) zakaz lokalizowania napowietrznych sieci infra-

struktury technicznej; 
5) zakaz lokalizacji wolno stojących urządzeG re-

klamowych; 
6) nakaz stosowania kolorystyki elewacji w odcie-

niach pastelowych; 
7) na terenach ZK/ZL/WS/ZZ, KD-Z, KD-D, do-

puszczenie wytyczenia [cierek pieszych i rowero-
wych, z zachowaniem przepisów odrębnych.

§5. Ustala się następujące zasady ochrony [rodo-
wiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) nakaz ochrony walorów krajobrazowych doliny 
rzeki Warty, wód powierzchniowych oraz natural-
nych zbiorowisk ro[linnych; 

2) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących za-
wsze znacząco oddziaEywać na [rodowisko oraz 
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco od-
dziaEywać na [rodowisko, z wyjątkiem inwestycji 
celu publicznego; 
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3) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zna-
cząco oddziaEywać na siedliska przyrodnicze, siedli-
ska gatunków ro[lin i zwierząt, dla których wyzna-
czone zostaEy obszary Natura 2000, tj.: 

a) ｧOstoja RogaliGskaｦ ｠ kod obszaru PLB 300017,
b) ｧRogaliGska Dolina Wartyｦ - kod obszaru 

PLH300012, 
c) ｧOstoja Wielkopolskaｦ ｠ kod obszaru 

PLH300010; 
4) nakaz uwzględnienia poEorenia terenu: 
a) w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego, 
b) w granicach GEównego Zbiornika Wód Podziem-

nych Nr 144 Wielkopolska Dolina Kopalna; 
5) nakaz ochrony istniejących drzew poprzez: 
a) pielęgnację, 
b) zakaz wycinki, poza niezbędnymi, zgodnie z 

przepisami odrębnymi; 
6) nakaz zagospodarowania na terenie dziaEki mas 

ziemnych pochodzących z wykopów oraz wierzch-
nich warstw ziemi urodzajnej lub wywiezienie ich na 
miejsce wskazane przez odpowiednie sEurby gmin-
ne; 

7) nakaz zastosowanie indywidualnych rozwiązaG 
gospodarki cieplnej, z zastosowaniem paliw nisko-
emisyjnych i wydajnych urządzeG do ich spalania; 

8) dla terenów oznaczonych symbolami ZK/ZL/
WS/ZZ i MN/U/ZZ zakaz niwelacji terenu większej 
nir w zakresie 0,5 m; 

9) nakaz segregacji odpadów i ich zagospodaro-
wanie zgodnie z gminnym planem gospodarki odpa-
dami i przepisami odrębnymi; 

10) zakaz przekraczania na terenie MN/U/ZZ do-
puszczalnych poziomów haEasu jak dla terenów 
mieszkaniowo-usEugowych, zgodnie z przepisami 
odrębnymi;

11) na terenach KP1, KP2 nakaz zastosowania 
o[wietlenia zapewniającego odpowiednie warunki 
bezpieczeGstwa publicznego; 

12) dla terenu oznaczonego symbolem ZK/ZL/WS/
ZZ: 

a) nakaz utrzymania i ochrony wód powierzchnio-
wych, terenów le[nych i zadrzewieG, 

b) nakaz ochrony naturalnych form uksztaEtowa-
nia terenu, 

c) nakaz zachowania najcenniejszych zbiorowisk 
ro[lin w tym muraw ksenotermicznych; 

13) nakaz stosowania zabezpieczeG przed przedo-
stawaniem się zanieczyszczeG do gleby, wód grun-
towych i powierzchniowych.

§6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej 
ustala się: 

1) nakaz prowadzenia badaG archeologicznych 
podczas prac ziemno-budowlanych na terenie 
MN/U/ZZ, w miejscach lokalizacji podziemnej sieci 
infrastruktury technicznej oraz na terenach, na któ-
rych dopuszcza się lokalizację obiektów budowla-
nych i urządzeG przywodnych związanych z funkcją 
rekreacyjną oraz ochroną przeciwpowodziową;

2) nakaz usyskania przez inwestora pozwolenia 
wEa[ciwego miejscowo konserwatora zabytków na 
prowadzenie badaG archeologicznych, przed wyda-
niem decyzji o pozwoleniu na budowę.

§7. W zakresie wymagaG wynikających z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznych ustala się: 

1) na terenie oznaczonym symbolem ZK/ZL/WS/
ZZ: 

a) dopuszczenie lokalizacji obiektów maEej archi-
tektury zgodnie z przepisami odrębnymi, 

b) dopuszczenie lokalizacji podziemnej sieci infra-
struktury technicznej je[li nie kolidują z podstawo-
wym przeznaczeniem terenu 

2) na terenach oznaczonych symbolami KD-Z, KD-
D, KX, KP1 i KP2: 

a) dopuszczenie lokalizacji podziemnej sieci infra-
struktury technicznej je[li nie kolidują z podstawo-
wym przeznaczeniem terenu, 

b) dopuszczenie urządzenia zieleni je[li nie koliduje 
to z podstawowym przeznaczeniem terenu; 

3) dopuszczenie lokalizacji obiektów sEurących 
ochronie przyrody, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

4) dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych.

§8. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem MN/U/
ZZ ustala się następujące parametry i wskapniki 
ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu: 

1) budowę budynku mieszkalnego jednorodzinne-
go wolno stojącego z gararem lub mieszkalno-usEu-
gowego wolno stojącego z gararem; 

2) dopuszczenie budowy urządzeG towarzyszą-
cych: doj[ć, dojazdów, obiektów maEej architektury 
i ogrodzeG; 

3) posadowienie posadzki parteru budynków na 
wysoko[ci 62,3 mnpm; 

4) na dziaEce budowlanej morliwe jest usytuowa-
nie tylko jednego budynku; 

5) maksymalną powierzchnię zabudowy ｠ 20% 
powierzchni dziaEki budowlanej; 

6) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 
dziaEki - 60% powierzchni dziaEki budowlanej; 

7) wysoko[ć budynku - 2 kondygnacje nadziem-
ne, w tym poddasze z pomieszczeniami przeznaczo-
nymi na pobyt ludzi; 

8) wysoko[ć budynku nie more przekraczać 10 m 
do kalenicy dachu; 

9) zastosowanie dachu pochyEego dla gEównych 
poEaci dachu, o nachyleniu od 220 ｠ 450, o rów-
nym kącie nachylenia, z zastosowaniem dachówek 
ceramicznych lub gontu; 

10) wysoko[ć oparcia konstrukcji dachu w pozio-
mie murEat do 3,6m od poziomu posadzki parteru 
budynku; 

11) nakaz zapewnienia miejsc postojowych na te-
renie dziaEki w ilo[ci: 

a) 2 miejsca na kardy lokal mieszkalny, 
b) 2 miejsca na karde 100m2 powierzchni budyn-

ku przeznaczonej pod funkcję usEugową. 
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2. Dla terenu oznaczonego symbolem ZK/ZL/WS/
ZZ ustala się następujące parametry i wskapniki 
ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu: 

1) zakaz trwaEej zabudowy kubaturowej z wyEą-
czeniem obiektów budowlanych i urządzeG przy-
wodnych związanych z funkcją rekreacyjną oraz 
ochroną przeciwpowodziową; 

2) minimalną powierzchnię biologicznie czynną - 
95% powierzchni terenu; 

3) w strefie oznaczonej na rysunku planu dopusz-
czenie lokalizowania sezonowych nietrwale zwią-
zanych z gruntem jednokondygnacyjnych obiek-
tów oraz urządzeG rekreacyjnych, turystycznych, 
gastronomicznych oraz związanych z kulturą, jak 
równier obsEugujących je urządzeG infrastruktury 
technicznej; 

4) dopuszczenie lokalizacji obiektów maEej archi-
tektury sEurących rekreacji;

5) dopuszczenie urządzania maEych boisk do gier 
i zabaw;

6) dopuszczenie utrzymania istniejących i realiza-
cji nowych podziemnych sieci infrastruktury tech-
nicznej.

3. Dla terenów ZP/IT1 oraz ZP/IT2 ustala się na-
stępujące parametry i wskapniki ksztaEtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) zakaz lokalizacji budynków; 
2) 2)zakaz wysokich nasadzeG; 
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną - 

95% powierzchni terenu; 
4) dopuszczenie utrzymania istniejących i realiza-

cji nowych sieci infrastruktury technicznej; 
5) dopuszczenie zieleni niskiej; 
6) dopuszczenie lokalizacji przej[ć pieszych. 
4. Dla terenów KP1 i KP2 ustala się następujące 

parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:

1) zakaz lokalizacji budynków; 
2) lokalizację miejsc parkingowych o nawierzchni 

arurowej, przepuszczalnej; 
3) dopuszczenie zagospodarowania zielenią na 

obrzeru.

§9. W zakresie granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegających ochro-
nie, na podstawie przepisów odrębnych, w tym 
terenów górniczych, a takre nararonych na niebez-
pieczeGstwo powodzi oraz zagroronych osuwaniem 
się mas ziemnych ustala się: 

1) nakaz uwzględnienia poEorenia terenu na ob-
szarze bezpo[redniego zagrorenia powodzią, wska-
zanego na rysunku planu; 

2) nakaz zagospodarowania terenu zgodnie z 
przepisami szczególnymi na terenach ZK/ZL/WS/ZZ, 
MN/U/ZZ oraz na obszarach strefy dopuszczalnej 
lokalizacji sezonowych obiektów i pasów technolo-
gicznych infrastruktury technicznej; 

3) nakaz ochrony terenów Natura 2000, oznaczo-
nych symbolem graficznym na rysunku planu, pod-

legających ochronie i zagospodarowaniu zgodnie z 
przepisami odrębnymi.

§10. 1. Nie okre[la się terenów, które wymagają 
wszczęcia procedury scalania i podziaEu nierucho-
mo[ci w rozumieniu przepisów odrębnych. 

2. Ustala się minimalne powierzchnie dziaEki bu-
dowlanej dla terenu MN/U/ZZ ｠ 2200m2. 

3. Dopuszcza się wydzielanie dziaEek pod obiekty 
i urządzenia infrastruktury technicznej.

§11. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeG w ich uryt-
kowaniu ustala się: 

1) zakaz wykonywania robót oraz czynno[ci, któ-
re mogą utrudnić ochronę przed powodzią na obsza-
rze bezpo[redniego zagrorenia powodzią, zgodnie z 
przepisami odrębnymi; 

2) ograniczenie w urytkowaniu oraz uwzględnie-
nie w zagospodarowaniu terenu wymagaG wynika-
jących z: 

a) zasięgu obszaru bezpo[redniego zagrorenia po-
wodzią, zgodnie z rysunkiem planu, 

b) przebiegów istniejących i projektowanych sie-
ci infrastruktury technicznej, w tym strefę 8m od 
zewnętrznych [cian kolektorów wodociągowych na 
obie strony; 

3) w pasach technologicznych sieci infrastruktury 
technicznej, zaznaczonych na rysunku planu: 

a) zakaz wprowadzania nasadzeG wysokich, b) 
dopuszczenie zieleni niskiej, 

c) dopuszczenie lokalizacji [cierek pieszych i ro-
werowych o nawierzchni rozbieralnej, w uzgodnie-
niu z gestorami sieci.

§12. Ustala się następujące zasady modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury technicznej: 

1) w zakresie systemów komunikacji: 
a. teren drogi publicznej, klasy zbiorczej, oznaczo-

ny symbolem KD-Z, 
b. teren drogi publicznej, klasy dojazdowej, ozna-

czony symbolem KD-D, 
c. teren publicznego ciągu pieszo-rowerowy, 

oznaczony symbolem KX; 
d. dla terenów KD-Z, KD-D i KX: 
- zakaz zabudowy kubaturowej, 
 - zakaz sytuowania urządzeG tymczasowych, nie 

związanych lub kolidujących z planowaną funkcją 
terenu, 

 - minimalna szeroko[ć projektowanych dróg w 
liniach rozgraniczających: KD-Z ｠ zgodnie z rysun-
kiem planu, KD-D ｠ 10m, ciągu KX ｠ 3m,

 - dopuszczenie wykonania ulicy KD-D jako ciąg 
pieszo jezdny bez wyodrębniania jezdni i chodników, 

 - dopuszczenie zagospodarowania urządzoną zie-
lenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmen-
tów terenów dróg, 

 - ochronę istniejących drzew i krzewów, które nie 
kolidują z planowanym zagospodarowaniem terenu;
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2) w zakresie okre[lenia zasad modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów infrastruktury tech-
nicznej: a) zachowanie ciągEo[ci istniejących sieci 
uzbrojenia terenu z projektowanymi, 

a) zachowanie istniejących sieci z morliwo[cią ich 
remontu, przebudowy lub rozbudowy, 

b) morliwo[ć przeniesienia obiektów infrastruktu-
ry technicznej na tereny dróg publicznych w uzgod-
nieniu z gestorami sieci i zarządcą drogi, 

c) lokalizację nowych odcinków sieci wyEącznie na 
terenach publicznych;

d) zachowanie istniejącej infrastruktury wodocią-
gowej; 

e) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się pod-
Eączenie do istniejącej i projektowanej sieci wodo-
ciągowej na zasadach okre[lonych przez gestora 
sieci; 

3) w zakresie sieci kanalizacyjnej: 
a)  odprowadzanie [cieków bytowych i komunal-

nych: 
 - do planowanej sieci kanalizacji sanitarnej, 
 - zakaz stosowania zbiorników bezodpEywo wych 

i indywidualnych oczyszczalni [cieków, 
b) zagospodarowanie wód opadowych i roztopo-

wych: 
 - z poEaci dachowych zabudowy bezpo[red nio 

do gruntu, z zachowaniem interesu osób  trzecich, 
 - z powierzchni utwardzonych i jezdni po przez 

urządzenia podczyszczające do urzą dzeG odwad-
niających oraz odprowadzają cych wodę lub plano-
wanej sieci kanalizacji  deszczowej, zgodnie z prze-
pisami odrębny mi; 

4) w zakresie zaopatrzenia w ciepEo ustala się: 
a) dopuszczenie stosowania ogrzewania gazowe-

go, na warunkach okre[lonych przez gestora sieci, 
b) dopuszczenie stosowania ogrzewania olejowe-

go z zastosowaniem olejów niskoemisyjnych, 
c) dopuszczenie stosowania energii elektrycznej 

oraz odnawialnych pródeE energii, 
d) dopuszczenie stosowania innych paliw nisko-

emisyjnych i wydajnych urządzeG do ich spalania, z 
wyEączeniem paliw węglowych;

5) w zakresie zasilania w energię elektryczną usta-
la się: 

a) zasilanie z istniejącej i projektowanej sieci elek-
troenergetycznej, 

b) dopuszczenie skablowania wszystkich nad-
ziemnych linii elektroenergetycznych,

c) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatoro-
wych nasEupowych i wbudowanych w obiekty bu-
dowlane; 

6) w zakresie gospodarki odpadami ustala się 
obowiązek gromadzenia segregowanych odpadów 
w przystosowanych do tego celu pojemnikach, usy-
tuowanych w wyznaczonych miejscach na terenie 
posesji i odbiór ich zgodnie z gminnym planem go-
spodarki odpadami i przepisami odrębnymi.

§13. Nie okre[la się terenów wymagających usta-
lenia sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i urytkowania terenów.

§14. Dla terenu objętego planem ustala się staw-
kę 30% o której mowa w art. 36 ust. 4 z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.

§15. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmi-
strzowi Miasta Puszczykowa.

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

Przewodniczący
Rady Miasta

(-) Marek BEajecki 
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Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) przedmioto-
wy projekt planu zostaE wyEorony do publicznego 
wglądu w terminie od dnia 30.08.2010 r. do dnia 
27.09.2010 r.

Uwagi morna byEo skEadać do dnia 15.10.2010 r.

W ustawowym terminie nie wniesiono radnych 
uwag do projektu planu, w związku z czym Rada 
Miasta Puszczykowa nie podejmuje rozstrzygnięcia 
o sposobie ich rozpatrzenia, o którym mowa w art. 
20 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym.

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Miasta 
Puszczykowo rozstrzyga, co następuje

§1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicz-
nej sEurące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspól-
noty stanowią ｠ zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) ｠ za-
dania wEasne gminy.

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

1. Zadania w zakresie realizacji dróg publicznych 
przewidzianych w planie prowadzić będą wEa[ciwe 
jednostki 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 Wieloletniego Progra-
mu Inwestycyjnego Miasta Puszczykowo.

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

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

§3. Zasady finansowania inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej okre[lonych w planie.

Finansowanie inwestycji będzie odbywać się po-
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 publiczno ｠ prywatnego ｠ 
ｧPPPｦ, a takre wEa[cicieli nieruchomo[ci.

 

ZaEącznik nr 2
do uchwaEy nr 325/10/V

Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 27 papdziernika 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG
DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENÓW 
NADWARCIAFSKICH PODOqONYCH W PUSZCZYKOWIE W REJONIE ULIC: C. RATAJSKIEGO I NAD-

WARCIAFSKIEJ - I STREFA

ZaEącznik nr 3
do uchwaEy nr 325/10/V

Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 27 papdziernika 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA PUSZCZYKOWO
O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PROJEKCIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO DLA TERENÓW NADWARCIAFSKICH PODOqONYCH W PUSZCZYKOWIE W REJONIE 

ULIC: C. RATAJSKIEGO I NADWARCIAFSKIEJ - I STREFA


