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Załącznik 
do uchwały nr IX/62/11 

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo 
z dnia 31 sierpnia 2011 r. 

 
WYKAZ NUMERÓW I GRANIC ODRĆBNYCH OBWODÓW GŁOSOWANIA ORAZ ICH SIEDZIB UTWORZONYCH 

DLA PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO SEJMU RP I SENATU RP ZARZĄDZONYCH NA DZIEĈ 
9 PAČDZIERNIKA 2011 R. 

 
Nr obwodu Granice obwodu Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej 
5 Zakład Karny Gćbarzewo Sala widzeĉ Zakładu Karnego w Gćbarzewie62-241 Ďydowo 
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4579 

45 79 

UCHWAŁA NR IX/64/11 RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO 

 z dnia 31 sierpnia 2011 r. 

zmiany UCHWAŁY Nr III / 6 /10 RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie: 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok i zwolnień z podatku od nieruchomości  

Na podstawie art.5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 
roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010, 
Nr 95 poz. 613 ze zm.), Obwieszczenia Ministra Fi-
nansów z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie górnych 
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych 
w 2011 r. ( MP. Nr 55, poz. 755) oraz art.133 ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalnoċci leczniczej ( 
Dz. U. z 2011, Nr 112 poz. 654), Rada Miasta i Gminy 
Czerniejewo uchwala, co nastćpuje:  
 
§ 1. W Uchwale Nr III / 6 /10 Rady Miasta i Gminy 
Czerniejewo z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie 
okreċlenia wysokoċci stawek podatku od nierucho-
moċci na 2011 rok i zwolnieĉ z podatku od nieru-
chomoċci wprowadza sić nastćpujące zmiany:§1 pkt 
4 uchwały otrzymuje nastćpujące brzmienie:„4. od 
budynków lub ich czćċci związanych z udzielaniem 
ċwiadczeĉ zdrowotnych w rozumieniu przepisów 

o działalnoċci leczniczej, zajćtych przez podmioty 
udzielające tych ċwiadczeĉ - 4,27 zł od 1 m² po-
wierzchni uďytkowej.” 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Czerniejewo. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Wojewódz-
twa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 
2011 r. 
 

Przewodniczący  
Rady Miasta i Gminy  

Czerniejewo  
(-) mgr Tadeusz Szymanek  
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UCHWAŁA NR XII/112/11 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH 

 z dnia 29 sierpnia 2011 r. 

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej w Rożnowie. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Miejska 
w Obornikach uchwala, co nastćpuje:  

§ 1. 1. W związku z Uchwałą Rady Miejskiej 
w Obornikach Nr L/407/10 z dnia 12 lutego 2010r. 
w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, po stwierdzeniu zgodnoċci poniď-
szych ustaleĉ ze studium uwarunkowaĉ 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Oborniki, zatwierdzonego uchwałą 
Nr VI/30/03 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 05 
lutego 2003r. uchwala sić zmianć miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Roď-
nowie, zwaną dalej „zmianą planu”. 

2. Załączniki do uchwały stanowią: 
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1) załącznik nr 1 – stanowiący czćċć graficzną 
zwaną „rysunkiem zmiany planu”, opra-
cowany w skali 1:1000 i zatytułowany: 
Zmiana miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej w Roďno-
wie; 

2) załącznik nr 2 – stanowiący rozstrzygnićcie 
Rady Miejskiej w Obornikach o sposobie 
rozpatrzenia uwag wniesionych do projek-
tu zmiany planu; 

3) załącznik nr 3 – stanowiący rozstrzygnićcie 
Rady Miejskiej w Obornikach o sposobie 
realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleďą do zadaĉ wła-
snych gminy oraz o zasadach ich finanso-
wania. 

3. Granice obszaru objćtego zmianą planu 
okreċla rysunek zmiany planu. 
 
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) budynku garaďowo-gospodarczym – naleďy 
rozumieć budynek garaďowy, w którym 
dopuszcza sić wydzielenie pomieszczeĉ 
gospodarczych o powierzchni nieprzekra-
czającej 50% powierzchni całkowitej bu-
dynku; 

2) linii rozgraniczającej – naleďy przez to ro-
zumieć linić rozgraniczającą tereny 
o róďnym przeznaczeniu lub róďnych zasa-
dach zagospodarowania; 

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleďy 
przez to rozumieć linić ograniczającą ob-
szar, na którym dopuszcza sić wznoszenie 
obiektów kubaturowych; 

4) obowiązującej linii zabudowy – naleďy ro-
zumieć przez to linić na której nakazuje sić 
usytuowanie zewnćtrznej ċciany budynku 
na co najmniej 60% długoċci elewacji; 

5) powierzchni zabudowy – naleďy przez to 
rozumieć powierzchnić wyznaczoną przez 
rzut pionowy zewnćtrznych krawćdzi bu-
dynku na powierzchnić terenu, za wyjąt-
kiem powierzchni obiektów budowlanych 
oraz ich czćċci nie wystających ponad po-
wierzchnić terenu oraz powierzchni ele-
mentów drugorzćdnych takich jak schodów 
zewnćtrznych, ramp zewnćtrznych, dasz-
ków, markiz, wystćpów dachowych, oċwie-
tlenia zewnćtrznego, przy czym powierzch-
nić zabudowy działki stanowi suma po-
wierzchni zabudowy wszystkich budynków 
zlokalizowanych na działce; 

6) terenie – naleďy przez to rozumieć obszar 
wyznaczony na rysunku planu liniami roz-
graniczającymi, o okreċlonym przeznacze-
niu i zasadach zagospodarowania, ozna-
czony symbolem. 

§ 3. Ustala sić nastćpujące przeznaczenie terenów: 
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej, oznaczone na rysunku zmiany pla-
nu symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN; 

2) tereny infrastruktury technicznej – elektro-
energetyki, oznaczone na rysunku zmiany 
planu symbolami: 5E, 6E; 

3) tereny dróg wewnćtrznych, oznaczone na 
rysunku zmiany planu symbolami: 7KDw, 
8KDw; 

4) tereny dróg publicznych, oznaczone na ry-
sunku zmiany planu symbolami: 9KD, 
10KD. 

 

§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustala sić: 

1) dopuszczenie budowy, przebudowy, roz-
budowy, nadbudowy, odbudowy, rozbiórki 
i remontu zabudowy z uwzglćdnieniem 
ustaleĉ zawartych w niniejszej uchwale; 

2) lokalizowanie zabudowy zgodnie z nieprze-
kraczalnymi i obowiązującymi liniami za-
budowy okreċlonymi na rysunku zmiany 
planu z zastrzeďeniem pkt 3 - 5; 

3) dopuszczenie przekroczenia nieprzekra-
czalnych i obowiązujących linii zabudowy 
w kierunku linii rozgraniczającej drogć 
przez takie elementy budynku jak gzymsy, 
balkony, tarasy, schody, wykusze, ganki 
i okapy jednak nie wićcej niď o 1,5m oraz 
nie wićcej niď w 40% długoċci zewnćtrznej 
ċciany budynku; 

4) dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeĉ in-
frastruktury technicznej poza nieprzekra-
czalnymi i obowiązującymi liniami zabu-
dowy, zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

5) przy lokalizacji budynków garaďowych, go-
spodarczych, garaďowo-gospodarczych 
dopuszczenie definiowania obowiązującej 
linii zabudowy jako nieprzekraczalnej linii 
zabudowy; 

6) dopuszczenie lokalizacji ogrodzeĉ od stro-
ny dróg publicznych wyłącznie aďurowych 
o wysokoċci nie wićkszej niď 1,50 m, 
w których czćċć aďurowa stanowi nie mniej 
niď 60% powierzchni całkowitej ogrodzenia; 

7) zakaz budowy od strony dróg publicznych 
i dróg wewnćtrznych ogrodzeĉ z prefabry-
kowanych elementów betonowych. 

 

§ 5. W zakresie zasad ochrony ċrodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego ustala sić: 

1) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych lub 
urządzeĉ, których funkcjonowanie mogłoby 
spowodować przekroczenie standardów ja-
koċci ċrodowiska okreċlonych w przepisach 
prawa ochrony ċrodowiska, poza terenem 
do którego inwestor posiada tytuł prawny, 
za wyjątkiem infrastruktury telekomunika-
cyjnej; 

2) zakaz lokalizacji przedsićwzićć, które mogą 
zawsze znacząco oddziaływać na ċrodowi-
sko oraz przedsićwzićć, które mogą poten-
cjalnie znacząco oddziaływać na ċrodowi-
sko za wyjątkiem inwestycji celu publicz-
nego, 
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3) stosowanie do wytwarzania energii do ce-
lów grzewczych paliw charakteryzujących 
sić najniďszymi wskačnikami emisyjnymi 
spalanych w urządzeniach o wysokim 
stopniu sprawnoċci oraz dopuszczenie wy-
korzystania odnawialnych čródeł energii; 

4) zakaz zrzutu ċcieków bytowych do gruntu; 
5) nakaz utrzymania dopuszczalnych pozio-

mów hałasu w ċrodowisku na terenach MN 
jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 

6) w zakresie gospodarki odpadami: 
a) nakaz segregacji odpadów komunalnych 

w przystosowanych do tego celu pojemni-
kach usytuowanych w wyznaczonych miej-
scach na terenie posesji oraz ich zagospo-
darowanie, zgodnie z gminnym planem 
gospodarki odpadami i przepisami ustawy 
o odpadach; 

b) nakaz przetransportowania zbćdnych mas 
ziemnych powstających w czasie realizacji 
inwestycji w miejsce wskazane przez wła-
ċciwe słuďby gminne lub wykorzystanie do 
nowego ukształtowania terenu w granicach 
własnej działki, bez naruszana interesu 
osób trzecich. 

 

§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej: podczas prac ziemnych związanych 
z zabudowaniem bądč zagospodarowaniem terenu 
ustala sić obowiązek prowadzenia prac archeolo-
gicznych, na które inwestor winien uzyskać pozwo-
lenie właċciwej słuďby ochrony zabytków przed 
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowć. 
 

§ 7. W zakresie zasad kształtowania przestrzeni 
publicznych w rozumieniu przepisów ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
nie podejmuje sić ustaleĉ. 
 

§ 8. W zakresie szczegółowych zasad i warunków 
scalania i podziałów nieruchomoċci na podstawie 
przepisów odrćbnych nie podejmuje sić ustaleĉ. 
 

§ 9. W zakresie szczególnych warunków zagospo-
darowania terenu oraz ograniczenia w jego uďyt-
kowaniu ustala sić: 

1) uwzglćdnienie w zagospodarowaniu i za-
budowie działek ograniczeĉ wynikających 
z odległoċci technicznych od sieci infra-
struktury technicznej zgodnie z przepisami 
odrćbnymi; 

2) nakaz zgłoszenia właċciwym słuďbom woj-
skowym wszelkich projektowanych budow-
li o wysokoċci równej i wićkszej niď 50,0 m 
npt, przed wydaniem pozwolenia na ich 
budowć. 

 

§ 10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji, ustala sić: do-
puszczenie prowadzenia sieci uzbrojenia technicz-
nego w pasie drogowym. 

§ 11. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów infrastruktury technicznej 
ustala sić: 

1) dopuszczenie budowy, przebudowy, roz-
budowy, odbudowy, rozbiórki i remontów 
sieci i urządzeĉ infrastruktury technicznej; 

2) nakaz zaopatrzenia budynków w wodć 
z istniejącej sieci wodociągowej na warun-
kach okreċlonych przez gestora sieci; 

3) nakaz odprowadzania ċcieków bytowych 
do sieci kanalizacji sanitarnej na warun-
kach okreċlonych przez gestora sieci; do 
czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej 
dopuszcza sić gromadzenie ċcieków 
w szczelnych zbiornikach bezodpływowych 
z zapewnieniem ich regularnego wywozu 
przez koncesjonowanego przewočnika do 
oczyszczalni ċcieków, 

4) zakaz lokalizacji indywidualnych oczysz-
czalni ċcieków; 

5) odprowadzanie wód opadowych i rozto-
powych do istniejącej i projektowanej sieci 
kanalizacji deszczowej, a w przypadku bra-
ku moďliwoċci przyłączenia do sieci kanali-
zacji deszczowej dopuszcza sić ich odpro-
wadzanie zgodnie z przepisami prawa; 

6) nakaz zaopatrzenia w energić elektryczną 
z istniejącej i projektowanej sieci elektro-
energetycznej; dopuszczenie stosowania 
energii elektrycznej pochodzącej ze čródeł 
odnawialnych; 

7) w zakresie urządzeĉ melioracyjnych obo-
wiązek zachowania systemu melioracyjne-
go, a w przypadku koniecznoċci jego naru-
szenia zastosowanie rozwiązaĉ zastćpczych 
zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

8) zasady ochrony przeciwpoďarowej – naleďy 
uwzglćdnić przepisy ochrony przeciwpoďa-
rowej w zakresie zaopatrzenia w wodć, 
dróg poďarowych, planowanej zabudowy, 
zgodnie z przepisami odrćbnymi, w tym 
przepisami w sprawie przeciwpoďarowego 
zaopatrzenia w wodć oraz dróg poďaro-
wych a takďe przepisami prawa budowla-
nego. 

 

§ 12. W zakresie sposobów i terminów tymczaso-
wego zagospodarowania urządzania i uďytkowania 
terenów nie podejmuje sić ustaleĉ. 
 

§ 13. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, oznaczonych na rysunku zmiany planu 
symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN ustala sić: 

1) w zakresie parametrów i wskačników 
kształtowania zabudowy oraz zagospoda-
rowania terenu: 

a) dopuszczenie lokalizacji na jednej działce 
jednego wolno stojącego budynku miesz-
kalnego jednorodzinnego z dopuszczeniem 
wbudowanego, dobudowanego garaďu 
oraz jednego wolno stojącego budynku ga-
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raďowego lub gospodarczego lub garaďo-
wo-gospodarczego, 

b) dopuszczenie w budynku mieszkalnym lo-
kalu usługowego o powierzchni całkowitej 
nieprzekraczającej 30% powierzchni całko-
witej budynku, 

c) dopuszczenie urządzeĉ i sieci infrastruktury 
technicznej, obiektów małej architektury, 

d) powierzchnić zabudowy: nie wićcej niď 
35% powierzchni działki, w tym powierzch-
nia zabudowy budynku garaďowego, go-
spodarczego, garaďowo-gospodarczego nie 
wićcej niď 50,0m2, 

e) powierzchnić terenu biologicznie czynne-
go: nie mniej niď 40% powierzchni działki, 

f) wysokoċć zabudowy: 
- budynku mieszkalnego: nie wyďej niď 

9,50m 
- wolno stojącego budynku garaďowego, go-

spodarczego, garaďowo-gospodarczego: 
nie wyďej niď 5,50m, 

g) liczba kondygnacji nadziemnych: 
- budynku mieszkalnego: do 2, 
- wolno stojącego budynku garaďowego, go-

spodarczego, garaďowo-gospodarczego: 1, 
h) dopuszczenie lokalizacji jednej kondygnacji 

podziemnej, 
i) geometrić dachów: dachy dwuspadowe 

o połaciach symetrycznie zbiegających sić 
w kalenicy lub dachy wielospadowe, 

j) nachylenie połaci dachowych: 22o-45o, 
k) pokrycie dachów: dachówka lub materiał 

dachówkopodobny w odcieniu ceglasto-
czerwonym, brązowym lub grafitowym, 

l) dopuszczenie lokalizacji budynku garaďo-
wego, gospodarczego, garaďowo-
gospodarczego bezpoċrednio przy granicy 
dwóch lub trzech działek w sposób przyle-
gający do siebie na całej długoċci ċciany 
lub w odległoċci 1,5m od granicy działki, 

m) dopuszczenie lokalizacji zabudowy w odle-
głoċci 1,5m od granicy działek, bezpoċred-
nio przy granicy działek lub na granicy 
działek na terenie składającym sić z wićcej 
niď jednej działki, naleďącej do jednego 
właċciciela, 

n) nakaz zapewnienia miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych w obrćbie działki 
nie mniej niď 2 miejsca postojowe na jeden 
lokal mieszkalny; 

2) zakaz wtórnego podziału działek, za wyjąt-
kiem wydzielenia działek przeznaczonych 
do lokalizacji sieci i urządzeĉ infrastruktury 
technicznej; 

3) zasady obsługi w zakresie komunikacji 
drogowej - ustala sić dostćp: 

a) do terenu 1MN z drogi 7KDw i 9KD, 
b) do terenu 2MN z drogi 7KDw i 10KD, 
c) do terenu 3MN z drogi 7KDw, 8KDw 

i 10KD, 
d) do terenu 4MN z drogi 7KDw, 8KDw, 9KD, 

10KD; 

4) stawka procentowa jednorazowej opłaty za 
wzrost wartoċci nieruchomoċci – 15%. 

 

§ 14. Dla terenów infrastruktury technicznej – elek-
troenergetyki, oznaczonych na rysunku zmiany 
planu symbolami: 5E, 6E ustala sić: 

1) w zakresie parametrów i wskačników 
kształtowania zabudowy oraz zagospoda-
rowania terenu: 

a) dopuszczenie lokalizacji stacji transforma-
torowej oraz sieci infrastruktury technicz-
nej, 

b) powierzchnić zabudowy: nie wićcej niď 
80% powierzchni terenu, 

c) powierzchnić terenu biologicznie czynne-
go: nie mniej niď 10% powierzchni terenu, 

2) zakaz wtórnego podziału działek, za wyjąt-
kiem wydzielania działek gruntu w celu 
powićkszenia sąsiedniej nieruchomoċci lub 
regulacji granic pomićdzy sąsiadującymi 
nieruchomoċciami; 

3) zasady obsługi w zakresie komunikacji 
drogowej - ustala sić dostćp: 

a) do terenu 5E z drogi 10KD, 
b) do terenu 6E z drogi 7KDw; 
4) stawka procentowa jednorazowej opłaty za 

wzrost wartoċci nieruchomoċci – 15%. 
 

§ 15. Dla terenów dróg oznaczonych na rysunku 
zmiany planu symbolami: 7KDw, 8KDw, 9KD, 
10KD ustala sić: 

1) w zakresie parametrów i wskačników 
kształtowania zabudowy oraz zagospoda-
rowania terenu: 

a) na terenie oznaczonym na rysunku zmiany 
planu symbolem 7KDw, 8KDw lokalizacjć 
dróg wewnćtrznych; 

b) na terenie oznaczonym na rysunku zmiany 
planu symbolem 9KD, 10KD lokalizacjć 
dróg publicznych; 

c) ustala sić szerokoċć dróg w liniach rozgra-
niczających, zgodnie z rysunkiem zmiany 
planu, 

d) parametry zagospodarowania dróg naleďy 
okreċlić w opracowaniach branďowych, 
zgodnie z przepisami ustawy o drogach 
publicznych; 

2) zasady podziału nieruchomoċci: tereny 
dróg wyznaczają linie rozgraniczające, 
zgodnie z rysunkiem zmiany planu; 

3) stawka procentowa jednorazowej opłaty za 
wzrost wartoċci nieruchomoċci – 15%. 

 

§ 16. W zakresie granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie nie podejmuje sić ustaleĉ. 
 

§ 17. Na obszarze objćtym zmianą planu tracą moc 
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej w Roďnowie uchwalonego 
Uchwałą Nr XXIX/274/2000 Rady Miejskiej 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 285 – 27153 – Poz. 4580 
 

w Obornikach z dnia 30.08.2000r. (Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego z dnia 12.10.2000r. Nr 68, poz. 
912). 
 

§ 18. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Obornik. 

§ 19. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 30 dni 
od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Wielkopolskiego. 
 

Przewodniczący  
Rady Miejskiej 

(-) Krzysztof Hetmaĉski 
  



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 285 – 27154 – Poz. 4580 
 

Załącznik nr 1 
do uchwały nr XII/112/11 

Rady Miejskiej w Obornikach 
z dnia 29 sierpnia 2011 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr XII/112/11 

Rady Miejskiej w Obornikach 
z dnia 29 sierpnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU 

ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ W ROĎNOWIE. 

 
Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze 
zmianami) Rada Miejska w Obornikach rozstrzyga 
co nastćpuje:  

§ 1. 1. Nie wniesiono uwag do zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego tere-
nów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
w Roďnowie. 

2. Rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag wniesionych do projektu ww. zmiany planu 
jest bezprzedmiotowe. 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr XII/112/11 

Rady Miejskiej w Obornikach 
z dnia 29 sierpnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W ZMIANIE 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW ZABUDOWY MIESZKANIO-

WEJ JEDNORODZINNEJ W ROĎNOWIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE 
NALEĎĄ DO ZADAĈ WŁASNYCH ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA 

 

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) 
Rada Miejska w Obornikach rozstrzyga co nastćpuje:  

§ 1. Sposób realizacji zapisanych w zmianie planu 
miejscowego inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej i drogowej: 

1. Zadania w zakresie realizacji dróg publicz-
nych przewidzianych w zmianie planu miejscowego 
prowadzić bćdą właċciwe jednostki miejskie. 

2. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej 
prowadzić bćdą właċciwe przedsićbiorstwa, w kom-
petencji których leďy rozwój sieci: wodociągowej, 
kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazociągowej, 
zgodnie z ustaleniami zmiany planu miejscowego 
oraz na podstawie przepisów odrćbnych. 

3. Zadania w zakresie gospodarki odpadami re-
alizowane bćdą zgodnie z ustaleniami zmiany planu 

miejscowego, a takďe zgodnie z planem gospodarki 
odpadami oraz na podstawie przepisów odrćbnych. 
§ 2. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej i drogowej, okreċlonych w zmianie planu 
miejscowego, odbywać sić bćdzie poprzez: 

1. Wydatki z budďetu gminy. 
2. Współfinansowanie ċrodkami zewnćtrznymi, 

poprzez budďet gminy – w ramach m.in. 
a) dotacji unijnych, 
b) dotacji samorządu województwa, 
c) dotacji i poďyczek z funduszy celowych, 
d) kredytów i poďyczek bankowych, 
e) innych ċrodków zewnćtrznych. 

3. 3. Udział inwestorów w finansowaniu w ra-
mach porozumieĉ o charakterze cywilno-prawnym 
lub w formie partnerstwa publiczno-prywatnego, a 
takďe właċcicieli nieruchomoċci. 
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 z dnia 30 sierpnia 2011 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada 
Miejska w Osiecznej uchwala, co nastćpuje: 

§ 1.  Nadać drodze wewnćtrznej stanowiącej dział-
kć nr 1656/2 i 1184/7 obrćb Osieczna nazwć ul. 
Lawendowa. 
 

§ 2.  Połoďenie ulicy oraz jej przebieg przedstawia 
mapa informacyjna, stanowiąca załącznik do ni-
niejszej uchwały. 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Osieczna. 
 

§ 4.  Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego. 

 
 Przewodniczący 

Rady Miejskiej 
w Osiecznej 

(-) Roman Lewicki 

  


