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ZARZĄDZENIE Nr 17/09 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ZRODOWISKA W POZNANIU

z	dnia	5	papdziernika	2009	r.

w sprawie rezerwatu przyrody ｧLas Li[ciasty w Promnieｦ

3483

UCHWADA Nr XXXIX/441/2009 RADY MIASTA GNIEZNA

z	dnia	16	wrze[nia	2009	r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 94, 95, 96, 97, 
98 na ark. 142, znajdujących się na os. Skiereszewo w Gniepnie

Na	 podstawie	 art.	 13	 ust.	 3	 ustawy	 z	 dnia	 16	
kwietnia	2004	r.	o	ochronie	przyrody	(Dz.U.	z	2004	
r.	Nr	92,	poz.	8801)	zarządza	się,	co	następuje:

§1.	Rezerwat	przyrody	ｧLas	Li[ciasty	w	Promnieｦ,	
zwany	 dalej	 ｧrezerwatemｦ,	 obejmuje	 obszar	 lasu,	
o	powierzchni	6,09	ha,	poEorony	w	gminie	Pobie-
dziska,	w	powiecie	poznaGskim,	w	województwie	
wielkopolskim.

§2.	 W	 skEad	 rezerwatu	 wchodzą	 obszary	 ozna-
czone	w	Planie	Urządzenia	Lasu	Nadle[nictwa	Czer-
niejewo,	 wedEug	 stanu	 na	 lata	 1999-2008,	 jako	
pododdziaEy	 le[ne:	240j,	k,	 l,	m,	n,	~f,	~g,	~	h	
(wchodzące	 w	 skEad	 dziaEki	 ewidencyjnej	 nr	 248,	
obr.	Promienko),	w	Le[nictwie	Promno,	Obręb	Czer-
niejewo.

§3.	 Celem	 ochrony	 przyrody	 w	 rezerwacie	 jest	
zachowanie,	ze	względów	biocenotycznych,	nauko-
wych	 i	 dydaktycznych,	 kompleksu	 ekosystemów	

lasów	grądowych,	Eęgowych	oraz	olsu.

§4.	Dla	rezerwatu	okre[la	się:
1)	rodzaj	rezerwatu:	le[ny	(L);
2)	ze	względu	na	dominujący	przedmiot	ochrony:	

typ	fitocenotyczny	(PFi),	podtyp	zbiorowisk	le-
[nych	(zl);

3)	ze	względu	na	gEówny	typ	ekosystemu:	typ	le-
[ny	i	borowy	(EL),	podtyp	lasów	nizinnych	(lni).

§5.	Nadzór	nad	rezerwatem	sprawuje	Regionalny	
Dyrektor	Ochrony	Zrodowiska	w	Poznaniu.

§6.	Zarządzenie	wchodzi	w	rycie	po	upEywie	14	
dni	od	dnia	ogEoszenia2.

Regionalny	Dyrektor
Ochrony	Zrodowiska

w	Poznaniu
(-) Jolanta Ratajczak

Na	podstawie	art.	18	ust.	2	pkt	5	ustawy	z	dnia	8	
marca	1990	r.	o	samorządzie	gminnym	(t.	j.	Dz.U.	
z	2001	r.	Nr	142,	poz.	1591,	z	pópniejszymi	zmia-
nami)	oraz	art.	20	ust.	1	ustawy	z	dnia	27	marca	
2003	 r.	 o	 planowaniu	 i	 zagospodarowaniu	 prze-
strzennym	(Dz.U.	z	2003	r.	Nr	80,	poz.	717	z	póp-
niejszymi	zmianami)	Rada	Miasta	Gniezna	uchwala,	
co	następuje:

§1.1.	Uchwala	się	miejscowy	plan	zagospodaro-
wania	przestrzennego	dla	dz.	nr	94,	95,	96,	97,	98	
na	ark.	142,	znajdujących	się	na	os	Skiereszewo	w	
Gniepnie,	zwany	dalej	planem,	po	stwierdzeniu	jego	
zgodno[ci	 z	 ustaleniami	 Studium	 uwarunkowaG	 i	
kierunków	 zagospodarowania	 przestrzennego	 mia-
sta	Gniezno	(UchwaEa	Nr	XV/141/2000	Rady	Mia-
sta	Gniezna	z	dnia	11	lutego	2000	r.	ze	zmianami).

2.	Plan	obejmuje	obszar	o	powierzchni	okoEo	0,55	
ha,	poEorony	w	granicach	okre[lonych	na	 rysunku	
planu	obejmująch	dziaEki	nr	94,	95,	96,	97,	98	na	
ark	 142,	 znajdujących	 się	 na	 os.	 Skiereszewo	 w	
Gniepnie.

3.	Integralnymi	czę[ciami	uchwaEy	są:
a)	rysunek	planu,	zatytuEowany	Miejscowy	plan	

zagospodarowania	 przestrzennego	 dla	 dz.	 nr	
94,	95,	96,	97,	98	na	ark.	142,	znajdujących	
się	na	os	Skiereszewo	w	Gniepnie,	opracowa-
ny	w	skali	1:1000	wraz	z	wyrysem	ze	Studium	
uwarunkowaG	i	kierunków	zagospodarowania	
przestrzennego	 miasta	 Gniezna,	 stanowiący	
zaEącznik	nr	1	do	uchwaEy;

b)	rozstrzygnięcie	Rady	Miasta	Gniezna	w	spra-
wie	rozpatrzenia	uwag	wniesionych	do	wyEo-
ronego	do	publicznego	wglądu	projektu	planu,	

1	Zmiany	wymienionej	ustawy	zostaEy	ogEoszone	w	Dz.U.	z	2005	r.	Nr	113,	poz.	954	i	Nr	130,	poz.	1087,	z	2007	r.	Nr	75,	poz.	493,	Nr	176,	poz.	1238	i	Nr	181,	poz.	1286,	z	
2008	r.	Nr	154,	poz.	958,	Nr	199,	poz.	1227	i	Nr	201,	poz.	1237	oraz	z	2009	r.	Nr	18,	poz.	97	i	Nr	92,	poz.	753.
2	Niniejsze	zarządzenie	byEo	poprzedzone	zarządzeniem	Ministra	Le[nictwa	i	PrzemysEu	Drzewnego	z	dnia	15	lipca	1958	r.	w	sprawie	uznania	za	rezerwat	przyrody	(M.	P.	Nr	62,	
poz.	352),	które	na	podstawie	art.	157	ustawy	z	dnia	16	kwietnia	2004	r.	o	ochronie	przyrody	(Dz.U.	Nr	92,	poz.	880,	ze	zm.)	traci	moc	z	dniem	wej[cia	w	rycie	niniejszego	
zarządzenia.
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stanowiące	zaEącznik	nr	2	do	uchwaEy;
c)	rozstrzygnięcie	Rady	Miasta	Gniezna	o	sposo-

bie	realizacji	inwestycji	z	zakresu	infrastruktu-
ry	technicznej,	nalerących	do	zadaG	wEasnych	
gminy,	oraz	o	zasadach	ich	finansowania,	sta-
nowiące	zaEącznik	nr	3	do	uchwaEy.

§2.	 Ilekroć	 w	 dalszych	 przepisach	 uchwaEy	 jest	
mowa	o:

1)	dachu	stromym	-	nalery	przez	to	rozumieć	dach	
dwuspadowy	 lub	wielospadowy	o	symetrycz-
nym	 kącie	 pochylenia	 poEaci	 dachowych	 od	
35°	do	45°;

2)	dziaEce	budowlanej	-	nalery	przez	to	rozumieć	
dziaEkę	budowlaną,	zgodnie	z	ustawą	z	ustawą	
z	dnia	27	marca	2003	r.	o	planowaniu	i	zago-
spodarowaniu	przestrzennym;

3)	linii	rozgraniczającej	-	nalery	przez	to	rozumieć	
linię	rozgraniczającą	tereny	o	rórnym	przezna-
czeniu	 lub	 rórnych	zasadach	zagospodarowa-
nia;

4)	nieprzekraczalnej	linii	zabudowy	-	nalery	przez	
to	 rozumieć	 linię	 okre[lającą	 minimalną	 od-
legEo[ć	 od	 linii	 rozgraniczającej,	 na	 której	 do-
puszcza	się	sytuowanie	budynków;

5)	obowiązującej	linii	zabudowy	-	nalery	przez	to	
rozumieć	 linię,	 na	 której	 nakazuje	 się	 usytu-
owanie	 zewnętrznej	 [ciany	 budynku	 na	 mini-
mum	60%	dEugo[ci	elewacji;

6)	obsEudze	komunikacyjnej	-	nalery	przez	to	rozu-
mieć	dostęp	do	terenu	z	drogi	publicznej	dla	ru-
chu	pieszego,	rowerowego	i	samochodowego;

7)	 ogrodzeniu	 arurowym	 -	 nalery	przez	 to	 rozu-
mieć	 ogrodzenie	 o	 wysoko[ci	 do	 1,5	 m	 od	
poziomu	terenu,	w	którym	czę[ć	arurowa	sta-
nowi	 minimalnie	 60%	 powierzchni	 caEkowitej	
ogrodzenia,	a	elementy	betonowe	dopuszczo-
ne	są	jedynie	do	wysoko[ci	0,3	m	od	poziomu	
terenu;

8)	powierzchni	zabudowy	-	nalery	przez	to	rozu-
mieć	powierzchnię	terenu	zajętą	przez	budynek	
w	 stanie	 wykoGczonym,	 wyznaczoną	 przez	
rzut	pionowy	zewnętrznych	krawędzi	budynku	
na	powierzchnię	terenu;

9)	 przestrzeni	 publicznej	 -	 nalery	 przez	 to	 rozu-
mieć	wnętrza	ulic	w	ksztaEcie	wydzielonym	lub	
wyznaczonym	urbanistycznie	 i	 architektonicz-
nie	np.	poprzez	linie	zabudowy,	istniejące	pie-
rzeje,	stanowiące	spójną	przestrzenną	caEo[ć;

10)	 przeznaczeniu	 podstawowym	 -	 nalery	 przez	
to	rozumieć	przeznaczenie	przewarające	na	da-
nym	terenie;

11)	przeznaczeniu	dopuszczalnym	-	nalery	przez	
to	rozumieć	przeznaczenie	inne	nir	podstawo-
we,	dopuszczone	w	ustaleniach	planu;

12)	reklamie	-	nalery	przez	to	rozumieć	no[nik	in-
formacji	wizualnej	w	 jakiejkolwiek	materialnej	
formie	 wraz	 z	 elementami	 konstrukcyjnymi	 i	
zamocowaniami,	 nie	 będący	 szyldem,	 tablicą	
informacyjną	lub	znakiem	w	rozumieniu	przepi-

sów	o	znakach	i	sygnaEach;
13)	szyldach	-	nalery	przez	to	rozumieć	oznacze-

nia	 jednostek	 organizacyjnych	 oraz	 przedsię-
biorców,	 ich	 siedzib	 lub	miejsc	wykonywania	
dziaEalno[ci;

14)	tablicach	informacyjnych	-	nalery	przez	to	ro-
zumieć	elementy	systemu	informacji	miejskiej,	
tablice	 z	 nazwą	 ulicy,	 numer	 posesji,	 tablice	
informujące	 o	 zasadach	 funkcjonowania	 tere-
nów	zielonych	i	 lasów,	tablice	z	oznaczeniem	
przyEączy	urządzeG	technicznych;

15)	zieleni	 izolacyjnej	 -	nalery	przez	to	rozumieć	
pas	 zwartych	 nasadzeG	 drzew	 i	 krzewów	 o	
charakterze	izolacyjnym.

§3.	 Na	 rysunku	 planu	 przedstawiono	 graficznie	
następujące	obowiązujące	ustalenia	planu:

1)	granica	obszaru	objętego	planem;
2)	linie	rozgraniczające	tereny	o	rórnym	przezna-

czeniu	 lub	 rórnych	zasadach	zagospodarowa-
nia;

3)	 linie	zabudowy	obowiązujące	 i	nieprzekraczal-
ne;

4)	przeznaczenie	terenu	｠	oznaczone	barwą	i	sym-
bolem	literowym;

5)	pas	zieleni	izolacyjnej.

§4.1.	Dla	 terenu	oznaczonego	na	 rysunku	planu	
symbolem	MN,	dla	którego	obowiązują	ustalenia	ni-
niejszego	paragrafu,	w	zakresie	przeznaczenia	tere-
nów	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	zabudowę	miesz-
kaniową	jednorodzinną;

2)	 przeznaczenie	 dopuszczalne	 ｠	 infrastrukturę	
techniczną	oraz	wyEącznie	w	zabudowie	wolno	
stojącej	budynki	gospodarczo-gararowe.

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

1)	 ogrodzenia	 arurowe	 wzbogacone	 zielenią,	 z	
dopuszczeniem	 ogrodzeG	 peEnych	 wzdEur	 po-
Eudniowo-wschodniej	linii	rozgraniczającej	tere-
nu;

2)	 zakaz	 lokalizacji	 stacji	 bazowych	 telefonii	 ko-
mórkowej;

3)	zakaz	budowy	nowych	nadziemnych	sieci	infra-
struktury	technicznej.

3.	W	zakresie	zasad	ochrony	[rodowiska,	przyro-
dy	i	krajobrazu	kulturowego	ustala	się:

1)	zagospodarowanie	zielenią	wszystkich	wolnych	
od	utwardzenia	fragmentów	terenów;

2)	 lokalizację	 zieleni	 izolacyjnej	 zgodnie	 z	 rysun-
kiem	planu;

3)	dopuszczenie	stosowania	indywidualnych	sys-
temów	grzewczych,	w	 tym	energii	 elektrycz-
nej,	gazu,	oleju	opaEowego,	energii	sEonecznej	
oraz	 ciepEa	 ziemi;	 zakaz	 opalania	 budynków	
węglem;

4)	odprowadzenie	 [cieków	bytowych,	 zgodnie	 z	
ust.	10	pkt	6	i	7;

5)	zagospodarowanie	wód	opadowych	i	roztopo-
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wych,	zgodnie	z	ust.	10	pkt	8;
6)	 gromadzenie	 i	 segregację	 odpadów	 w	 miej-

scach	 ich	 powstawania	 oraz	 gospodarowanie	
nimi	zgodnie	z	przepisami	odrębnymi,	w	tym	z	
miejskim	planem	gospodarki	odpadami;

7)	dopuszczalne	poziomy	haEasu	w	[rodowisku	jak	
dla	 zabudowy	 mieszkaniowej	 jednorodzinnej,	
zgodnie	z	przepisami	odrębnymi.

4.	W	 zakresie	 zasad	 ochrony	 dziedzictwa	 kultu-
rowego	i	zabytków	oraz	dóbr	kultury	wspóEczesnej	
ustala	się	prowadzenie	inwestycji	związanych	z	za-
gospodarowaniem	 i	 zabudowaniem	 terenu,	 a	 wy-
magających	prac	ziemnych	w	uzgodnieniu	z	wEa[ci-
wym	miejscowo	konserwatorem	zabytków	w	celu	
ustalenia	zakresu	prac	archeologicznych.

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

1)	dopuszczenie	lokalizacji:
a)	tablic	informacyjnych,
b)	szyldów	o	powierzchni	nie	większej	nir	1,0	

m2	na	elewacjach	budynków;
2)	zakaz	lokalizacji	reklam.
6.	W	 zakresie	 parametrów	 i	wskapników	ksztaE-

towania	zabudowy	oraz	zagospodarowania	terenu,	
które	podawane	są	w	odniesieniu	do	dziaEki	budow-
lanej	ustala	się:

1)	 z	 zastrzereniem	 pkt	 2	 lokalizację	 budynków	
mieszkalnych	 jednorodzinnych	 w	 zabudowie	
szeregowej	albo	wolno	stojących;

2)	dopuszczenie	lokalizacji	ekranu	akustycznego	o	
wysoko[ci	nie	większej	nir	5,0	m	wzdEur	po-
Eudniowo-wschodniej	 linii	 rozgraniczającej	 lub	
zastosowanie	 innych	 skutecznych	 zabezpie-
czeG	przeciwhaEasowych,	zgodnie	z	przepisami	
odrębnymi,	przy	czym	nakazuje	się	lokalizację	
ekranu	 wedEug	 wspólnego	 projektu	 oraz	 przy	
zachowaniu	ujednoliconej	wysoko[ci	 i	doboru	
materiaEu;

3)	dopuszczenie	 lokalizacji	urządzeG	 towarzyszą-
cych,	w	tym:	doj[ć,	dojazdów	i	ogrodzeG;

4)	sytuowanie	zabudowy	zgodnie	z	wyznaczony-
mi	na	rysunku	planu	liniami	zabudowy;

5)	 dopuszczenie	 lokalizacji	 przed	 linią	 zabudowy	
elementów	budynku,	które:

a)	usytuowane	są	w	caEo[ci	ponirej	poziomu	te-
renu,

b)	 wychodzą	 poza	 nią	 na	 odlegEo[ć	 do	 1,5	 m	
i	usytuowane	są	w	caEo[ci	na	wysoko[ci	nie	
mniejszej	nir	3,0	m	ponad	poziomem	terenu,	
z	dopuszczeniem	oparcia	na	sEupach	wysunię-
tych	przed	linię	zabudowy;

6)	ustalenia	szczegóEowe	dla	zabudowy	szerego-
wej:

a)	lokalizację	nie	więcej	nir	6	segmentów	w	jed-
nym	szeregu,

b)	 realizację	 budynków	 w	 zabudowie	 szerego-
wej	 wedEug	 wspólnego	 projektu	 z	 zachowa-
niem	 jednakowej	 wysoko[ci,	 identycznego	
kąta	nachylenia	poEaci	dachowej	oraz	ujednoli-
conej	kolorystyki	dachu	i	elewacji;

c)	garare	jako	wbudowane	w	budynki	mieszkal-
ne	lub	przybudowane	do	budynków	mieszkal-
nych,

d)	dachy	strome	kryte	dachówką	lub	materiaEem	
dachówko	podobnym,	przy	czym	dla	przybu-
dowanych	 garary	 dopuszcza	 się	 dachy	 pEa-
skie,

e)	poziom	parteru	budynków	nie	wyrszy	nir	0,5	
m	nad	poziomem	terenu,

f)	wysoko[ć	zabudowy	｠do	trzech	kondygnacji	
nadziemnych,	przy	czym	nie	więcej	nir	7,0	m	
od	poziomu	terenu	do	okapu	lub	gzymsu,	i	do	
12	m	do	kalenicy,	z	zastrzereniem	pkt	6	lit	b,

g)	 powierzchnię	 zabudowy	 -	 nie	 większą	 nir	
50%	dziaEki	budowlanej,	jednak	nie	więcej	nir	
180	m2,

h)	powierzchnię	 terenu	biologicznie	czynną	nie	
mniejszą	nir	35%	dziaEki	budowlanej,

i)	 powierzchnię	 nowo	 wydzielanej	 dziaEki	 bu-
dowlanej	nie	mniejszą	nir	350,0	m2,

j)	szeroko[ć	frontu	nowo	wydzielanej	dziaEki	bu-
dowlanej	nie	mniejszą	nir	9,0	m;

7)	 ustalenia	 szczegóEowe	 dla	 zabudowy	 wolno	
stojącej:

a)	 lokalizację	 budynków	 wolno	 stojących	 na	
dziaEkach	nr	94,	95,	96,	97,	98	ark.	142,

b)	 garare	 jako	 wbudowane	 w	 budynki	 miesz-
kalne,	przybudowane	do	budynków	mieszkal-
nych,	z	zastrzereniem	lit	c,

c)	 dopuszcza	 się	 lokalizację	 wolno	 stojących	
budynków	 gospodarczo-gararowych	 o	 po-
wierzchni	nie	większej	nir	50,0	m2,	zlokalizo-
wanych	w	gEębi	dziaEki	budowlanej,

d)	dachy	strome	kryte	dachówką	lub	materiaEem	
dachówko	podobnym,	przy	czym	dla	przybu-
dowanych	 garary	 oraz	 budynków	 gospodar-
czo-gararowych	dopuszcza	się	dachy	pEaskie,

e)	wysoko[ć	zabudowy:
-	dla	budynków	mieszkalnych	｠do	trzech	kondy-

gnacji	nadziemnych,	przy	czym	nie	więcej	nir	
7,0	m	od	poziomu	terenu	do	okapu	lub	gzym-
su,	i	do	12	m	do	kalenicy,

-	dla	wolno	stojących	budynków	gospodarczo-
gararowych	 -	 jedna	 kondygnacja	 nadziemna,	
tj.	nie	więcej	nir	3,5	m	od	poziomu	terenu	do	
gEównego	okapu,	attyki	lub	gzymsu	i	nie	wię-
cej	nir	5,0	m	do	kalenicy;

f)	 powierzchnię	 zabudowy	 -	 nie	 większą	 nir	
30%	dziaEki	budowlanej,	jednak	nie	więcej	nir	
250	m2,

g)	udziaE	powierzchni	 terenu	biologicznie	czyn-
nej	nie	mniejszy	nir	50%	dziaEki	budowlanej.

7.	W	zakresie	ustalenia	granic	 i	sposobów	zago-
spodarowania	terenów	lub	obiektów	podlegających	
ochronie	na	podstawie	przepisów	odrębnych	nie	po-
dejmuje	się	ustaleG.

8.	W	zakresie	szczegóEowych	zasad	 i	warunków	
scalania	i	podziaEu	nieruchomo[ci	plan	nie	wskazuje	
obszarów	do	objęcia	scalaniem	i	podziaEem.

9.	W	zakresie	szczególnych	warunków	zagospo-
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darowania	 terenów	oraz	ograniczeG	w	 ich	urytko-
waniu	ustala	się:

1)	 zachowanie	 ciągEo[ci	 istniejącego	 systemu	
melioracyjnego,	 z	 dopuszczeniem	 przebudo-
wy	poza	obszar	lokalizacji	budynku,	zgodnie	z	
przepisami	odrębnymi;

2)	w	zalerno[ci	od	potrzeb,	w	tym	dla	lokalizacji	
podpiwniczenia,	 przeprowadzenie	 badaG	 geo-
technicznych	 warunków	 posadowienia	 obiek-
tów	budowlanych;

3)	zapewnienie	wEa[ciwych	warunków	akustycz-
nych,	 zgodnie	 z	 przepisami	 odrębnymi	 oraz	
zgodnie	z	ust.	6	pkt	2.

10.	 W	 zakresie	 zasad	 modernizacji,	 rozbudowy	
i	 budowy	 systemów	 komunikacji	 i	 infrastruktury	
technicznej	ustala	się:

1)	 obsEugę	 komunikacyjną	 z	 przylegającej	 drogi	
publicznej	(ul.	A	Fredry	-	poza	planem);

2)	 parkowanie	w	obszarze	 dziaEki	 budowlanej	w	
ilo[ci	nie	mniejszej	nir	2	stanowiska	postojowe	
na	1	mieszkanie;

3)	dla	dziaEek	poEoronych	przy	skrzyrowaniu	zjazd	
lokalizować	 w	 maksymalnej	 odlegEo[ci	 od	
skrzyrowania;

4)	zaopatrzenie	w	wodę	z	sieci	wodociągowej;
5)	odprowadzanie	[cieków	bytowych	do	sieci	ka-

nalizacji	 sanitarnej,	 przy	czym	do	czasu	 reali-
zacji	sieci	kanalizacyjnej	dopuszcza	się	odpro-

wadzanie	 [cieków	 do	 szczelnych	 zbiorników	
bezodpEywowych,	 zlokalizowanych	na	 terenie	
dziaEki	budowlanej;

6)	 zakaz	 lokalizacji	 przydomowych	 oczyszczalni	
[cieków;

7)	zagospodarowanie	wód	opadowych	i	roztopo-
wych	na	terenie	dziaEki	budowlanej;

8)	zaopatrzenie	w	energię	elektryczną	z	sieci	elek-
troenergetycznej.

11.	Ustala	się	zakaz	tymczasowego	zagospodaro-
wania,	urządzenia	i	urytkowania	terenów.

§5.	Ustala	się	stawkę,	o	której	mowa	w	art.	36	
ust.	 4	 ustawy	 o	 planowaniu	 i	 zagospodarowaniu	
przestrzennym,	w	wysoko[ci	15%.

§6.	Wykonanie	uchwaEy	powierza	się	Prezydento-
wi	Miasta	Gniezna.

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

Przewodniczący	Rady
(-) Jerzy Stachowiak
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ZaEącznik	Nr	2
do	UchwaEy	Nr	XXXIX/441/2009

Rady	Miasta	Gniezna
z	dnia	16	wrze[nia	2009	r.

ROZSTRZYGNIĘCIE	RADY	MIASTA	GNIEZNA	W	SPRAWIE	ROZPATRZENIA	UWAG	WNIESIONYCH	DO	
WYDOqONEGO	DO	PUBLICZNEGO	WGLĄDU	PROJEKTU	MIEJSCOWEGO	PLANU	ZAGOSPODAROWANIA	
PRZESTRZENNEGO	DLA	DZ.	NR	94,	95,	96,	97,	98	NA	ARK.	142,	ZNAJDUJĄCYCH	SIĘ	NA	OS.	SKIE-

RESZEWO	W	GNIEoNIE

ZaEącznik	Nr	3
do	UchwaEy	Nr	XXXIX/441/2009

Rady	Miasta	Gniezna
z	dnia	16	wrze[nia	2009	r.

ROZSTRZYGNIĘCIE	RADY	MIASTA	GNIEZNA	O	SPOSOBIE	REALIZACJI,	ZAPISANYCH	W	MIEJSCOWYM	
PLANIE	ZAGOSPODAROWANIA	PRZESTRZENNEGO	DLA	DZ.	NR	94,	95,	96,	97,	98	NA	ARK.	142,	ZNAJ-
DUJĄCYCH	SIĘ	NA	OS.	SKIERESZEWO	W	GNIEoNIE	INWESTYCJI	Z	ZAKRESU	INFRASTRUKTURY	TECH-
NICZNEJ,	KTÓRE	NALEqĄ	DO	ZADAF	WDASNYCH	GMINY,	ORAZ	O	ZASADACH	ICH	FINANSOWANIA

Na	 podstawie	 art.	 20	 ust.	 1	 ustawy	 z	 27	 mar-
ca	2003	r.	o	planowaniu	i	zagospodarowaniu	prze-
strzennym	 (Dz.U.	 z	 2003	 r.	 Nr	 80,	 poz.	 717,	 ze	
zmianami)	Rada	Miasta	Gniezna	rozstrzyga,	co	na-
stępuje:

§1.1.	Przedmiotowy	projekt	zostaE	wyEorony	do	pu-
blicznego	wglądu	w	terminie	od	8	kwietnia	2009	r.	do	
8	maja	2009	r.

2.	W	ustawowym	terminie	wpEynęEa	jedna	uwaga.
3.	Uwaga	 zostaEa	w	 terminie	 21	 dni	 od	 upEywu	

terminu	ich	zgEoszenia	rozpatrzona	przez	Prezydenta	
Miasta	i	zostaEa	w	caEo[ci	uwzględniona.

4.	Zmiany	wynikające	z	uwzględnienia	uwagi	nie	
wymagaEy	ponowienia	procedury	okre[lonej	art.	17	
ustawy	z	dnia	27	marca	2003	r.	o	planowaniu	i	za-
gospodarowaniu	przestrzennym.

§2.	Do	projektu	miejscowego	planu	zagospodaro-
wania	przestrzennego	dla	dz.	nr	94,	95,	96,	97,	98	
na	ark.	142,	znajdujących	się	na	os.	Skiereszewo	w	
Gniepnie	 nie	wniesiono	 radnych	 uwag,	 innych	 nir	
wymieniono	w	§1	ust.	2,	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	 27	 mar-
ca	2003	r.	o	planowaniu	i	zagospodarowaniu	prze-
strzennym	 (Dz.U.	 z	 2003	 r.	 Nr	 80,	 poz.	 717,	 ze	
zmianami)	Rada	Miasta	Gniezna	rozstrzyga,	co	na-
stępuje:

§1.	W	niniejszym	planie	nie	przewiduje	się	budo-
wy	sieci	drogowej	i	infrastruktury	technicznej	w	za-
kresie	nalerącym	do	zadaG	wEasnych	gminy.

§2.	Plan	nie	powoduje	skutków	finansowych,	sta-
nowiących	 obciąrenie	 dla	 budretu	 gminy	 oraz	 nie	
wymaga	okre[lenia	zasad	finansowania	inwestycji	z	
zakresu	infrastruktury	drogowej	i	technicznej,	które	
nalerą	do	zadaG	wEasnych	gminy.


