
Dziennik Urzćdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 359 – 37256 – Poz. 6364 
 

 
6364 

6 364 

UCHWAŁA NR 154/XVI/11 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE 

 z dnia 24 listopada 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 
w rejonie ul. Nadbrzeżnej w Śremie 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), 
Rada Miejska w Ċremie uchwala, co nastćpuje: 

§ 1. 1. Uchwala sić miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego dla obszaru położonego w 
rejonie ul. Nadbrzeżnej w Ċremie, stwierdzając 
jego zgodnoċć z ustaleniami Studium Uwarunko-
waĉ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzen-
nego Gminy Ċrem (uchwała Nr 48/V/07 Rady Miej-
skiej w Ċremie z dnia 8 lutego 2007 roku, zmienio-
na uchwałą Nr 215/XXV/08 Rady Miejskiej w Ċre-
mie z dnia 26 czerwca 2008 roku i uchwałą Nr 
24/V/11 Rady Miejskiej w Ċremie z dnia 27 stycznia 
2011 roku). 

2. Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego obowiązuje w granicach okreċlonych 
na rysunku planu. 

3. Integralną czćċcią uchwały jest: 
1) rysunek planu, zwany dalej rysunkiem, za-

tytułowany ”Miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego dla obszaru poło-
żonego w rejonie ul. Nadbrzeżnej w Ċre-
mie”, opracowany w skali 1:1000, wraz z 
wyrysem ze Studium Uwarunkowaĉ i Kie-
runków Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Ċrem, stanowiący załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały; 

2) rozstrzygnićcie Rady Miejskiej w Ċremie o 
sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych 
do projektu planu, stanowiące załącznik nr 
2 do niniejszej uchwały; 

3) rozstrzygnićcie Rady Miejskiej w Ċremie o 
sposobie realizacji zapisanych w planie in-
westycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które należą do zadaĉ własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z 
przepisami o finansach publicznych, sta-
nowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwa-
ły. 

4. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) gzymsie dachowym - należy przez to rozu-

mieć poziomą profilowaną listwć, wystają-
cą przed lico muru, zlokalizowaną w miej-
scu połączenia ċciany budynku z dachem; 

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy 
przez to rozumieć linić wyznaczającą mi-
nimalną odległoċć budynku od linii rozgra-
niczającej tereny o różnym przeznaczeniu; 

3) powierzchni zabudowy – należy przez to 
rozumieć powierzchnić zabudowy wszyst-

kich budynków zlokalizowanych na działce, 
mierzoną po obrysie ċcian zewnćtrznych, z 
wyłączeniem: schodów, ramp, tarasów i 
powierzchni utwardzonych; 

4) szyldzie - należy przez to rozumieć ozna-
czenie jednostki organizacyjnej lub przed-
sićbiorcy, ich siedzib lub miejsc wykony-
wania działalnoċci; 

5) terenie – rozumie sić przez to powierzchnić 
o okreċlonym przeznaczeniu i zasadach za-
gospodarowania, wyznaczoną na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi; 

6) urządzeniu reklamowym–należy przez to 
rozumieć noċnik informacji i promocji wi-
zualnej w jakiejkolwiek materialnej formie 
wraz z elementami konstrukcyjnymi i za-
mocowaniami. 

 
§ 2. Ustala sić nastćpujące przeznaczenie terenów: 

1) tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej 
wielorodzinnej, oznaczone symbolami 
1U/MW,2U/MWi3U/MW; 

2) teren zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej, oznaczony symbolem MW; 

3) tereny dróg publicznych: 
a) lokalnych, oznaczony symbolem: KD-L, 
b) dojazdowych, oznaczone symbolami:1KD-

D,2KD-D; 
4) teren drogi wewnćtrznej, oznaczony sym-

bolem: KDW. 
 

§ 3. Ustala sić zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

1) zakaz lokalizowania: 
a) wolno stojących urządzeĉ reklamowych i 

tablic informacyjnych, 
b) ogrodzeĉ pełnych oraz o przćsłach z typo-

wych elementów prefabrykowanych i żel-
betowych od strony dróg publicznych i in-
nych przestrzeni publicznych; 

2) dopuszcza sić lokalizowanie: 
a) obiektów małej architektury z dowolnych 

materiałów, 
b) urządzeĉ reklamowych, tablic informacyj-

nych i szyldów na elewacjach budynków, z 
zastrzeżeniem § 6. 

 
§ 4. 1. Ustala sić zasady ochrony ċrodowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego: 

1) ustala sić: 
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a) ochronć pomnika przyrody: wierzby – za-
znaczonego na rysunku planu, zgodnie z 
przepisami odrćbnymi, 

b) zakaz używania do nawierzchni i dróg ma-
teriałów pylących, 

c) zakaz lokalizacji przedsićwzićć mogących 
zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco 
oddziaływać na ċrodowisko, w rozumieniu 
przepisów odrćbnych, z wyjątkiem dopusz-
czonych pozostałymi ustaleniami planu, 

d) zakaz zanieczyszczenia ċrodowiska grunto-
wo-wodnego oraz destabilizacji stosunków 
wodnych, 

e) zagospodarowanie mas ziemnych, powsta-
łych wskutek prowadzenia robót budowla-
nych, na terenie inwestora, bądź ich wywóz 
zgodnie z przepisami odrćbnymi, 

f) segregacjć odpadów w miejscach ich po-
wstawania i zagospodarowanie zgodnie z 
gminnym planem gospodarki odpadami, 

g) odprowadzanie ċcieków bytowych do ka-
nalizacji sanitarnej, 

h) odprowadzenie ċcieków w postaci wód 
opadowych i roztopowych do kanalizacji 
deszczowej, 

i) zakaz lokalizowania przydomowych oczysz-
czalni ċcieków, 

j) zaopatrzenie w ciepło z zastosowaniem 
technologii niskoemisyjnych; 

2) dopuszcza sić realizacjć kondygnacji pod-
ziemnych. 

2. W zakresie kształtowania komfortu aku-
stycznego w ċrodowisku ustala sić nakaz dotrzy-
mania dopuszczalnych poziomów hałasu na tere-
nach podlegających ochronie akustycznej, zgodnie 
z przepisami odrćbnymi, tj. 

1) dla terenów MW– jak dla terenów zabudo-
wy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

2) dla terenów U/MW– jak dla terenów zabu-
dowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

 
§ 5. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
ustala sić: 

1) dla terenu jako fragmentu strefy założenia 
urbanistycznego miasta objćtego wpisem 
do rejestru zabytków pod nr 543/49/A z 
dnia 22.02.1956 r. oraz pod numerem 
2254/A z 22.10.1992 r.: 

a) koniecznoċć uzyskania od Wielkopolskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
pozwolenia na prowadzenie prac budowla-
nych, 

b) koniecznoċć uzyskania akceptacji projektu 
architektonicznego przez Wielkopolskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 

2) obowiązek prowadzenia badaĉ archeolo-
gicznych podczas prac ziemnych przy reali-
zacji inwestycji. Inwestor winien uzyskać 
pozwolenie na badanie archeologiczne 
przed otrzymaniem pozwolenia na budo-
wć. 

§ 6. W zakresie wymagaĉ wynikających z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych dopuszcza 
sić lokalizacjć urządzeĉ reklamowych, tablic in-
formacyjnych i szyldów, w sposób nieprzesłania-
jący elementów detali architektonicznych budyn-
ków. 
 
§ 7. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 
na terenie oznaczonym symbolem MW: 

1) ustala sić: 
a) sytuowanie budynków: 
- zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi 

na rysunku planu, 
- z uwzglćdnieniem ograniczeĉ wynikają-

cych z istniejącego kolektora kanalizacji sa-
nitarnej Ø800mm, 

- z zastrzeżeniem § 13 pkt 5, 
b) lokalizowanie budynków wielorodzinnych, 
c) zakaz lokalizowania wolno stojących garaży 

i budynków gospodarczych, 
d) maksymalną powierzchnić zabudowy – 

40 % powierzchni działki budowlanej, 
e) minimalny udział terenu biologicznie czyn-

nego – 30 % powierzchni działki budowla-
nej, 

f) wysokoċć zabudowy – do 4 kondygnacji 
naziemnych, w tym poddasze użytkowe, tj. 
do 16,0 m, 

g) geometrić dachu: dach o kącie nachylenia 
połaci dachowych od 30º do 45º dla 
wszystkich budynków, 

h) w przypadku podziałów działek powierzch-
nić działki nie mniejszą niż 1000 m2, przy 
czym zasady podziału działki budowlanej 
nie dotyczą działek przeznaczonych pod in-
frastrukturć techniczną i poszerzenie nieru-
chomoċci sąsiedniej, 

i) dostćp do działek zlokalizowanych na tere-
nie MW poprzez drogć publiczną /ul. Kole-
jową/ zlokalizowaną poza granicami planu 
lub poprzez teren drogi wewnćtrznej ozna-
czonej w planie symbolem KDW; 

2) dopuszcza sić: 
a) wydzielanie nowych dróg wewnćtrznych, 

zgodnie z przepisami odrćbnymi, 
b) lokalizacjć w budynku mieszkalnym w ob-

rćbie kondygnacji parterowej, usług towa-
rzyszących zabudowie mieszkaniowej 
zgodnie z przepisami odrćbnymi, 

c) lokalizowania sieci i urządzeĉ infrastruktury 
technicznej, 

d) wydzielania działek pod obiekty infrastruk-
tury technicznej pod warunkiem zapewnie-
nia dostćpu z drogi publicznej. 

 
§ 8. W zakresie szczegółowych parametrów i 
wskaźników kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu, na terenach oznaczonych 
symbolami 1U/MW,2U/MWi3U/MW: 

1) ustala sić: 
a) sytuowanie budynków w zabudowie zwar-

tej: 
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- zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi 
na rysunku planu, 

- na terenie 2U/MW z uwzglćdnieniem ogra-
niczeĉ wynikających z istniejącego kolekto-
ra kanalizacji sanitarnej Ø800mm, 

- z zastrzeżeniem § 13 pkt 5, 
b) lokalizowanie zabudowy usługowej, z za-

strzeżeniem pkt 2 lit.a, 
c) zakaz lokalizowania wolno stojących garaży 

i budynków gospodarczych, 
d) zakaz lokalizowania: 
- stacji paliw, 
- baz, składów i magazynów, 
- obiektów służących prowadzeniu działal-

noċci produkcyjnej, 
- zakładów wytwórczych, 
e) maksymalną powierzchnić zabudowy – 

90 % powierzchni działki budowlanej, 
f) maksymalną powierzchnić zabudowy po-

jedynczego budynku - 300 m2, 
g) minimalny udział powierzchni terenu bio-

logicznie czynnej – 10 % powierzchni dział-
ki budowlanej, 

h) wysokoċć zabudowy – do 4 kondygnacji 
naziemnych, w tym poddasze użytkowe, tj. 
do 16,00 m, 

i) geometrić dachu: 
- dach dwuspadowy lub wielospadowy ze 

ċcianami szczytowymi o kącie nachylenia 
połaci dachowych od 40º do 45º dla 
wszystkich budynków, 

- na terenie 1U/MW możliwoċć zastosowania 
dachu płaskiego. 

j) w zakresie estetyki zabudowy: wykoĉczenie 
elewacji budynku zgodnie z zaleceniami 
konserwatorskimi, 

k) w przypadku podziałów działek, po-
wierzchnić działki nie mniejszą niż 1000 m2, 
przy czym zasady podziału działki budow-
lanej nie dotyczą działek przeznaczonych 
pod infrastrukturć techniczną i poszerzenie 
nieruchomoċci sąsiedniej, 

l) dostćp do działek zlokalizowanych na tere-
nie oznaczonym symbolem: 

- 1U/MW- poprzez teren 1KD-Di2KD-D/ul. 
Nadbrzeżna/, 

- 2U/MW– poprzez tereny:1KD-Di2KD-D/ul. 
Nadbrzeżna/, oraz poprzez teren drogi we-
wnćtrznej oznaczonej w planie symbolem 
KDW, 

- 3U/MW- poprzez teren2KD-D/ul. Nadbrzeż-
na/ oraz poprzez teren drogi wewnćtrznej 
oznaczonej w planie symbolem KDW, 

m) zakaz wydzielania nowych dróg wewnćtrz-
nych; 

2) dopuszcza sić: 
a) lokale mieszkalne w obrćbie budynku 

usługowego, 
b) lokalizacjć usług handlowych o powierzch-

ni sprzedaży do 300 m2, 
c) na terenie 1U/MW i 2U/MW dopuszcza sić 

przebudowć, rozbudowć, nadbudowć oraz 
adaptacjć istniejących budynków zlokali-

zowanych przed wyznaczoną nieprzekra-
czaną linią zabudowy, 

d) realizacjć kondygnacji podziemnych, 
e) lokalizowania sieci i urządzeĉ infrastruktury 

technicznej, 
f) lokalizowania budynków bezpoċrednio 

przy granicy działek, 
g) wydzielanie nowych działek na potrzeby 

lokalizowania infrastruktury technicznej 
oraz powićkszenia działek sąsiednich, 

h) wydzielania działek pod obiekty infrastruk-
tury technicznej, pod warunkiem zapew-
nienia dostćpu z drogi publicznej lub z 
drogi wewnćtrznej. 

 
§ 9. W zakresie szczegółowych parametrów i 
wskaźników kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu, na terenach dróg publicz-
nych oznaczonych symbolami KD-L,1KD-D i2KD-D: 

1) ustala sić: 
a) szerokoċć w liniach rozgraniczających, 

zgodnie z rysunkiem planu, przy czym dla 
terenu 1KD-D i 2KD-D nie mniej niż 10m; 

b) sytuowanie elementów infrastruktury 
transportowej i technicznej zgodnie z prze-
pisami odrćbnymi; 

2) dopuszcza sić: 
a) lokalizacjć elementów wyposażenia drogi, 

obiektów małej architektury oraz zieleni z 
wyjątkiem KD-L, 

b) dla terenie 2KD-D nadanie charakteru ru-
chu uspokojonego w zabudowie mieszka-
niowej, 

c) dla terenach 1KD-D i 2KD-D lokalizowanie 
obiektów małej architektury. 

 
§ 10. W zakresie szczegółowych parametrów i 
wskaźników kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu, na terenie drogi wewnćtrz-
nej oznaczonym symbolem KDW ustala sić: 

1) sytuowanie elementów infrastruktury 
transportowej, zgodnie z przepisami od-
rćbnymi; 

2) zakaz lokalizowania obiektów innych niż 
związane z drogami; 

3) szerokoċć w liniach rozgraniczających 
zgodnie z rysunkiem planu; 

4) ze wzglćdu że jest to droga niepubliczna, 
jej administrowanie oraz utrzymywanie na-
leży do właċciciela działki drogi wewnćtrz-
nej. 

 
§ 11. W zakresie granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów 
odrćbnych, w tym terenów górniczych, a także 
narażonych na niebezpieczeĉstwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem sić mas ziemnych nie 
podejmuje sić ustaleĉ. 
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§ 12. W zakresie szczegółowych zasad i warunków 
scalania i podziału nieruchomoċci nie podejmuje 
sić ustaleĉ. 
 
§ 13. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeĉ w ich 
użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 

1) ustala sić uwzglćdnienie w zagospodaro-
waniu terenów wymagaĉ i ograniczeĉ 
technicznych wynikających z przebiegu ist-
niejących i projektowanych sieci infrastruk-
tury technicznej; 

2) ustala sić uwzglćdnienie w zagospodaro-
waniu kolektora kanalizacji sanitarnej 
Ø800mm, zaznaczonego na rysunku planu; 

3) obszar wolny od zabudowy w pasie 3,0m 
od osi kolektora kanalizacji sanitarnej Ø800 
mm po obydwóch jego stronach, zgodnie z 
rysunkiem planu; 

4) w granicach planu cały teren znajduje sić w 
strefie obszaru z udokumentowanymi re-
gionalnymi zasobami wód podziemnych, w 
strefie najwyższej ochrony wód podziem-
nych ONO, dla której ustala sić ochronć 
zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

5) na terenach zabudowy posadowienie rzćd-
nej zerowej projektowanej zabudowy ul. 
Nadbrzeżnej na rzćdnej wyższej, lecz nie 
mniejszej niż rzćdnej wody 1% tj. stuletniej. 

 
§ 14. 1. W zakresie zasad rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji ustala sić: 

1) klasć drogi publicznej: 
a) na terenie KD-L lokalną, 
b) na terenach KD-D dojazdową; 
2) klasć drogi KDW- droga wewnćtrzna; 
3) szerokoċć dróg w liniach rozgraniczają-

cych; 
4) obsługć komunikacyjną w zakresie ruchu 

samochodowego dla terenów z przyległych 
dróg publicznych, w tym znajdujących sić 
poza granicami opracowania; 

5) zachowanie istniejącej infrastruktury trans-
portowej, z dopuszczeniem jej rozbudowy 
lub przebudowy zgodnie z ustaleniami pla-
nu; 

6) na działce zajmowanej przez obiekt budow-
lany, dla nowych i rozbudowywanych 
obiektów, wymogi parkingowe dla samo-
chodów osobowych, w łącznej liczbie nie 
mniejszej niż: 1 stanowisko postojowe na 

jedno mieszkanie i 1 stanowisko na każde 
50 m2lokalu usługowego; 

7) możliwoċć lokalizowania miejsc postojo-
wych w pasie drogowym 1 KD-D i 2 KD-D 
w bezpoċrednim sąsiedztwie terenu 
1U/MW oraz w kondygnacjach podziem-
nych; 

8) miejsca postojowe na terenie powinny 
mieć nawierzchnie szczelne. 

2. W zakresie zasad rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej ustala sić: 

1) lokalizowanie sieci infrastruktury technicz-
nej, zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

2) lokalizowanie i rozbudowa sieci infrastruk-
tury technicznej, w tym w szczególnoċci: 
sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elek-
troenergetycznej, gazowej, ciepłowniczej, 
telekomunikacyjnej, oċwietlenia; 

3) powiązanie sieci infrastruktury technicznej 
z układem zewnćtrznym oraz zapewnienie 
dostćpu do sieci zgodnie z przepisami od-
rćbnymi; 

4) możliwoċć realizowania elektroenergetycz-
nych stacji transformatorowych jako obiek-
tów wbudowanych w projektowaną zabu-
dowć lub wolno stojących; 

5) w przypadku zlokalizowania wolno stojącej 
stacji transformatorowej przedsićbiorstwa 
energetycznego minimalną powierzchnić 
działki budowlanej w wielkoċci 50 m2; 

6) zaopatrzenie w energić elektryczną – siecią 
ċredniego lub niskiego napićcia, odpo-
wiednio do potrzeb; 

7) możliwoċć lokalizowania przepompowni 
ċcieków. 

 
§ 15. W zakresie sposobów i terminów tymczaso-
wego zagospodarowania, urządzenia i użytkowa-
nia terenów nie podejmuje sić ustaleĉ. 
 
§ 16. Dla terenu objćtego planem ustala sić 30 % 
stawkć, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 
§ 17. Wykonanie niniejszej uchwały powierza sić 
Burmistrzowi Ċremu. 
 
§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 
 Przewodnicząca Rady 

(-) Katarzyna Sarnowska 
  



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 359 – 37260 – Poz. 6364 
 

 

  



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 359 – 37261 – Poz. 6364,6365 
 

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 154/XVI/11  

Rady Miejskiej w Ċremie  
z dnia 24 listopada 2011 r. 

 
 

ROZSTRZYGNIĆCIE RADY MIEJSKIEJ W ĊREMIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLA-
NU 

 

Rada Miejska w Ċremie rozstrzyga o sposobie 
rozpatrzenia nastćpujących uwag: 

1. Osoba fizyczna złożyła uwagć nastćpującej 
treċci: „Zlokalizowanie budynku o wysokoċci do 25 
m z wewnćtrzną windą i podziemnym garażem”, 
uwaga została nieuwzglćdniona ze wzglćdu na 
brak uzgodnienia z Wielkopolskim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków. 

2. Osoba fizyczna złożyła uwagć nastćpującej 
treċci: „Maksymalna pow. zabudowy pojedyncze-
go budynku do 350 m2 lub anulowanie podpunk-
tu”, uwaga została nieuwzglćdniona ze wzglćdu 
na niezgodnoċć z obowiązującym studium uwa-
runkowaĉ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Ċrem, które okreċla powierzch-
nie zabudowy pojedynczego obiektu do 300 m2.  

 
  
 

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 154/XVI/11  

Rady Miejskiej w Ċremie  
z dnia 24 listopada 2011 r. 

 
 

ROZSTRZYGNIĆCIE RADY MIEJSKIEJ W ĊREMIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE INWE-
STYCJI, Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAĈ WŁASNYCH GMINY, 

ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH 
 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada 
Miejska w Ċremie rozstrzyga, co nastćpuje: 

§ 1. Sposób realizacji zapisanych w planie miejsco-
wym inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej: 

1) zadania w zakresie realizacji dróg publicz-
nych, w tym związanymi z nimi wykupami te-
renów, prowadzone bćdą przez gminć; 

2) zadania w zakresie infrastruktury technicznej 
prowadzone bćdą przez właċciwe przedsić-
biorstwa, w gestii których leży rozwój po-
szczególnych sieci. 

2. Podstawć przyjćcia do realizacji zadaĉ, o któ-
rych mowa w miejscowym planie, a które należą do 
zadaĉ własnych gminy, stanowić bćdą ustalenia 
Gminnego Programu Inwestycyjnego. 

3. Inwestycje realizowane mogą być etapowo w 
zależnoċci od wielkoċci ċrodków przeznaczonych na 
ten cel. 
§ 2. Finansowanie inwestycji z zakresu realizacji dróg 
publicznych odbywać sić bćdzie przez: 

1) wydatki z budżetu gminy; 
2) współfinansowanie ċrodkami zewnćtrznymi, 

poprzez budżet gminy – w ramach: 
a) dotacji unijnych, 
b) dotacji i pożyczek z funduszy celowych, 
c) kredytów i pożyczek bankowych, 
d) innych ċrodków zewnćtrznych. 
 

§ 3. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej odbywać sić bćdzie przez właċciwe 
przedsićbiorstwa. 
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UCHWAŁA NR 155/XVI/11 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE 

 z dnia 24 listopada 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. 
Dezyderego Chłapowskiego w Śremie 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 
Rada Miejska w Ċremie uchwala, co nastćpuje: 


