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UCHWAŁA NR XII/86/11 RADY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY 

 z dnia 29 wrzeŌnia 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy 

Fabrycznej. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym (j.t.: Dz.U. 
z 2001r. Nr 142 poz.1591 zmiany: Dz.U. z 2002r. Nr 
23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 

153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 
80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102 
poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz.U. z 2005r. Nr 172 
poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz.U. z 2006r. Nr 17 
poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48 
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poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz.U. 
z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz.U. 
z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz.U 
z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 
106 poz. 675, Dz.U z 2011r. Nr 21 poz.113, Nr 117 
poz. 679, Nr 134 poz. 777), art. 20 ust.1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 
717 zmiany: Dz.U. z 2004r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 
poz. 1492, Dz.U. z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 
poz. 1087, Dz.U. z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 
poz. 1635, Dz.U. z 2007 r. Nr 127 poz. 880, Dz.U. 
z 2008r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 
poz. 1413, Dz.U. z 2010 r. Nr 75 poz. 474, Nr 106 
poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 130 poz. 871, Nr 149 
poz. 996, Nr 155 poz. 1043, Dz.U. z 2011 r. Nr 32 
poz. 159, Nr 153 poz. 901), Rada Miejska 
w Chodzieży uchwala, co nastňpuje:  

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala siň miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie 
ulicy Fabrycznej, po stwierdzeniu zgodnoŌci ze 
Studium uwarunkowaŊ i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Chodzieży (Uchwała 
Nr XLIII/400/06 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 
23 października 2006 r.), zwany dalej „planem”. 

2. Plan obejmuje teren położony w rejonie 
ulicy Fabrycznej w mieŌcie Chodzieży. Granice 
obszaru objňtego planem przedstawiono na ry-
sunku planu, stanowiņcym załņcznik do niniejszej 
uchwały. 

3. Integralnņ czňŌń uchwały stanowiņ: 
1) rysunek planu zatytułowany "Miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego 
miasta Chodzieży w rejonie ulicy Fabrycz-
nej" w skali 1:1000, wraz z wyrysem ze 
Studium uwarunkowaŊ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta Cho-
dzieży, stanowiņcy załņcznik nr 1 do niniej-
szej uchwały; 

2) rozstrzygniňcie Rady Miejskiej w Chodzieży 
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych 
do projektu planu, stanowiņce załņcznik nr 
2 do niniejszej uchwały; 

3) rozstrzygniňcie Rady Miejskiej w Chodzieży 
o sposobie realizacji, zapisanych w planie, 
inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należņ do zadaŊ własnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicz-
nych, stanowiņce załņcznik nr 3 do niniej-
szej uchwały. 

 
§ 2. Ilekroń w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) terenie – rozumie siň przez to powierzchniň 
o okreŌlonym przeznaczeniu i zasadach za-
gospodarowania, wyznaczonņ na rysunku 
planu liniami rozgraniczajņcymi; 

2) budynku - rozumie siň przez to obiekt bu-
dowlany, który jest trwale zwiņzany 

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za po-
mocņ przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach, dla którego zgodnie 
z prawem budowlanym niezbňdne jest 
uzyskanie pozwolenia na budowň. 

 

Rozdział II 
Ustalenia szczegółowe 

§ 3. Ustala siň nastňpujņce przeznaczenie terenów 
wyznaczonych liniami rozgraniczajņcymi na rysun-
ku planu: 

1) tereny zieleni otwartej, oznaczone symbo-
lami 1ZO i 2ZO; 

2) teren wód powierzchniowych Ōródlņdo-
wych, oznaczony symbolem WS; 

3) teren komunikacji - drogi publicznej, ozna-
czony symbolem KD-L. 

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

1) ustala siň zakaz lokalizacji ogrodzeŊ 
o przňsłach z typowych elementów prefa-
brykowanych i żelbetowych; 

2) dopuszcza siň lokalizacjň: 
a) obiektów małej architektury, 
b) ogrodzeŊ ażurowych lub w formie żywo-

płotów o wysokoŌci nie wiňkszej niż 1.5 m. 
 
§ 5. W zakresie okreŌlenia zasad ochrony Ōrodowi-
ska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala siň: 

1) ochronň istniejņcych zadrzewieŊ na terenie 
1ZO i 2ZO; 

2) zagospodarowanie zieleniņ wszystkich 
wolnych od utwardzenia fragmentów tere-
nów; 

3) zakaz lokalizacji przedsiňwziňń mogņcych 
zawsze lub potencjalnie znaczņco oddzia-
ływań na Ōrodowisko, w rozumieniu prze-
pisów odrňbnych, z wyjņtkiem dopuszczo-
nych pozostałymi ustaleniami planu; 

4) zakaz ulepszania nawierzchni i dróg mate-
riałami pylņcymi, w szczególnoŌci żużlem; 

5) zakaz zanieczyszczenia Ōrodowiska grunto-
wo-wodnego; 

6) nakaz wykorzystywania nadmiaru mas 
ziemnych pozyskanych podczas prac bu-
dowlanych w obrňbie terenu lub usuwania 
ich, zgodnie z przepisami odrňbnymi; 

7) w przypadku zanieczyszczenia gleby lub 
ziemi rekultywacjň, zgodnie z przepisami 
odrňbnymi; 

8) segregacjň i zagospodarowania odpadów, 
zgodnie z przepisami odrňbnymi; 

9) zagospodarowanie wód opadowych i roz-
topowych w obrňbie terenu, zgodnie 
z przepisami odrňbnymi. 

 
§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
ustala siň podczas prac ziemnych, przy realizacji 
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inwestycji zwiņzanych z zabudowaniem i zagospo-
darowaniem przedmiotowego terenu, obowiņzek 
prowadzenia badaŊ archeologicznych, zakres któ-
rych okreŌli pozwolenie WWKZ na badania arche-
ologiczne, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu 
na budowň. 
 
§ 7. W zakresie wymagaŊ wynikajņcych z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych nie podej-
muje siň ustaleŊ. 
 
§ 8. W zakresie szczegółowych parametrów 
i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu dla terenów oznaczonych 
symbolami 1ZO i 2ZO: 

1) ustala siň: 
a) zakaz lokalizacji budynków, z zastrzeżeniem 

pkt 2 lit a, 
b) minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej w powierzchni działki budowlanej 
w wielkoŌci 90%, 

c) dostňp do terenów z dróg przyległych, 
znajdujņcych siň poza granicami planu 
i zgodnie z przepisami odrňbnymi, 

d) nastňpujņce zasady podziału terenu: 
- minimalnņ powierzchniň działki - 300 m2, 
- w przypadku całoŌciowego podziału terenu 

wokół zbiornika należy zabezpieczyń dostňp 
do zbiornika, przy czym powyższe zasady 
nie dotyczņ działek przeznaczonych pod in-
frastrukturň technicznņ; 

2) dopuszcza siň: 
a) realizacjň budowli hydrotechnicznych, 

z zachowaniem przepisów szczególnych 
Prawa Wodnego oraz inwestycji celu pu-
blicznego z zakresu łņcznoŌci publicznej, 
zgodnych z przepisami odrňbnymi, 

b) eksploatacjň złoża w granicach obszaru 
udokumentowanych złóż kopalin pospoli-
tych „Chodzież – Fabryczna”, 

c) wtórne podziały działek, 
d) wydzielenie dróg wewnňtrznych. 

 
§ 9. W zakresie szczegółowych parametrów 
i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu dla terenu WS: 

1) ustala siň: 
a) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, 

z dopuszczeniem inwestycji celu publicz-
nego z zakresu łņcznoŌci publicznej, zgod-
nych z przepisami odrňbnymi, 

b) zagospodarowanie zgodnie z przepisami 
odrňbnymi, 

c) zakaz wtórnych podziałów działek; 
2) dopuszcza siň eksploatacjň złoża 

w granicach obszaru udokumentowanych 
złóż kopalin pospolitych „Chodzież – Fa-
bryczna”. 

§ 10. W zakresie szczegółowych parametrów 
i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu dla terenu oznaczonego 
symbolem KD-L ustala siň: 

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

2) zakaz lokalizowania obiektów budowlanych 
za wyjņtkiem: 

a) zwiņzanych z drogami, 
b) obiektów infrastruktury technicznej, 
c) oraz inwestycji celu publicznego z zakresu 

łņcznoŌci publicznej, zgodnych 
z przepisami odrňbnymi. 

 
§ 11. W zakresie granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegajņcych 
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów 
odrňbnych, w tym terenów górniczych, a także 
narażonych na niebezpieczeŊstwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem siň mas ziemnych: 

1) ustala siň dla obszaru chronionego krajo-
brazu „Dolina Noteci”, obejmujņcego cały 
teren objňty planem, ochronň 
i szczegółowe zasady zagospodarowania 
w paragrafie 8, 9 i 10; 

2) dla obszaru udokumentowanych złóż kopa-
lin pospolitych – złoże „Chodzież – Fa-
bryczna”, wyznaczonego na rysunku planu: 

a) ustala siň ochronň zgodnie z przepisami 
odrňbnymi, 

b) dopuszcza siň eksploatacjň udokumento-
wanego złoża kopalin pospolitych „Cho-
dzież – Fabryczna”, 

c) ustala siň nastňpujņce kierunki rekultywa-
cji: 

- zagospodarowanie terenu zieleniņ wysokņ 
i niskņ, kształtowanie zbiorników wodnych, 

- funkcjň rekreacyjnņ terenu; 
3) ustala siň, na terenach oznaczonych sym-

bolami 1ZO i 2ZO, zagospodarowanie tere-
nu uwzglňdniajņce możliwoŌń osuwania siň 
mas ziemnych w strefie skarp wyrobiska. 

 
§ 12. W zakresie szczegółowych zasad i warunków 
scalania i podziału nieruchomoŌci, w rozumieniu 
przepisów odrňbnych, nie podejmuje siň ustaleŊ. 
 
§ 13. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeŊ w ich 
użytkowaniu, w tym terenów wyłņczonych 
z zabudowy ustala siň: 

1) uwzglňdnienie w zagospodarowaniu ogra-
niczeŊ wynikajņcych z przepisów odrňb-
nych w zakresie udokumentowanych złóż 
kopalin, dla obszaru udokumentowanych 
złóż kopalin pospolitych – złoże „Chodzież 
– Fabryczna”, wyznaczonego na rysunku 
planu; 

2) uwzglňdnienie w zagospodarowaniu tere-
nów wymagaŊ i ograniczeŊ technicznych 
wynikajņcych z przebiegu istniejņcych 
i projektowanych sieci infrastruktury tech-
nicznej; 

3) obszar wolny od zabudowy, wszelkich 
utwardzeŊ i trwałych nasadzeŊ wzdłuż: 
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magistral kanalizacyjnych kd150 i ks500 
oraz magistrali wodociņgowej w150, 
o szerokoŌci 1,0 m po obu stronach od osi 
magistral, przy czym dopuszcza siň zmianň 
szerokoŌci stref zakazu zabudowy 
w uzgodnieniu z właŌciwym zarzņdcņ sieci 
bez koniecznoŌci zmiany planu, pod wa-
runkiem zachowania przepisów odrňbnych 
oraz braku kolizji z pozostałymi ustaleniami 
planu. 

 

§ 14. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji ustala siň: 

1) obsługň komunikacyjnņ w zakresie ruchu 
samochodowego dla terenu z przyległych 
dróg publicznych i wewnňtrznych znajdujņ-
cych siň poza granicami planu lub dróg 
wewnňtrznych; 

2) klasyfikacja dróg: KDL - droga publiczna lo-
kalna; 

3) szerokoŌń dróg w liniach rozgraniczajņ-
cych, zgodnie z rysunkiem planu; 

4) zachowanie istniejņcej infrastruktury trans-
portowej, z dopuszczeniem jej rozbudowy 
lub przebudowy, zgodnie z ustaleniami 
planu; 

5) sytuowanie innych, niż ustalone planem, 
elementów infrastruktury transportowej, 
zgodnie z przepisami odrňbnymi. 

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów infrastruktury technicznej 
ustala siň: 

1) lokalizacjň sieci infrastruktury technicznej, 
zgodnie z przepisami odrňbnymi; 

2) lokalizacjň i rozbudowň sieci infrastruktury 
technicznej, w tym w szczególnoŌci sieci: 
wodociņgowej, kanalizacyjnej, gazowej, 
elektroenergetycznej, ciepłowniczej, tele-
komunikacyjnej; 

3) powiņzanie sieci infrastruktury technicznej 
z układem zewnňtrznym oraz zapewnienie 

dostňpu do sieci, zgodnie z przepisami od-
rňbnymi; 

4) w przypadku lokalizacji wolno stojņcej ma-
łogabarytowej stacji transformatorowej 
minimalnņ powierzchniň działki budowla-
nej w wielkoŌci 50 m2; 

5) zaopatrzenie w energiň elektrycznņ – sieciņ 
Ōredniego lub niskiego napiňcia, odpo-
wiednio do potrzeb; 

6) utrzymanie pełnej drożnoŌci istniejņcych 
urzņdzeŊ melioracyjnych: właŌciciel nieru-
chomoŌci położonej na terenie zmelioro-
wanym zobowiņzany jest, w przypadku 
uszkodzenia urzņdzeŊ drenarskich, do po-
wiadomienia o tym fakcie właŌciwej spółki 
wodnej oraz ich naprawy. 

 

§ 15. W zakresie sposobów i terminów tymczaso-
wego zagospodarowania, urzņdzenia i użytkowa-
nia terenów nie podejmuje siň ustaleŊ. 

 

Rozdział III 
Przepisy końcowe 

§ 16. Dla terenu objňtego planem ustala siň 15% 
stawkň służņcņ naliczeniu jednorazowych opłat, 
o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
 
§ 17. Wykonanie uchwały powierza siň Burmi-
strzowi Miasta Chodzieży. 
 
§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym 
Województwa Wielkopolskiego. 
 

Przewodniczņca  
Rady Miejskiej  

(-) Mirosława Kutnik  
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Załņcznik nr 1 
do uchwały nr XII/86/11 

Rady Miejskiej w Chodzieży 
z dnia 29 wrzeŌnia 2011 r. 

 
RYSUNEK PLANU  
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr XII/86/11 

Rady Miejskiej w Chodzieży 
z dnia 29 wrzeŌnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIŇCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-

SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA CHODZIEŻY W REJONIE ULICY FABRYCZNEJ. 
 

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 
zmiany: Dz.U. z 2004r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 
1492, Dz.U. z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 
1087, Dz.U. z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 
1635, Dz.U. z 2007r. Nr 127 poz. 880, Dz.U. z 2008 r. 
Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 
1413, Dz.U. z 2010 r. Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 
675, Nr 119 poz. 804, Nr 130 poz. 871, Nr 149 poz. 
996, Nr 155 poz. 1043, Dz.U. z 2011 r. Nr 32 poz. 
159, Nr 153 poz. 901), Rada Miejska w Chodzieży 
postanawia, co nastňpuje:  

§ 1. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) przedmio-
towy projekt został wyłożony do publicznego 
wglņdu w terminie od dnia 29 lipca 2011 r. do dnia 
23 sierpnia 2011 r. Uwagi można było składań do 
dnia 8 wrzeŌnia 2011 r. 
 
§ 2. W ustawowym terminie nie wniesiono żad-
nych uwag do projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Chodzież 
w rejonie ulicy Fabrycznej, w zwiņzku z czym Rada 
Miejska w Chodzieży nie podejmuje rozstrzygniň-
cia o sposobie ich rozpatrzenia, o którym mowa 
w art. 20 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 
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Załņcznik nr 3 
do uchwały nr XII/86/11 

Rady Miejskiej w Chodzieży 
z dnia 29 wrzeŌnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIŇCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWA-

NIA PRZESTRZENNEGO MIASTA CHODZIEŻY W REJONIE ULICY FABRYCZNEJ, INWESTYCJI Z ZAKRESU 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻŅ DO ZADAŉ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH 

FINANSOWANIA. 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 
2003 r. (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717 zmiany: Dz.U. 
z 2004r. Nr 6 poz.41, Nr 141 poz.1492, Dz.U. z 2005r. 
Nr 113 poz.954, Nr 130 poz.1087, Dz.U. z 2006r. Nr 45 
poz.319, Nr 225 poz.1635, Dz.U. z 2007 r. Nr 127 poz. 
880, Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz.1227, Nr 201 poz. 1237, 
Nr 220 poz.1413, Dz.U. z 2010 r. Nr 75 poz.474, Nr 106 
poz.675, Nr 119 poz.804, Nr 130 poz.871, Nr 149 
poz.996, Nr 155 poz.1043, Dz.U. z 2011 r. Nr 32 
poz.159, Nr 153 poz. 901), Rada Miejska w Chodzieży 
rozstrzyga, co nastňpuje:  

§ 1. Uchwalenie przedmiotowego miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego dotyczy terenu 
generalnie nieuzbrojonego w podstawowe sieci in-
frastruktury technicznej i komunikacyjnej. Projekto-
wane przeznaczenie – tereny zieleni otwartej, teren 
wód powierzchniowych Ōródlņdowych, nie wymaga 
budowy nowych dróg oraz rozbudowy nowej gmin-
nej sieciowej infrastruktury technicznej. 
 
§ 2. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które należņ do zadaŊ własnych 
gminy: Plan zakłada budowň dróg wewnňtrznych, 
które nie obciņżņ budżetu gminy, ze wzglňdu na ko-
niecznoŌń ich budowy oraz utrzymania. 

1) Zadania w zakresie realizacji drogi publicznej 
przewidzianej w planie oraz zwiņzanymi z niņ 
ewentualnymi wykupami terenów pod rozbu-
dowň prowadziń bňdņ właŌciwe jednostki 
miejskie. 

2) Zadania w zakresie infrastruktury technicznej 
prowadziń bňdņ właŌciwe przedsiňbiorstwa, 
w kompetencji których leży rozwój sieci: wo-
dociņgowej i kanalizacji sanitarnej, energe-
tycznej, gazociņgowej i cieplnej, zgodnie 
z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego oraz na podstawie przepisów 
odrňbnych. Zadania w zakresie gospodarki 
odpadami realizowane bňdņ zgodnie 
z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego, zgodnie z planem gospodarki 
odpadami oraz na podstawie przepisów od-
rňbnych. 

3) Za podstawň przyjňcia do realizacji zadaŊ 
okreŌlonych w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego, które należņ do 
zadaŊ własnych gminy, stanowiń bňdņ zapisy 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego 
Miasta Chodzieży. 

4) OkreŌlenie terminów przystņpienia i zakoŊ-
czenia realizacji tych zadaŊ, ustalone bňdzie 
według kryteriów i zasad przyjňtych przy kon-
struowaniu Wieloletniego Programu Inwesty-
cyjnego Miasta Chodzieży. 

5) W przypadku zadaŊ publicznych, wyłonienie 
wykonawcy powinno odbywań siň w trybie 
i na zasadach okreŌlonych w ustawie - Prawo 
zamówieŊ publicznych. 

6) Inwestycje realizowane mogņ byń etapowo, 
w zależnoŌci od wielkoŌci Ōrodków przezna-
czonych na ich realizacjň. 

 
§ 3. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które należņ do zadaŊ wła-
snych gminy. Finansowanie inwestycji bňdzie odby-
wań siň poprzez: 

1) wydatki z budżetu gminy; 
2) współfinansowanie Ōrodkami zewnňtrznymi, 

poprzez budżet gminy – w ramach m.in.: 
a) dotacji unijnych, 
b) dotacji samorzņdu województwa, 
c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych, 
d) kredytów i pożyczek bankowych, 
e) innych Ōrodków zewnňtrznych; 
3) udział inwestorów w finansowaniu, w ramach 

porozumieŊ o charakterze cywilnoprawnym 
lub w formie partnerstwa publiczno-
prywatnego – „PPP”, a także właŌcicieli nie-
ruchomoŌci. 

Rozstrzygniňcie nie jest uchwałņ budżetowņ, 
w sprawach planowanych wydatków na inwestycje 
z zakresu infrastruktury technicznej, tylko propozycjņ 
do rozważenia przy uchwalaniu budżetu gminy w tej 
czňŌci. 
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