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Załņcznik nr 3 
do uchwały nr XI/ 94/2011 

Rady Miasta Gniezna 
z dnia 22 czerwca 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIŇCIE RADY MIASTA GNIEZNA O SPOSOBIE REALIZACJI, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRA-

STRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŏŅ DO ZADAŉ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINAN-
SOWANIA, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW 

ZABUDOWY MIESZKANIOWO-USŁUGOWEJ I ZIELENI, FRAGMENTU OSIEDLA RÓŏA W GNIEōNIE – CZŇŋŃ B 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z póŎn. zm.), Rada 
Miasta Gniezna rozstrzyga, co nastňpuje:  

§ 1. Sposób realizacji, zapisanych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej. 

1. Zadania w zakresie realizacji dróg publicz-
nych przewidzianych w planie oraz zwiņzane z nimi 
wykupy terenów, prowadziń bňdņ właŌciwe jednostki 
miejskie. 

2. Zadania w zakresie budowy infrastruktury 
technicznej prowadziń bňdņ właŌciwe przedsiňbior-
stwa, w kompetencji których leŐy rozwój sieci: wodo-
ciņgowej i kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zgod-
nie z miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego oraz na podstawie przepisów odrňbnych. 
Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowa-
ne bňdņ zgodnie z planem gospodarki odpadami 
oraz na podstawie przepisów odrňbnych. 

3. Za podstawň przyjňcia do realizacji zadaŊ 
okreŌlonych w miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego, które naleŐņ do zadaŊ własnych 
gminy, stanowiń bňdņ zapisy Wieloletniego Progra-
mu Inwestycyjnego miasta Gniezna. 

4. OkreŌlenie terminów przystņpienia 
i zakoŊczenia realizacji tych zadaŊ, ustalone bňdzie 

według kryteriów i zasad przyjňtych przy konstru-
owaniu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego 
miasta Gniezna, jednak przystņpienie do realizacji 
tych zadaŊ nie nastņpi wczeŌniej niŐ po roku 2020. 

5. Inwestycje realizowane mogņ byń etapowo 
w zaleŐnoŌci od wielkoŌci Ōrodków przeznaczonych 
na inwestycje. 
 
§ 2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej okreŌlonych w planie. 

Finansowanie inwestycji bňdzie odbywań siň po-
przez: 

1) wydatki z budŐetu gminy; 
2) współfinansowanie Ōrodkami zewnňtrznymi 

poprzez budŐet gminy w ramach m.in.: 
a) dotacji unijnych; 
b) dotacji samorzņdu województwa; 
c) dotacji i poŐyczek z funduszy docelowych; 
d) kredytów i poŐyczek bankowych; 
e) innych Ōrodków zewnňtrznych; 
3) udział inwestorów w finansowaniu w ramach 

porozumieŊ o charakterze cywilno-prawnym 
lub w formie partnerstwa publiczno-
prywatnego – „PPP”’ a takŐe właŌcicieli nie-
ruchomoŌci. 
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UCHWAŁA NR  IX / 96 / 2011 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU 

 z dnia 31 maja 2011 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy 

mieszkaniowej z funkcją rekreacyjną, położonego w Błażejewku, gm. Kórnik.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym (tekst 
jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmia-
nami) oraz art. 14 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 2004 
r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, 
poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 
319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, 
z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 
201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 
24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 
119, poz. 804, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043) 
Rada Miejska w Kórniku uchwala, co nastňpuje:  

§ 1. 1. Uchwala siň zmianň miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu zabu-
dowy mieszkaniowej z funkcjņ rekreacyjnņ, poło-
Őonego w BłaŐejewku, gm. Kórnik, zwany dalej 
„planem”, stwierdzajņc zgodnoŌń przyjňtych roz-
wiņzaŊ ze Studium uwarunkowaŊ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik 
(uchwalonego Uchwałņ Nr LV/450/98 Rady Miej-
skiej w Kórniku z dnia 16 czerwca 1998r. z póŎn. 
zm). 

2. Plan obejmuje obszar działek o nr 
111/1,111/8, 111/9 i 111/10. 

3. Granice obszaru objňtego planem okreŌlo-
ne sņ na rysunku planu. 

4. Integralnymi czňŌciami uchwały sņ: 
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1) załņcznik Nr 1 – rysunek planu, opracowa-
ny w skali 1:1000 i zatytułowany „Zmiana 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu zabudowy mieszka-
niowej z funkcjņ rekreacyjnņ, połoŐonego 
w BłaŐejewku, gm. Kórnik, stanowiņcy 
czňŌń graficznņ planu, zwany dalej „rysun-
kiem”; 

2) załņcznik Nr 2 – stanowiņcy rozstrzygniňcie 
Rady Miejskiej w Kórniku o sposobie roz-
patrzenia uwag wniesionych do projektu 
planu; 

3) załņcznik Nr 3 – stanowiņcy rozstrzygniňcie 
Rady Miejskiej w Kórniku o sposobie reali-
zacji zapisanych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które 
naleŐņ do zadaŊ własnych gminy oraz za-
sadach ich finansowania. 

 
§ 2. Ilekroń w uchwale jest mowa o: 

1) działce – naleŐy przez to rozumień działkň 
budowlanņ w rozumieniu ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
stanowiņcņ obszar, na którym moŐe byń 
realizowane zamierzenie inwestycyjne i do 
którego majņ zastosowanie uregulowania 
zawarte w uchwale; 

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleŐy 
przez to rozumień liniň okreŌlajņcņ dopusz-
czalnņ minimalnņ odległoŌń Ōciany budyn-
ku od linii rozgraniczajņcej terenu; 

3) ogrodzeniu aŐurowym – naleŐy przez to ro-
zumień ogrodzenie, w którym udział po-
wierzchni pełnej wynosi nie wiňcej niŐ 30%; 

4) powierzchni zabudowy – naleŐy przez to 
rozumień powierzchniň wszystkich budyn-
ków zlokalizowanych na działce, mierzonņ 
po obrysie Ōcian zewnňtrznych, bez scho-
dów, ramp, tarasów, zadaszeŊ, wiatroła-
pów; 

5) powierzchni zieleni – naleŐy przez to rozu-
mień sumň powierzchni biologicznie czyn-
nych, pokrytych roŌlinnoŌciņ trawiastņ, za-
krzewionych, zadrzewionych lub urzņdzo-
nych jako oczka wodne; 

6) reklamie – naleŐy przez to rozumień noŌnik 
informacji wizualnej w jakiejkolwiek mate-
rialnej formie wraz z elementami konstruk-
cyjnymi i zamocowaniami, niebňdņcy szyl-
dem, tablicņ informacyjnņ lub znakiem 
w rozumieniu przepisów o znakach 
i sygnałach drogowych; 

7) szyldzie – naleŐy przez to rozumień ozna-
czenie jednostki organizacyjnej lub przed-
siňbiorcy, ich siedzib lub miejsc wykony-
wania działalnoŌci; 

8) tablicy informacyjnej – naleŐy przez to ro-
zumień element systemu informacji gmin-
nej, informacji turystycznej, przyrodniczej 
lub edukacji ekologicznej; 

9) terenie – naleŐy przez to rozumień po-
wierzchniň o okreŌlonym rodzaju przezna-

czenia podstawowego, stanowiņcņ naj-
mniejszņ wydzielonņ liniami rozgraniczajņ-
cymi jednostkň oznaczonņ symbolem lite-
rowym; 

10) zadrzewieniach i zakrzewieniach – naleŐy 
przez to rozumień pojedyncze drzewa lub 
krzewy, a takŐe ich skupiska, wraz 
z zajmowanym terenem i pozostałymi 
składnikami jego szaty roŌlinnej; 

11) zieleni izolacyjno-krajobrazowej – naleŐy 
przez to rozumień zadrzewienia 
i zakrzewienia, głównie zimozielone for-
mowane w kształcie pasów lub szpalerów; 

12) zieleni urzņdzonej – naleŐy przez to rozu-
mień układ kompozycyjny zadrzewieŊ 
i zakrzewieŊ towarzyszņcy obiektom bu-
dowlanym, z wykorzystaniem elementów 
małej architektury, oczek wodnych oraz 
róŐnych materiałów nawierzchni posadzki. 

 
§ 3. Na obszarze objňtym planem ustala siň nastň-
pujņce przeznaczenie terenów: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, oznaczone na rysunku symbolami 
1MN, 2MN; 

2) teren publicznego ciņgu pieszo-jezdnego, 
oznaczony na rysunku symbolem Kx; 

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

1) sytuowanie budynków, charakter architek-
toniczny nowej zabudowy, nieprzekraczal-
ne linie zabudowy, powierzchnie zabudo-
wy, maksymalne wysokoŌci budynków, 
formy dachów – zgodnie z zapisami 
w planie; 

2) zakaz sytuowania reklam i szyldów. 
 
§ 5. W zakresie zasad ochrony Ōrodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego ustala siň: 

1) zakaz lokalizacji przedsiňwziňń mogņcych 
zawsze lub potencjalnie znaczņco oddzia-
ływań na Ōrodowisko, w rozumieniu prze-
pisów odrňbnych; 

2) ochronň powierzchni ziemi, powietrza 
i wód zgodnie z przepisami odrňbnymi; 

3) gromadzenie i segregacjň odpadów w 
miejscach ich powstawania oraz ich dalsze 
zagospodarowanie zgodnie z gminnym 
planem gospodarki odpadami i przepisami 
odrňbnymi; 

4) wprowadzenie zieleni urzņdzonej w strefie 
od 15m do 20m od linii brzegowej jeziora 
zgodnie z rysunkiem; 

5) zagospodarowanie zieleniņ wszystkich po-
wierzchni wolnych od utwardzenia; 

6) zachowanie drzew oraz roŌlinnoŌci przy-
wodnej wzdłuŐ linii brzegowej jeziora BniŊ-
skiego; 

7) dla terenów oznaczonych na rysunku sym-
bolami 1MN, 2MN dopuszczalne poziomy 
hałasu jak dla terenów zabudowy mieszka-



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 244 – 23474 – Poz. 3881 
 

niowej jednorodzinnej, zgodnie z przepi-
sami odrňbnymi. 

8) wykorzystanie nadmiaru mas ziemnych, 
pozyskanych podczas procesów budowla-
nych w granicach planu, dla ukształtowania 
terenów zieleni na obszarze planu lub 
usuwanie ich na miejsce wskazane przez 
odpowiednie słuŐby miejskie zgodnie z 
przepisami odrňbnymi. 

 
§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
ustala siň dla ochrony archeologicznego dziedzic-
twa kulturowego obowiņzek prowadzenia badaŊ 
archeologicznych podczas inwestycji zwiņzanych 
z zagospodarowaniem i zabudowaniem terenu, 
a wymagajņcych prac ziemnych. Inwestor powi-
nien uzyskań pozwolenie na badania archeologicz-
ne przed otrzymaniem pozwolenia na budowň. 
 
§ 7. Nie okreŌla siň wymagaŊ wynikajņcych 
z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych. 
 
§ 8. 1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, oznaczonych na rysunku symbolami 
1MN, 2MN, ustala siň nastňpujņce parametry 
i wskaŎniki kształtowania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu: 

1) sytuowanie budynków z uwzglňdnieniem 
nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie 
z rysunkiem; 

2) lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej w układzie wolnostojņcym; 

3) lokalizacja garaŐu jako wbudowanego, 
przylegajņcego do budynku mieszkalnego 
lub wolnostojņcego o powierzchni nie 
wiňkszej niŐ 40m2; 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy 
działki – 350m2; 

5) minimalna powierzchnia zieleni – 50% po-
wierzchni działki; 

6) maksymalna wysokoŌń zabudowy 
2 kondygnacje – 9,5 m; 

7) stosowanie dachów stromych o nachyleniu 
od 150 do 450, pokrycie z dachówki lub ma-
teriałów dachówko-podobnych; 

8) dla przekryń kafrów i ryzalitów stosowanie 
dowolnej geometrii dachu; 

9) wysokoŌń ogrodzenia: 
a) działek od strony ciņgu pieszego – nie wiň-

cej niŐ 1,50 m, w tym w czňŌci powyŐej wy-
sokoŌci 0,40 m wyłņcznie ogrodzenia aŐu-
rowe, 

b) nie wymienionego w lit. a – nie wiňcej niŐ 
1,80 m; 

10) zakaz wtórnych podziałów działek; 
11) lokalizacjň ogrodzenia od górnej krawňdzi 

skarpy jeziora w odległoŌci nie mniejszej 
niŐ 1,5m; 

12) zapewnienie co najmniej dwóch stanowisk 
postojowych na działce; 

13) obsługa komunikacyjna z terenu Kx; 

14) zachowanie strefy zieleni urzņdzonej okre-
Ōlonej na rysunku jako wolnej od zabudo-
wy i utwardzenia oraz zgodnie z przepisami 
odrňbnymi; 

15) dopuszczenie skablowania lub przełoŐenia 
istniejņcych napowietrznych linii elektro-
energetycznych; 

16) dopuszczenie umieszczenia na ogrodzeniu 
działek od strony terenu Kx tablic informa-
cyjnych o łņcznej powierzchni do 1 m2. 

2. Zasady wydzielania działek budowlanych, 
o których mowa w ust. 1 pkt 10 nie dotyczņ wy-
dzielenia działek pod obiekty infrastruktury tech-
nicznej na terenach i w celu regulacji granic mie-
dzy sņsiadujņcymi nieruchomoŌciami. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, za-
kazuje siň lokalizacji reklam. 
 
§ 9. Na terenie publicznego ciņgu pieszo-jezdnego, 
oznaczonego na rysunku planu symbolem Kx 
ustala siň: 

1) sytuowanie pieszo-jezdni o szerokoŌci 
zgodnie z liniami rozgraniczajņcymi; 

2) stosowanie nawierzchni przepuszczalnych; 
3) dojazd do działek budowlanych 111/8, 

111/9 i 111/10; 
4) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury 

technicznej. 
 
§ 10. W zakresie granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegajņcych 
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów 
odrňbnych, w tym terenów górniczych, a takŐe 
naraŐonych na niebezpieczeŊstwo powodzi oraz 
zagroŐonych osuwaniem siň mas ziemnych ustala 
siň: 

1) zasady zagospodarowania okreŌlone 
w planie, zgodne z ograniczeniami wynika-
jņcymi z lokalizacji działki objňtej planem 
w Obszarze Chronionego Krajobrazu 
w gminie Kórnik; 

2) ochronň zasobów wód podziemnych zgod-
nie z przepisami odrňbnymi. 

 
§ 11. W planie: 

1) nie wyznacza siň terenów wymagajņcych 
wszczňcia postňpowania w sprawie scala-
nia i podziału nieruchomoŌci w rozumieniu 
przepisów odrňbnych; 

2) nie okreŌla siň szczegółowych zasad i wa-
runków scalania i podziału nieruchomoŌci 
w rozumieniu przepisów odrňbnych. 

 
§ 12. Nie okreŌla siň szczególnych warunków za-
gospodarowania terenów oraz ograniczeŊ w ich 
uŐytkowaniu, w tym zakazu zabudowy. 
 
§ 13. Nie okreŌla siň zasad modernizacji, rozbudo-
wy i budowy systemów komunikacji. 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 244 – 23475 – Poz. 3881 
 

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

1) zachowanie istniejņcej sieci i urzņdzeŊ in-
frastruktury technicznej z dopuszczeniem 
jej rozbudowy, przebudowy i remontu; 

2) dopuszczenie lokalizowania nowych sieci 
infrastruktury technicznej, w szczególnoŌci 
sieci: wodociņgowej, kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej, gazowej, elektroenergetycz-
nej, telekomunikacyjnej i cieplnej, zgodnie 
z ustaleniami planu i przepisami odrňbny-
mi; 

3) dopuszczenie lokalizowania przyłņczy do 
sieci infrastruktury technicznej zgodnie 
z przepisami odrňbnymi; 

4) zaopatrzenie w wodň pitnņ wyłņcznie 
z sieci wodociņgowej; 

5) odprowadzanie Ōcieków bytowych tymcza-
sowo do zbiorników bezodpływowych do 
czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej; 

6) zagospodarowanie wód opadowych lub 
roztopowych w granicach terenu z dopusz-
czeniem ich wtórnego wykorzystania do 
celów bytowo-gospodarczych; 

7) dopuszczenie odprowadzania wód o któ-
rych mowa w pkt 6 do sieci kanalizacji 
deszczowej po uzyskaniu zgody jej zarzņd-
cy na jej podłņczenie; 

8) zakaz odprowadzania wód opadowych 
i roztopowych z nieruchomoŌci bezpoŌred-
nio do wód powierzchniowych; 

9) zastosowanie do wytwarzania energii 
cieplnej paliw płynnych, gazowych 
i stałych charakteryzujņcych siň niskimi 
wskaŎnikami emisji oraz alternatywne Ŏró-
dła energii; 

10) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej; 
11) zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z sieci 

elektroenergetycznej; 
12) lokalizacjň nowych linii telekomunikacyj-

nych wyłņcznie jako kablowych; 
13) dopuszczenie lokalizacji wňzłów telekomu-

nikacyjnych i szafek kablowych. 
 
§ 15. Nie okreŌla siň sposobów i terminów tym-
czasowego zagospodarowania, urzņdzenia i uŐyt-
kowania terenów. 
 
§ 16. Dla terenu objňtego planem ustala siň 30 % 
stawkň, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym. 
 
§ 17. Wykonanie uchwały powierza siň Burmi-
strzowi Gminy Kórnik. 
 
§ 18. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie 30 dni 
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 
 Przewodniczņcy 

Rady Miejskiej  
(-) Maciej Marciniak 

  



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 244 – 23476 – Poz. 3881 
 

Załņcznik nr 1 
do uchwały nr  IX / 96 / 2011 

Rady Miejskiej w Kórniku 
z dnia 31 maja 2011 r. 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr  IX / 96 / 2011 

Rady Miejskiej w Kórniku 
z dnia 31 maja 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIŇCIE RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO 
WYŁOŏONEGO DO PUBLICZNEGO WGLŅDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODARO-
WANIA PRZESTRZENNEGO TERENU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ Z FUNKCJŅ REKREACYJNŅ, POŁOŏO-

NEGO W BŁAŏEJEWKU, GM. KÓRNIK. 
 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, póŎn. 
zm.) Rada Miasta w Kórniku rozstrzyga, co nastň-
puje: 
W ustawowym terminie wniesiona została jedna 
uwaga - Pana Zbigniewa GrzeŌkowiaka. 
Burmistrz Gminy Kórnik wniesionņ uwagň w cało-
Ōci uwzglňdnił w przedłoŐonym projekcie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu zabudowy mieszkaniowej z 
funkcjņ rekreacyjnņ, połoŐonego w BłaŐejewku, 
gm. Kórnik. 
W zwiņzku z powyŐszym, Rada Miejska w Kórniku 
nie podejmuje rozstrzygniňcia w przedmiotowej 
sprawie. 
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Załņcznik nr 3 
do uchwały nr  IX / 96 / 2011 

Rady Miejskiej w Kórniku 
z dnia 31 maja 2011 r. 

ROZSTRZYGNIŇCIE RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W ZMIANI  
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU ZABUDOWY MIESZKANIO-

WEJ Z FUNKCJŅ REKREACYJNŅ, POŁOŏONEGO  W BŁAŏEJEWKU, GM. KÓRNIK, INWESTYCJI Z ZAKRESU 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŏŅ DO ZADAŉ WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH 

FINANSOWANIA. 
 
 
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŎn. zm.) Rada Mia-
sta w Kórniku rozstrzyga co nastňpuje: 
 
§ 1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej. 
 1. Zadania w zakresie infrastruktury tech-
nicznej prowadziń bňdņ właŌciwe przedsiňbior-
stwa, w kompetencji których leŐy rozwój sieci: 
wodociņgowej i kanalizacji sanitarnej, energetycz-
nej, gazociņgowej i cieplnej, zgodnie z miejsco-
wym planem zagospodarowania przestrzennego 
oraz na podstawie przepisów odrňbnych. Zadania 
w zakresie gospodarki odpadami realizowane 
bňdņ zgodnie z miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego, zgodnie z planem gospo-
darki odpadami oraz na podstawie przepisów 
odrňbnych. 
 2. Za podstawň przyjňcia do realizacji 
zadaŊ okreŌlonych w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego, które naleŐņ do 
zadaŊ własnych gminy, stanowiń bňdņ zapisy 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego gminy 
Kórnik. 

 3. OkreŌlenie terminów przystņpienia i 
zakoŊczenia realizacji tych zadaŊ, ustalone bňdzie 
według kryteriów i zasad przyjňtych przy konstru-
owaniu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego 
gminy. 
 4. Inwestycje realizowane mogņ byń eta-
powo w zaleŐnoŌci od wielkoŌci Ōrodków przezna-
czonych na inwestycje. 
 
§ 2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej okreŌlonych w planie. 
Finansowanie inwestycji bňdzie odbywań siň po-
przez: 
 1) Udział inwestorów w finansowaniu w 
ramach porozumieŊ o charakterze cywilno – 
prawnym lub w formie partnerstwa publiczno – 
prywatnego – „PPP”, a takŐe właŌcicieli nierucho-
moŌci, 
      2). Wydatki z budŐetu gminy 
      3). Współfinansowanie Ōrodkami zewnňtrzny-
mi, poprzez budŐet gminy – w ramach m.in.: 
     a) dotacji unijnych, 
    b) dotacji samorzņdu województwa, 
    c) dotacji i poŐyczek z funduszy celowych, 
    d) kredytów i poŐyczek bankowych, 
    e) innych Ōrodków zewnňtrznych. 
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UCHWAŁA NR VII/63/2011 RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO 

 z dnia 29 czerwca 2011 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/219/2009 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Nowotomyskiego. 

Na podstawie art. 12 pkt 1 i art. 40 ust. 1 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzņdzie powiatowym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, 
z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 
1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, 
Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, 
poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) uchwala 
siň co nastňpuje:  

§ 1. W załņczniku do uchwały Nr XXIX/219/2009 – 
Statut Powiatu Nowotomyskiego wprowadza siň 
nastňpujņce zmiany: 

1) w § 8 w ust. 3 słowa:  
„Dz. U. z 2003 r., Nr 159, poz. 1547 ze zm.   
„Dz. U. z 2010 r., Nr 176, poz. 1190 " 
zastňpuje siň słowami:" 
2) w § 31 słowa:  
„Dz. U. z 2007 r., Nr 68, poz. 449 ze zm.  
„Dz. U. z 2010 r., Nr 17, poz. 95 " 
zastňpuje siň słowami:" 
3) w § 61 dodaje siň ust. 4 o brzmieniu: 


