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UCHWA£A Nr LII/694/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 7 kwietnia 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego �obszaru G³ówna� w Poznaniu czê�æ C

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz.
1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41,
Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087,
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127,
poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr
201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) Rada Miasta Poznania
uchwala, co nastêpuje:

§1. 1. Po stwierdzeniu zgodno�ci ze �Studium uwarunko-
wañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Poznania� � uchwa³a Nr XXXI/299/V/2008 Rady Miasta Pozna-
nia z dnia 18 stycznia 2008 roku, uchwala siê miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego �obszaru G³ówna� w Po-
znaniu czê�æ C, zwany dalej �planem�.

2. Granicê obszaru objêtego planem miejscowym okre-
�la rysunek planu.

3. Integralnymi czê�ciami uchwa³y s¹:

1) rysunek planu zatytu³owany Miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego �obszaru G³ówna� czê�æ C w Pozna-
niu, opracowany w skali 1: 1000, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1;

2) rozstrzygniêcie Rady Miasta Poznania o sposobie rozpa-
trzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowi¹ce
za³¹cznik Nr 2;

3) rozstrzygniêcie Rady Miasta Poznania o sposobie realizacji
zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy, oraz
o zasadach ich finansowania, stanowi¹ce za³¹cznik Nr 3.

§2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:

1) dzia³ce budowlanej � nale¿y przez to rozumieæ dzia³kê
budowlan¹ w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy � nale¿y przez to rozu-
mieæ liniê wyznaczaj¹c¹ minimaln¹ odleg³o�æ frontowej
elewacji budynku od linii rozgraniczaj¹cej terenu;

3) obowi¹zuj¹cej linii zabudowy � nale¿y przez to rozumieæ
liniê, zgodnie z któr¹ nakazuje siê usytuowanie frontowej
elewacji budynku;

4) reklamie � nale¿y przez to rozumieæ no�nik informacji
wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z ele-
mentami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebêd¹cy
elementem Systemu Informacji Miejskiej, szyldem lub
znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygna³ach
drogowych;

5) stacji bazowej telefonii komórkowej � nale¿y przez to
rozumieæ obiekt radiokomunikacyjny sk³adaj¹cy siê z urz¹-
dzeñ elektro�przesy³owych oraz konstrukcji wsporczej i
zestawów anten;

6) szyldzie � nale¿y przez to rozumieæ znak oznaczaj¹cy
siedzibê przedsiêbiorcy lub miejsce �wiadczenia us³ug.

§3. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami: 1P/U i 2P/U, dla których obowi¹zuj¹ ustalenia niniejsze-
go paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenów:

1) ustala siê tereny obiektów produkcyjnych, sk³adów i ma-
gazynów oraz zabudowy us³ugowej;

2) dopuszcza siê lokalizacjê:

a) sieci infrastruktury technicznej, z zastrze¿eniem ust. 10
pkt 7,

b) doj�æ i dojazdów,

c) parkingów, gara¿y jedno - i wielostanowiskowych.

2. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego:

1) dopuszcza siê lokalizacjê szyldów na budynkach i szyldów
wolno stoj¹cych;

2) zakazuje siê budowy ogrodzeñ z betonowych elementów
prefabrykowanych.

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego ustala siê:

1) uwzglêdnienie w projektowanym zagospodarowaniu tere-
nu istniej¹cych drzew oraz nowe nasadzenia drzew i
krzewów;

2) zagospodarowanie zieleni¹ wszystkich wolnych od utwar-
dzenia fragmentów terenów, z uwzglêdnieniem przepisów
odrêbnych;

3) odprowadzanie �cieków komunalnych do sieci kanalizacji
sanitarnej;

4) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na
terenie zgodnie z przepisami odrêbnymi lub odprowadza-
nie ich do sieci kanalizacji deszczowej;

5) gromadzenie i usuwanie odpadów zgodnie z planem gospo-
darki odpadami dla miasta Poznania i przepisami odrêbnymi;
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6) zakaz stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwo
sta³e z wyj¹tkiem paliw odnawialnych z biomasy.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej ustala siê przepro-
wadzenie rozpoznania archeologicznego przy pracach ziem-
nych poni¿ej 0,7 m, je¿eli wymagaj¹ tego przepisy odrêbne.

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych:

1) zakazuje siê lokalizacji reklam wolno stoj¹cych;

2) dopuszcza siê sytuowanie reklamy na budynkach, przy
czym jej powierzchnia nie mo¿e przekraczaæ 20% po-
wierzchni danej elewacji.

6. W zakresie parametrów, wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ustala siê:

1) powierzchniê zabudowy dzia³ki budowlanej nie wiêksz¹
ni¿ 40%;

2) powierzchniê terenu biologicznie czynn¹ w stosunku do
dzia³ki budowlanej nie mniejsz¹ ni¿ 25%;

3) lokalizowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi liniami
zabudowy, przed którymi na odleg³o�æ nie wiêksz¹ ni¿ 1,5
m dopuszcza siê sytuowanie: wykuszy, balkonów, tarasów,
schodów zewnêtrznych i pochylni, z zastrze¿eniem pkt 4;

4) zagospodarowanie terenów P/U od strony granic obsza-
rów kolejowych, zgodnie z przepisami odrêbnymi;

5) wysoko�æ zabudowy, z uwzglêdnieniem ust. 10 pkt 9:

a) nie wiêksz¹ ni¿ 12,5 m do najwy¿szego punktu dachu
z zastrze¿eniem lit. b-c;

b) us³ugowej nie wiêksz¹ ni¿ 17,0 m,

c) urz¹dzeñ technicznych nie wiêksz¹ ni¿ 35,0 m;

6) dachy dowolne.

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na podstawie
przepisów odrêbnych, nie podejmuje siê ustaleñ.

8. W zakresie szczegó³owych zasad i warunków scalania
i podzia³u nieruchomo�ci, nie podejmuje siê ustaleñ.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym
zakazu zabudowy, nie podejmuje siê ustaleñ.

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

1) ustala siê dostêp do terenu 1KD-Z zjazdami zlokalizowany-
mi zgodnie z przepisami odrêbnymi;

2) ustala siê zapewnienie na ka¿dym z terenów stanowisk
postojowych dla samochodów osobowych, w ³¹cznej ilo-
�ci nie mniejszej ni¿:

a) 32 stanowiska postojowe na ka¿dych 100 zatrudnio-
nych, w tym 2 stanowiska postojowe dla pojazdów
osób niepe³nosprawnych,

b) 45 stanowisk postojowych na ka¿de 1000,0 m² po-
wierzchni u¿ytkowej lokali handlowych, w tym 6 stano-

wisk postojowych dla pojazdów osób niepe³nospraw-
nych,

c) 36 stanowisk postojowych na ka¿de 100 miejsc w
obiektach gastronomicznych, w tym 6 stanowisk po-
stojowych dla pojazdów osób niepe³nosprawnych,

d) 37 stanowisk postojowych na ka¿de 100 miejsc w
teatrach i kinach, w tym 5 stanowisk postojowych dla
pojazdów osób niepe³nosprawnych,

e) 50 stanowisk postojowych na ka¿de 100 ³ó¿ek w hotelu,
w tym 3 stanowiska postojowe dla pojazdów osób
niepe³nosprawnych,

f) 30 stanowisk postojowych na ka¿de 1000,0 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej obiektów us³ugowych, innych ni¿
wymienione w lit.c-e, w tym 3 stanowiska postojowe
dla pojazdów osób niepe³nosprawnych;

3) ustala siê zapewnienie na ka¿dym z terenów stanowisk do
prze³adunku towarów, poza stanowiskami postojowymi;

4) ustala siê zapewnienie na ka¿dym z terenów stanowisk
postojowych dla rowerów, w ³¹cznej ilo�ci nie mniejszej ni¿:

a) 15 stanowisk postojowych na ka¿dych 100 zatrudnio-
nych,

b) 20 stanowisk postojowych na ka¿de 1000,0 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej lokali handlowych,

c) 15 stanowisk postojowych na ka¿de 100 miejsc w
obiektach gastronomicznych,

d) 5 stanowisk postojowych na ka¿de 100 miejsc w te-
atrach i kinach,

e) 15 stanowisk postojowych na ka¿de 1000,0 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej obiektów us³ugowych, innych ni¿
wymienione w lit.b-d;

5) dopuszcza siê roboty budowlane w zakresie sieci infra-
struktury technicznej;

6) nakazuje siê powi¹zanie sieci infrastruktury technicznej z
uk³adem zewnêtrznym oraz zapewnienie dostêpu do sieci,
zgodnie z przepisami odrêbnymi;

7) zakazuje siê lokalizacji napowietrznych elementów infra-
struktury technicznej;

8) dopuszcza siê lokalizacjê stacji bazowych telefonii komór-
kowej wolno stoj¹cych oraz zlokalizowanych na budyn-
kach, z uwzglêdnieniem pkt 9;

9) wysoko�æ stacji bazowych telefonii komórkowej lokalizo-
wanych na budynkach nie wiêksz¹ ni¿ 26,0 m, przy czym
nie wiêksz¹ ni¿ 1/3 wysoko�ci tych budynków;

10) dopuszcza siê lokalizacjê stacji transformatorowych SN/nn
wolno stoj¹cych lub wbudowanych w budynek o innym
przeznaczeniu, zgodnie z przepisami odrêbnymi.

11. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego za-
gospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania terenów, nie po-
dejmuje siê ustaleñ.

12. Ustala siê stawkê procentow¹ do okre�lenia op³aty, o
której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym, w wysoko�ci 30%.

Poz. 1867
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§4. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami: 1KD-Z, 2KD-Dxr i kk, dla których obowi¹zuj¹ ustalenia
niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenów:

1) dla terenów 1KD-Z i 2KD-Dxr � ustala siê drogi publiczne;

2) dla terenu kk � ustala siê tereny kolejowe;

3) dopuszcza siê lokalizacjê:

a) sieci infrastruktury technicznej, z zastrze¿eniem ust. 10
pkt 8,

b) drogowych obiektów in¿ynieryjnych.

2. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego zakazuje siê lokalizacji ogrodzeñ, z wyj¹tkiem
zwi¹zanych z bezpieczeñstwem ruchu.

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego ustala siê:

1) uwzglêdnienie w projektowanym zagospodarowaniu tere-
nu istniej¹cych drzew, z zastrze¿eniem, ¿e w przypadku
przebudowy uk³adu drogowego dopuszcza siê wyciêcie
lub przesadzenie drzew koliduj¹cych z t¹ inwestycj¹ i
odtworzenie szpaleru drzew w nowej linii nasadzeñ;

2) dopuszczenie nowych nasadzeñ drzew i krzewów, z
uwzglêdnieniem przepisów odrêbnych;

3) zagospodarowanie zieleni¹ wszystkich wolnych od utwar-
dzenia fragmentów terenów, z uwzglêdnieniem przepisów
odrêbnych;

4) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na
terenie zgodnie z przepisami odrêbnymi lub odprowadza-
nie ich do sieci kanalizacji deszczowej;

5) zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami odrêb-
nymi;

6) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej ustala siê prze-
prowadzenie rozpoznania archeologicznego przy pracach
ziemnych poni¿ej 0,7 m, je¿eli wymagaj¹ tego przepisy
odrêbne.

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych ustala siê:

1) dopuszczenie lokalizacji:

a) wiat przystankowych na przystankach komunikacji zbio-
rowej,

b) kiosków ulicznych wbudowanych w wiaty przystanko-
we komunikacji zbiorowej,

c) obiektów ma³ej architektury;

2) zakaz lokalizacji reklam, z wyj¹tkiem umieszczonych na i w
wiatach przystankowych;

3) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów us³ugowo � han-
dlowych, z zastrze¿eniem pkt 1 lit. a � b.

6. W zakresie parametrów, wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, nie podejmuje siê
ustaleñ.

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na podstawie
przepisów odrêbnych, nie podejmuje siê ustaleñ.

8. W zakresie szczegó³owych zasad i warunków scalania
i podzia³u nieruchomo�ci nie podejmuje siê ustaleñ.

9. W zakresie szczegó³owych warunków zagospodaro-
wania terenów oraz ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu ustala siê
zakaz zabudowy dla budynków.

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

1) ustala siê szeroko�ci dróg w liniach rozgraniczaj¹cych,
zgodnie z rysunkiem planu;

2) dla terenu 1KD-Z ustala siê:

a) klasê zbiorcz¹,

b) lokalizacjê jezdni z dwoma pasami ruchu,

c) lokalizacjê obustronnego chodnika,

d) lokalizacjê dwukierunkowej drogi rowerowej,

e) przystosowanie jezdni do prowadzenia komunikacji
autobusowej,

f) dopuszczenie lokalizacji zatok autobusowych,

g) zachowanie wiaduktu kolejowego;

3) dla terenu 2KD-Dxr ustala siê:

a) klasê dojazdow¹,

b) lokalizacjê drogi dla pieszych i rowerzystów o szeroko-
�ci 5,0 m;

4) nakazuje siê zachowanie ci¹g³o�ci powi¹zañ elementów pasa
drogowego, w szczególno�ci jezdni, �cie¿ek rowerowych,
chodników w granicy obszaru planu oraz z zewnêtrznym
uk³adem komunikacyjnym, z uwzglêdnieniem ustaleñ planu;

5) zakazuje siê lokalizacji nowych stanowisk postojowych
oraz stanowisk do roz³adunku towarów;

6) ustala siê parametry uk³adu drogowego zgodnie z klasy-
fikacj¹ i przepisami odrêbnymi, w zakresie nie definiowa-
nym ustaleniami planu;

7) dopuszcza siê realizacjê dodatkowych, innych ni¿ ustalone
planem, elementów uk³adu komunikacyjnego, zgodnie z
przepisami odrêbnymi;

8) zakazuje siê lokalizacji wolno stoj¹cych stacji transforma-
torowych SN/nn;

9) dopuszcza siê roboty budowlane w zakresie sieci infra-
struktury technicznej;

10) ustala siê powi¹zanie sieci infrastruktury technicznej z
uk³adem zewnêtrznym oraz zapewnienie dostêpu do sieci
zgodnie z przepisami odrêbnymi;

11) zakazuje siê lokalizacji napowietrznych sieci infrastruktury
technicznej, z wyj¹tkiem kolejowej sieci trakcyjnej.

11. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego za-
gospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania terenów, nie po-
dejmuje siê ustaleñ.

Poz. 1867
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12. Ustala siê stawkê procentow¹ do okre�lenia op³aty, o
której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym, w wysoko�ci 30%.

§5. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Prezyden-
towi Miasta Poznania.

Poz. 1867

§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Poznania
(-) Grzegorz Ganowicz



— 10595 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 115 Poz. 1867



— 10596 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 115 Poz. 1867



— 10597 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 115 Poz. 1867



— 10598 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 115 Poz. 1867

Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr LII/694/V/2009

Rady Miasta Poznania
z dnia 7 kwietnia 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIASTA POZNANIA O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO �OBSZARU G£ÓWNA� W POZNANIU CZÊ�Æ C

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz.
1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r.
Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880
oraz z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz.
1237 i Nr 220, poz. 1413) Rada Miasta Poznania rozstrzyga, co
nastêpuje:

§1. Zg³aszaj¹cy uwagê: Stowarzyszenie na Rzecz Ekolo-
gicznej Komunikacji �Sekcja Rowerzystów Miejskich� os. J. III
Sobieskiego 5/32, 60-688 Poznañ;

Tre�æ uwagi: wnosi o zast¹pienie w §4 ust. 10 pkt 2
sformu³owania przewiduj¹cego lokalizacjê w ul. Gnie�nieñ-
skiej (1 KD-Z) �obustronnego chodnika� i �dwukierunkowej
drogi rowerowej� sformu³owaniami przewiduj¹cymi lokaliza-
cjê w tej ulicy obustronnych chodników i obustronnych dróg
rowerowych, z dopuszczeniem - w przypadku ograniczeñ
terenowych - wyprowadzenia ruchu rowerowego na jezdniê.

Uzasadnienie: podwa¿ane w uwadze ustalenia stanowi¹
minimalny wymóg dla przedmiotowych terenów dróg pu-
blicznych, w planie dopuszcza siê realizacjê dodatkowych,
innych ni¿ ustalone planem, elementów uk³adu komunikacyj-
nego, zgodnie z przepisami odrêbnymi, tym samym zarówno
obecne urz¹dzenie omawianych dróg jak i podnoszone w
uwadze jest zgodne z planem;

Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr LII/694/V/2009

Rady Miasta Poznania
z dnia 7 kwietnia 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIASTA POZNANIA O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO �OBSZARU G£ÓWNA� W POZNANIU CZÊ�Æ C, INWESTYCJI

Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY,
ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
poz. 717 z pó�niejszymi zmianami) Rada Miasta Poznania
rozstrzyga, co nastêpuje:

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

1. Zadania w zakresie realizacji dróg publicznych przewidzia-
nych w planie oraz zwi¹zanych z nimi wykupami terenów
prowadziæ bêd¹ w³a�ciwe jednostki miejskie.

2. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadziæ
bêd¹ w³a�ciwe przedsiêbiorstwa, w kompetencji których
le¿y rozwój sieci: wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej,
energetycznej, gazoci¹gowej i cieplnej, zgodnie z miejsco-
wym planem zagospodarowania przestrzennego oraz na
podstawie przepisów odrêbnych. Zadania w zakresie go-
spodarki odpadami realizowane bêd¹ zgodnie z miejsco-
wym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie
z planem gospodarki odpadami oraz na podstawie przepi-
sów odrêbnych.

3. Podstawê przyjêcia do realizacji zadañ okre�lonych w miej-
scowym planie zagospodarowania przestrzennego, które
nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy, stanowiæ bêd¹ zapisy
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Poznania.

4. Okre�lenie terminów przyst¹pienia i zakoñczenia realizacji
tych zadañ ustalone bêdzie wed³ug kryteriów i zasad
przyjêtych przy konstruowaniu Wieloletniego Planu Inwe-
stycyjnego Miasta Poznania.

5. Inwestycje realizowane mog¹ byæ etapowo w zale¿no�ci
od wielko�ci �rodków przeznaczonych na inwestycje.

§2. Zgodnie z zasadami finansowania inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, okre�lonymi w planie, finansowa-
nie to odbywaæ siê bêdzie poprzez:

1) Wydatki z bud¿etu gminy;

2) Wspó³finansowanie �rodkami zewnêtrznymi, poprzez bu-
d¿et gminy � w ramach m.in.:

a) dotacji unijnych,

b) dotacji samorz¹du województwa,
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c) dotacji i po¿yczek z funduszy celowych,

d) kredytów i po¿yczek bankowych,

e) innych �rodków zewnêtrznych;

3) Udzia³ inwestorów w finansowaniu w ramach porozumieñ
o charakterze cywilno � prawnym lub w formie partner-
stwa publiczno � prywatnego � �PPP�, a tak¿e w³a�cicieli
nieruchomo�ci.

1868

UCHWA£A Nr XXXVII/194/09 RADY GMINY KA�MIERZ

z dnia 28 kwietnia 2009 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia górnej stawki op³at za us³ugi w zakresu usuwania i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych �wiadczonych przez gminne jednostki organizacyjne oraz przez podmioty posiadaj¹ce zezwolenie

na prowadzenie tej dzia³alno�ci

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 228, Nr 113, poz.984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.
1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art.
6 ust. 2 ustawy z dnia 13 wrze�nia 1996 r. o utrzymaniu
czysto�ci i porz¹dku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz.
2008, Dz.U. Nr 180, poz. 1495, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z
2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97) Rada Gminy
Kaxmierz uchwala, co nastêpuje:

§1. W uchwale Nr VIII/45/07 Rady Gminy Ka�mierz z dnia
21 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia górnej stawki op³at za
us³ugi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych �wiadczonych przez gminne jednostki organiza-
cyjne oraz przez podmioty posiadaj¹ce zezwolenie na prowa-
dzenie tej dzia³alno�ci (Dz.Urz. Woj. Wielk. Nr 117, poz. 2722,
z 2008 r. Nr 41, poz.839)

§1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

�2. Za usuwanie nieczysto�ci p³ynnych 15,00 z³ + VAT za
1 m3 �cieków�

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowa Gminy
Ka�mierz.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego z pocz¹tkiem kolejnego miesi¹ca kalendarzowego.

Przewodnicz¹cy Rady
(-) Grzegorz Reinholz


