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Załącznik nr 3 
do uchwały nr XIII/114/2011 

Rady Gminy Komorniki 
z dnia 29 wrzeċnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE RADY GMINY KOMORNIKI O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM 
PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĆĊCI WSI KOMORNIKI W REJONIE ULIC: FABIA-

NOWSKIEJ, POZNAĈSKIEJ I NOWEJ INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE 
NALEŻĄ DO ZADAĈ WŁASNYCH 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 zmia-
nami) Rada Gminy Komorniki rozstrzyga, co nastćpu-
je: 
§ 1 Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej. 
1. Zadania w zakresie realizacji przewidzianych 
dróg publicznych bćdą realizowane zgodnie z miej-
scowym planem zagospodarowania przestrzennego 
oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym 
m.in. ustawą prawo budowlane, ustawą o zamówie-
niach publicznych, samorządzie gminnym, gospo-
darce komunalnej, o ochronie ċrodowiska i o szcze-
gólnych zasadach przygotowania i realizacji inwesty-
cji w zakresie dróg publicznych. 
2. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej 
prowadzić bćdą właċciwe przedsićbiorstwa, w kom-
petencji których leży rozwój sieci: wodociągowej i 
kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjnej, energe-
tycznej i gazociągowej, zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzennego oraz na pod-
stawie przepisów odrćbnych. Zadania w zakresie 
gospodarki odpadami realizowane bćdą zgodnie z 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego, zgodnie z planem gospodarki odpadami oraz 
na podstawie przepisów odrćbnych. Inwestycje w 
zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, 

energii elektrycznej realizowane bćdą w sposób 
okreċlony w prawie energetycznym. 
3. Za podstawć przyjćcia do realizacji zadaĉ 
okreċlonych w miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego, które należą do zadaĉ własnych 
gminy, stanowić bćdą zapisy uchwał budżetowych 
Gminy Komorniki.  
4. Okreċlenie terminów przystąpienia i zakoĉ-
czenia realizacji tych zadaĉ ustalone bćdzie według 
kryteriów i zasad przyjćtych przy konstruowaniu 
uchwał budżetowych Gminy Komorniki. 
5. Inwestycje realizowane mogą być etapowo 
w zależnoċci od wielkoċci ċrodków przeznaczonych 
na inwestycje. 
§ 2 Finansowanie inwestycji bćdzie odbywać sić 
poprzez: 
1) wydatki z budżetu gminy; 
2) współfinansowanie ċrodkami zewnćtrznymi, 
poprzez budżet gminy – w ramach m.in.: 
a) dotacji unijnych, 
b) dotacji samorządu województwa, 
c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych, 
d) kredytów i pożyczek bankowych, 
e) innych ċrodków zewnćtrznych; 
3) udział inwestorów w finansowaniu w ra-
mach porozumieĉ o charakterze cywilno – prawnym 
lub w formie partnerstwa publiczno – prywatnego – 
„PPP”, a także właċcicieli nieruchomoċci.
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UCHWAŁA NR XIII/116/2011 RADY GMINY KOMORNIKI 

 z dnia 29 wrzeċnia 2011 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki 
w rejonie ulic: Polnej i Ks. Malinowskiego na terenie części działki nr ewid. 1061/24. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591)1 , art. 
                                                           
1Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 
i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, 
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, 
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 
1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz 
z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 
28, poz. 142, poz.146, Nr 106, poz. 675, nr 40, poz. 230; 

20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717)2 oraz art. 4 ust. 
                                                                                       
z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 
113. 
2Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
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 
199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413; 
z 2010 r. Nr 24, poz. 124; Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 
675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, 
Nr 155, poz. 1043; z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 
901 
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2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, ustawy o Paĉstwowej Inspekcji Sani-
tarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r. nr 130, poz. 871) 
Rada Gminy Komorniki uchwala, co nastćpuje:  

§ 1. 1. Uchwala sić zmianć miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego czćċci wsi 
Komorniki w rejonie ulic: Polnej i Ks. Malinow-
skiego na terenie czćċci działki nr ewid. 1061/24 
zwaną dalej „planem”, po stwierdzeniu jej zgod-
noċci z ustaleniami Studium uwarunkowaĉ 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Komorniki zatwierdzonego Uchwałą Nr 
LII/348/2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 paź-
dziernika 2010 r. 

2. Integralnym załącznikiem Nr 1 do uchwały 
jest rysunek planu miejscowego zatytułowany: 
„Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego czćċci wsi Komorniki w rejonie 
ulic: Polnej i Ks. Malinowskiego na terenie czćċci 
działki nr ewid. 1061/24”, sporządzony na mapie 
sytuacyjno-wysokoċciowej w skali 1:1000. 

3. Załącznikiem Nr 2 są rozstrzygnićcia 
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do 
projektu planu. 

4. Załącznikiem Nr 3 są rozstrzygnićcia 
o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadaĉ własnych gminy, oraz o zasadach 
ich finansowania, zgodnie z przepisami o finan-
sach publicznych. 

5. Granice obszaru objćtego planem miej-
scowym okreċla załącznik nr 1 do uchwały, 
o którym mowa w ust. 2. 
 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy 

przez to rozumieć linić okreċlającą naj-
mniejszą odległoċć w jakiej mogą sić znaj-
dować budynki, urządzenia reklamowe 
w formie wolnostojących tablic oraz inne 
tablice reklamowe od linii rozgraniczającej 
terenu z wyjątkiem budynków portierni, 
obiektów dla potrzeb służb ochrony terenu 
oraz kontenerowych stacji transformatoro-
wych i kontenerowych centrali telefonicz-
nych; 

2) działce budowlanej – należy przez to rozu-
mieć nieruchomoċć gruntową lub działkć 
gruntu, której wielkoċć i cechy geome-
tryczne, dostćp do drogi publicznej oraz 
wyposażenie w urządzenia infrastruktury 
technicznej spełniają wymogi realizacji 
obiektów budowlanych wynikających z od-
rćbnych przepisów; 

3) powierzchni zabudowy - należy przez to ro-
zumieć powierzchnić wyznaczoną przez 
rzut pionowy zewnćtrznych krawćdzi bu-
dynku na powierzchni terenu; 

4) powierzchni terenu biologicznie czynnej - 
rozumie sić przez to grunt rodzimy pokryty 

roċlinnoċcią oraz wodą powierzchniową na 
działce budowlanej, a także 50% sumy na-
wierzchni tarasów i stropodachów, urzą-
dzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na 
podłożu zapewniającym ich naturalną we-
getacjć, o powierzchni nie mniejszej niż 10 
m2; 

5) wysokoċci budynku – należy przez to ro-
zumieć wymiar mierzony od poziomu tere-
nu przy najniżej położonym wejċciu do bu-
dynku lub jego czćċci pierwszej kondygna-
cji nadziemnej budynku do głównej kaleni-
cy dachu stromego lub okapu dachu pła-
skiego; 

6) reklamie – należy przez to rozumieć noċnik 
informacji wizualnej w jakiejkolwiek mate-
rialnej formie wraz z elementami konstruk-
cyjnymi i zamocowaniami, szyldem lub 
znakiem w rozumieniu przepisów o zna-
kach i sygnałach drogowych; 

7) szyldzie – należy przez to rozumieć znak 
oznaczający siedzibć przedsićbiorcy lub 
miejsce ċwiadczenia usług, wraz 
z konstrukcją wsporczą. 

 
§ 3. 1. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych 
zasadach zagospodarowania zostały okreċlone 
w §4, §5, uchwały. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego zostały okreċlone w §6 uchwały. 

3. Zasady ochrony ċrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego zostały okreċlone w §6 
ust. 1 pkt. 4 oraz w §7 uchwały. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury zostały okreċlone 
w §8 uchwały. 

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształ-
towania przestrzeni publicznych nie zostały okre-
ċlone ponieważ na obszarze objćtym planem miej-
scowym nie wystćpują tereny przestrzeni publicz-
nych. 

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoċci zabudowy zostały okreċlone w §6 
uchwały. 

7. Granice i sposoby zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegających ochronie, usta-
lonych na podstawie odrćbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także obszarów szczególne-
go zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania 
sić mas ziemnych nie zostały okreċlone, ponieważ 
na obszarze objćtym planem nie wystćpują tereny, 
o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 7 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 

8. Na obszarze planu nie przewiduje sić prze-
prowadzania procedury scalania i podziału o której 
mowa w art. 102 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomoċciami. 
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9. Nie ustala sić szczegółowych warunków 
zagospodarowania terenów oraz ograniczenia 
w ich użytkowaniu w tym zakaz zabudowy. 

10. Zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej zostały okreċlone w §6 ust. 2 pkt 7 oraz 
§7. 

11. Sposób i termin tymczasowego zagospo-
darowania i użytkowania terenów nie zostały okre-
ċlone ponieważ na obszarze objćtym planem miej-
scowym nie wystćpują tereny dla których przewi-
duje sić tymczasowe zagospodarowanie 
i użytkowanie. 

12. Stawki procentowe, na podstawie, któ-
rych ustala sić opłatć, o której mowa w art. 36 
ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym zostały okre-
ċlone w §10 uchwały. 
 
§ 4. Obowiązującymi ustaleniami planu są nastć-
pujące oznaczenia na rysunku planu miejscowego: 

1) przeznaczenie terenów oznaczone symbo-
lami literowymi; 

2) granica obszaru objćtego planem miej-
scowym; 

3) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-
znaczeniu lub różnych zasadach zagospo-
darowania; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy. 
 
§ 5. Ustala sić przeznaczenie terenu oznaczonego 
symbolem 1P/U – teren obiektów produkcyjnych 
składów i magazynów oraz zabudowy usługowej. 
 
§ 6. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 1P/U ustala sić: 

1) lokalizacjć obiektów produkcyjnych, skła-
dów i magazynów oraz zabudowy usługo-
wej; 

2) powierzchnić działki budowlanej nie mniej-
szą niż 5000 m2, z wyłączeniem działki 
o której mowa w ust. 2 pkt 4 i 6; 

3) powierzchnić zabudowy działki nie wićkszą 
niż 50% powierzchni działki; 

4) powierzchnić terenu biologicznie czynną 
nie mniejszą niż 20% powierzchni działki; 

5) usytuowanie budynków zgodnie z nieprze-
kraczalnymi liniami zabudowy; 

6) wysokoċć budynków nie wićkszą niż 12 m; 
7) lokalizacjć budynków o dowolnej geometrii 

dachu; 
8) wysokoċć budowli nie wićkszą niż 15 m 

z wyłączeniem wież i masztów bćdących 
telekomunikacyjnymi obiektami budowla-
nymi; 

9) lokalizacjć stanowisk postojowych w liczbie 
nie mniejszej niż: 

a) 3 stanowiska postojowe na każde 100 m2 
powierzchni użytkowej obiektów handlo-
wych, 

b) 10 stanowisk postojowych na każdych 100 
zatrudnionych; 

10) powierzchnie całkowitą budynku portierni 
oraz obiektów dla potrzeb służb ochrony 
nie wićkszą niż 80 m2; 

11) obsługć komunikacyjną terenu oznaczone-
go symbolem 1P/U z przyległych terenów 
dróg publicznych; 

12) lokalizacjć zieleni izolacyjnej w miejscu 
oznaczonym na rysunku planu; 

13) zakaz lokalizowania miejsc parkingowych 
na obszarze zieleni izolacyjnej wyznaczo-
nym na rysunku planu; 

14) zakaz lokalizowania obiektów handlowych 
o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2; 

15) zakaz lokalizacji przedsićwzićć mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na ċrodowi-
sko, okreċlonych w przepisach odrćbnych, 
z wyjątkiem lokalizacji inwestycji celu pu-
blicznego. 

2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 1P/U dopuszcza sić: 

1) lokalizacjć reklam na elewacjach budynków 
przy czym ich łączna powierzchnia nie mo-
że przekraczać 20 % powierzchni każdej 
elewacji budynku; 

2) lokalizacjć reklam wolno stojących o po-
wierzchni nie wićkszej niż 10,0 m2 i wyso-
koċci nie wićkszej niż 6,0 m; 

3) lokalizacjć szyldów; 
4) wydzielenie działki budowlanej pod stacjć 

transformatorową o powierzchni nie 
mniejszej niż 64 m2; 

5) lokalizacjć urządzeĉ budowlanych; 
6) wydzielanie dróg wewnćtrznych o szeroko-

ċci nie mniejszej niż 8 m; 
7) lokalizacjć i roboty budowlane sieci i urzą-

dzeĉ infrastruktury technicznej. 
 
§ 7. 1. W zakresie infrastruktury technicznej uzbro-
jenia terenu: 

1) dopuszcza sić roboty budowlane związane 
z realizacją sieci infrastruktury technicznej; 

2) ustala sić powiązanie sieci infrastruktury 
technicznej z układem zewnćtrznym oraz 
zapewnienie dostćpu do sieci, zgodnie 
z przepisami odrćbnymi; 

3) ustala sić zaopatrzenie w wodć wyłącznie 
z sieci wodociągowej; 

4) ustala sić odprowadzenie ċcieków byto-
wych i przemysłowych do kanalizacji sani-
tarnej, a w przypadku braku możliwoċci 
technicznych do szczelnych zbiorników 
bezodpływowych; 

5) ustala sić odprowadzenie wód opadowych 
lub roztopowych do sieci kanalizacji desz-
czowej po uprzednim podczyszczeniu lub 
zagospodarowanie ich na działce budow-
lanej; 

6) ustala sić gromadzenie odpadów w spe-
cjalnie wydzielonym miejscu na terenie 
działki budowlanej z uwzglćdnieniem ich 
segregacji zgodnie z gminnym planem go-
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spodarki odpadami oraz przepisami odrćb-
nymi; 

7) ustala sić stosowanie do celów grzewczych 
paliw charakteryzujących sić niskimi 
wskaźnikami emisji mićdzy innymi: energii 
elektrycznej, paliw stałych, płynnych i ga-
zowych oraz alternatywnych źródeł energii. 

 
§ 8. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego, podczas prac ziemnych przy realiza-
cji inwestycji związanych z zabudowaniem i zago-
spodarowaniem obszaru „strefy ochrony konser-
watorskiej stanowisk archeologicznych”, ustala sić 
obowiązek prowadzenia badaĉ archeologicznych 
oraz uzyskania pozwolenie na badania archeolo-
giczne przed otrzymaniem pozwolenia na budowć. 
 
§ 9. Przed wydaniem pozwolenia na budowć dla 
budowli o wysokoċci równej i wićkszej niż 50 m. 
obowiązuje ich zgłoszenie Szefostwu Służb Ruchu 
Lotniczego Sił Zbrojnych RP oraz Prezesowi Urzć-
du Lotnictwa Cywilnego. 
 

§ 10. Ustala sić stawkć służącą naliczeniu jednora-
zowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 
r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), w wysokoċci 30% 
dla wszystkich nieruchomoċci w granicach okre-
ċlonych w §1 ust. 5 niniejszej uchwały. 
 
§ 11. W czćċci objćtej niniejszą uchwałą traci moc 
uchwała Nr XXII/131/2008 Rady Gminy Komorniki 
z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego czćċci 
wsi Komorniki w rejonie ulic: Polnej i Ks. Mali-
nowskiego. 
 
§ 12. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi 
Gminy Komorniki. 
 
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Wielkopolskiego. 
 

Przewodniczący  
Rady Gminy Komorniki  
(-) mgr Marian Adamski  
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr XIII/116/2011 

Rady Gminy Komorniki 
z dnia 29 wrzeċnia 2011 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr XIII/116/2011 

Rady Gminy Komorniki 
z dnia 29 wrzeċnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA NIEUWZGLĆDNIONYCH UWAG WNIESIONYCH DO WY-

ŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWA-
NIA PRZESTRZENNEGO CZĆĊCI WSI KOMORNIKI W REJONIE ULIC: POLNEJ I KS. MALINOWSKIEGO NA 

TERENIE CZĆĊCI DZIAŁKI NR EWID. 1061/24 
 

 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 poz. 717 z 
późn. zm.) Rada Gminy Komorniki rozstrzyga co 
nastćpuje: 
 
do projektu zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego czćċci wsi Komorniki w 
rejonie ulic: Polnej i Ks. Malinowskiego na terenie 
czćċci działki nr ewid. 1061/24 wyłożonego do 

publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływa-
nia na ċrodowisko w dniach od 14 lipca 2011 roku 
do 16 sierpnia 2011 r., w terminie, w którym osoby 
fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie 
posiadające osobowoċci prawnej mogły wnosić 
uwagi dotyczące projektu planu, tj. do dnia 25 
sierpnia 2011 r. –  nie wniesiono uwag, w związku, 
z czym nie rozstrzyga sić o sposobie ich rozpatrze-
nia.
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr XIII/116/2011 

Rady Gminy Komorniki 
z dnia 29 wrzeċnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRA-

STRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAĈ WŁASNYCH GMINY ORAZ O ZASADACH ICH FI-
NANSOWANIA 

 
 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, poz. 717 
z późniejszymi zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź-
niejszymi zmianami) i art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmiana-
mi) Rada Gminy Komorniki stwierdza co nastćpu-
je:  
 
1. Sposób realizacji zapisanych w planie 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej: 
1) Zadania w zakresie infrastruktury tech-
nicznej prowadzić bćdą właċciwe przedsićbior-
stwa, w kompetencji których leży rozwój sieci 
infrastruktury technicznej, zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego oraz na 
podstawie przepisów odrćbnych.  
2) Zadania w zakresie gospodarki odpadami 
realizowane bćdą zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego oraz zgodnie z 
gminnym planem gospodarki odpadami jak rów-
nież na podstawie przepisów odrćbnych. 
3) Inwestycje realizowane mogą być etapo-
wo w zależnoċci od wielkoċci ċrodków przezna-
czonych na inwestycje. 

4) Dopuszcza sić udział innych niż gmina 
inwestorów w finansowaniu inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą 
do zadaĉ własnych gminy. 
2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej okreċlonych  
w planie.  
Finansowanie inwestycji bćdzie odbywać sić po-
przez: 
1) Wydatki z budżetu gminy. 
2) Współfinansowanie ċrodkami zewnćtrz-
nymi, poprzez budżet gminy  
- w ramach m.in.: dotacji unijnych, dotacji samo-
rządu województwa, dotacji i pożyczek z funduszy 
celowych, kredytów i pożyczek bankowych, innych 
ċrodków zewnćtrznych. 
3) Udział inwestorów w finansowaniu w 
ramach porozumieĉ o charakterze cywilnopraw-
nym lub w formie partnerstwa publiczno-
prywatnego, a także właċcicieli nieruchomoċci. 
3. Zadania w zakresie budowy dróg finan-
sowane bćdą przez budżet gminy lub na podsta-
wie porozumieĉ z innymi podmiotami. 
4. Ustalenia planu nie spowodują wydatków 
Gminy Komorniki z tytułu odszkodowaĉ, o których 
mowa w art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
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UCHWAŁA NR XIV/140/2011 RADY MIASTA GNIEZNA 

 z dnia 26 października 2011 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Gnieźnie oraz ustalenia 
maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. 

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 58 ust.1 i 59 
ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 
dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz.235), Ra-
da Miasta Gniezna uchwala, co nastćpuje:  

§ 1. Miesićczna opłata za korzystanie z usług Żłobka 
Miejskiego w Gnieźnie, zwanego dalej żłobkiem, 
obejmuje: 

1) pełne koszty wyżywienia ustalane na podsta-
wie dziennej stawki żywieniowej, 

2) czćċciowe koszty pobytu dziecka w żłobku 
wynikające z utrzymania i funkcjonowania 
placówki, 

3) opłatć dodatkową za wydłużony, ponad 10 
godzinny pobyt dziecka w żłobku. 

 
§ 2. 1. Ustala sić maksymalną wysokoċć dziennej 
stawki żywieniowej na kwotć 6,00 zł. 

2. Wysokoċć obowiązującej stawki żywieniowej 
ustala dyrektor żłobka w porozumieniu z Radą Rodzi-
ców w oparciu o koszty zakupu produktów żywno-
ċciowych. Wysokoċć dziennej stawki żywieniowej 
akceptuje Prezydent Miasta Gniezna. 


