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Na podstawie 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorz¹dzie gminnym (tekst
jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz
art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze
zmianami) oraz w zwi¹zku z Uchwa³¹ Nr XXXV/215/2006 Rady
Gminy Lipno z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie przyst¹pienia
do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenów po³o¿onych w obrêbie miejscowo�ci
Gronówko i Wilkowice, w przedmiocie dotycz¹cym lokalizacji
obszarów techniczno-produkcyjnych

Rada Gminy Lipno uchwala co nastêpuje:

ROZDZIA£ I

Ustalenia ogólne

§1. 1. Stwierdza siê zgodno�æ przyjêtych ustaleñ planu z
polityk¹ przestrzenn¹ gminy przyjêt¹ w Studium uwarunko-
wañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Lipno

2. Stwierdza siê zgodno�æ planu z koncepcj¹ programo-
wo -przestrzenn¹ przyjêt¹ Uchwa³¹ nr XXXV/226/2002 Rady
Gminy Lipno z dnia 21 maja 2002 r.

3. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego terenów po³o¿onych w miejscowo�ci Gronówko i
Wilkowice, w granicach oznaczonych na za³¹czniku graficz-
nym, zwany dalej planem,

4. Granice terenu objêtego planem okre�la rysunek pla-
nu, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

5. Ustala siê zgodnie z art. 36, ust. 4 Ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, jednorazowe op³aty z tytu³u wzrostu warto�ci nierucho-
mo�ci, w wysoko�ci:

1) 5% na terenach przeznaczonych pod komunikacjê

2) 15% - na pozosta³ych terenach.

§2. 1. Przedmiotem planu miejscowego s¹ tereny u¿ytko-
wane aktualnie jako u¿ytki rolne, drogi, zalesienia i zakrzewienia

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala siê
przeznaczenie podstawowe, a w uzasadnionych przypadkach,
okre�lonych w niniejszej uchwale, dodatkowo przeznaczenie
dopuszczalne.

3. Tereny, na których ustala siê poszczególne rodzaje
przeznaczenia oznacza siê na rysunku planu nastêpuj¹cymi
symbolami:

884

UCHWA£A Nr XXV/170/2009 RADY GMINY LIPNO

z dnia 2 lutego 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Lipno dla terenów po³o¿onych w miejscowo�ci Gronówko i Wilkowice

1) Tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej - P

2) Tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej i us³ug - P/U

3) Tereny komunikacji-KD i KDW

4) Tereny zieleni - ZP

5) Tereny rolne - R

§3. 1. Zakres ustaleñ planu miejscowego:

1) Przeznaczenia terenów i linie rozgraniczaj¹ce tereny o
ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowa-
nia.

2) Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu.

3) Tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych oraz
linie rozgraniczaj¹ce te tereny.

4) Zasady i warunki podzia³u terenów na dzia³ki budowlane.

5) Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.

6) Warunki zagospodarowania terenu, wynikaj¹ce z potrzeb
ochrony �rodowiska.

7) Tymczasowe przeznaczenie i zagospodarowanie.

2. Rysunek planu.

1) Integraln¹ czê�ci¹ planu jest rysunek planu w skali 1:2000,
stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 niniejszej uchwa³y.

2) Rysunek planu obowi¹zuje w granicach zatwierdzenia.

3) Oznaczenia literowe terenu okre�laj¹ funkcjê terenu, ozna-
czenia cyfrowe maj¹ wy³¹cznie znaczenie porz¹dkowe.

§4. Ilekroæ w dalszych ustaleniach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:

1. przepisach szczególnych i odrêbnych - nale¿y przez to
rozumieæ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.

2. przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na danym
terenie wyznaczonymi liniami rozgraniczaj¹cymi.

3. przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
inne ni¿ podstawowe rodzaje przeznaczenia, które uzupe³-
niaj¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenie podstawowe.

4. us³ugach - nale¿y przez to rozumieæ wszelkie us³ugi, w tym
tak¿e us³ugi handlu w obiektach wielkopowierzchniowych.

5. nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozu-
mieæ mo¿liwo�æ usytuowania �ciany frontowej budynku w
linii zabudowy okre�lonej planem lub w odleg³o�ci wiêk-
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szej - mierz¹c do granicy; �ciana frontowa budynku mo¿e
byæ po³o¿ona w nieprzekraczalnej linii zabudowy lub prze-
suniêta w g³¹b dzia³ki.

6. funkcjach nieuci¹¿liwych - nale¿y przez to rozumieæ, ¿e
ewentualne ponadnormatywne oddzia³ywanie w rozumie-
niu przepisów odrêbnych lub uci¹¿liwo�æ dla otoczenia nie
mo¿e wykraczaæ poza lokal us³ugowy w przypadku ³¹cze-
nia funkcji, wzglêdnie poza teren lokalizacji obiektu lub
budynku powoduj¹cego to oddzia³ywanie.

ROZDZIA£ II

Ustalenia szczegó³owe

§5. Na terenach oznaczonych symbolem 01 P/U i 02 P/U
ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe terenu: tereny techniczno-pro-
dukcyjne z przeznaczeniem pod dzia³alno�æ gospodarcz¹
o charakterze produkcyjnym sk³adowo-magazynowym i
us³ugowym

2. Przeznaczenie dopuszczalne: urz¹dzenia obs³ugi komuni-
kacji, urz¹dzenia infrastruktury technicznej

3. Dostêpno�æ komunikacyjna terenu 01 P/U od strony drogi
oznaczonej symbolem KD1 i KD2, terenu 02 P/U - od
strony KD2, zgodnie z po³o¿eniem okre�lonym na rysunku
planu

4. Warunki zagospodarowania terenu:

1) Dopuszcza siê podzia³y wewnêtrzne terenu; w przy-
padku dokonywania podzia³u geodezyjnego, plan przyj-
muje nastêpuj¹ce zasady:

a) wielko�ci i kszta³t wydzielanych dzia³ek winny byæ
dostosowane do sposobu ich zagospodarowania
oraz do potrzeb zwi¹zanych z funkcjonowaniem
projektowanych urz¹dzeñ i obiektów zgodnie z
przepisami szczególnymi,

b) wydzielane dzia³ki nie mog¹ byæ mniejsze ni¿ 5000
m2 na terenie 01 P/U i 3000 m2 na terenie 02 P/U,

c) dla ka¿dej wydzielonej dzia³ki, co najmniej 20%
powierzchni terenu winno byæ biologicznie czynne,

d) wydzielane dzia³ki nie mog¹ traciæ warto�ci u¿ytko-
wych oraz winny mieæ zapewnione odpowiednie,
bezpo�rednie dojazdy do drogi publicznej i dostêp
do infrastruktury technicznej,

e) w przypadku wyznaczenie dróg wewnêtrznych ich
szeroko�æ nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 10 m

2) Nieprzekraczalna linia zabudowy:

a) 20 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi oznaczonej
KD1 i KD2,

b) od osi skrajnego toru kolejowego (dla terenu 01 P/
U) wg przepisów odrêbnych

c) 12 m od granicy terenów zakrzewionych i zadrze-
wionych,

c) w odleg³o�ciach mniejszych ni¿ okre�lono w punk-
tach a i b, ale nie bli¿ej ni¿ 6 m dopuszcza siê
lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i
obiektów pomocniczych (np. obiekty dozoru, wagi,
itp.)

3) Obowi¹zuje zapewnienie wysokich wymogów este-
tycznych przy zagospodarowaniu terenu i realizacji
obiektów kubaturowych widocznych od przestrzeni
publicznych (np. dróg).

4) Obowi¹zuje wydzielenie na miejsc postojowych dla
samochodów osobowych i ciê¿arowych w ilo�ci nie-
zbêdnej dla zabezpieczenia potrzeb pracowników i
klientów

§6. Na terenach oznaczonych symbolem 03 P ustala siê:

1. Przeznaczenie terenu: zabudowa techniczno-produkcyjna

2. Przeznaczenie dopuszczalne: urz¹dzenia obs³ugi komuni-
kacji, urz¹dzenia infrastruktury technicznej

3. Dostêpno�æ komunikacyjna od strony drogi oznaczonej
symbolem KD2 KD1

4. Warunki zagospodarowania terenu:

1) Dopuszcza siê podzia³y wewnêtrzne terenu z zastrze¿e-
niem, ¿e zapewniona zostanie bezpo�rednia dostêp-
no�æ komunikacyjna ka¿dej dzia³ki z drog¹ publiczn¹

2) Ogranicza siê powierzchniê zabudowy poprzez ustale-
nie, ¿e minimum 20% powierzchni pozostanie biolo-
gicznie czynna

3) Minimalna powierzchnia dzia³ki - 2500 m2

4) Nieprzekraczalna linia zabudowy:

a) 20 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi oznaczonej KD1
i KD2,

b) w odleg³o�ciach mniejszych ni¿ okre�lono w punk-
cie a, ale nie bli¿ej ni¿ 6 m dopuszcza siê lokalizacjê
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i obiektów po-
mocniczych (np. obiekty dozoru, wagi, itp.)

5) Obowi¹zuje zapewnienie wysokich wymogów este-
tycznych przy realizacji obiektów kubaturowych i zago-
spodarowaniu terenu.

6) Obowi¹zuje wydzielenie na miejsc postojowych dla
samochodów osobowych i ciê¿arowych w ilo�ci nie-
zbêdnej dla zabezpieczenia potrzeb pracowników i
klientów

§7. Na terenach oznaczonych symbolem KD1, KD2 oraz
KDW ustala siê:

1. Przeznaczenie terenu: tereny komunikacji

2. Szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych: 20,0 m dla terenu
KD l i KD 2

3. Jezdnia utwardzona o szeroko�ci minimalnej 6 m

4. Na terenie oznaczonym KD2 - w czê�ci obejmuj¹cej teren
skrzy¿owania dróg - dopuszcza siê ró¿ne rozwi¹zania
techniczne zwi¹zane z w³¹czeniem do drogi g³ównej (ron-
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do, skrzy¿owanie jednopoziomowe, skrzy¿owanie dwupo-
ziomowe, itp.)

5. Dla terenów KD1 i KD2 ustala siê poszerzenie istniej¹cego
pasa drogi zgodnie z projektem technicznym, z zastrze¿e-
niem, ¿e w linie rozgraniczaj¹ce drogi obejm¹ w ca³o�ci
tereny figuruj¹ce w ewidencji gruntów jako drogi.

6. Dla terenów oznaczonych symbolem KD 2 dopuszcza siê
korektê, po przes¹dzeniu charakteru skrzy¿owania z drog¹
kraj ow¹ i wyznaczeniu granic skrzy¿owania w projekcie
technicznym.

7. Teren KDW stanowi drogê dojazdow¹ do pól i obs³ugi
terenów po³o¿onych w s¹siedztwie obszaru objêtego pla-
nem.

8. Realizacja uzbrojenia in¿ynieryjnego w liniach rozgrani-
czaj¹cych drogi jest zgodna z niniejszym planem, z zastrze-
¿eniem, ¿e uwzglêdnia warunki okre�lone przez zarz¹dców
drogi

§8. 1. Na terenie oznaczonym symbolem 04 ZP i 05 ZP
ustala siê przeznaczenie: tereny zieleni parkowej.

2. W obrêbie terenów ZP dopuszcza siê realizacje dróg
zwi¹zanych z obs³ug¹ terenów s¹siednich, a tak¿e realizacjê
liniowych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.

§9. 1. Na terenie oznaczonym symbolem 06 R ustala siê:
przeznaczenie terenu: u¿ytki rolne.

2. Nie dopuszcza siê realizacji obiektów kubaturowych i
budowli rolniczych.

§10. Ustalenia dla wszystkich obszarów objêtych planem
miejscowym

1. Dotycz¹ce ochrony �rodowiska przyrodniczego:

1) Wszelkie oddzia³ywania zwi¹zane z prowadzon¹ dzia-
³alno�ci¹ produkcyjno-us³ugow¹ nie mog¹ powodo-
waæ przekroczenia standardów jako�ci �rodowiska
okre�lonych przepisami odrêbnymi, poza terenem do
którego inwestor posiada tytu³ prawny.

2) Ustala siê nastêpuj¹ce warunki w zakresie ochrony
gruntów i wód gruntowych:

a) nie dopuszcza siê magazynowania na powietrzu,
ani na nieizolowanym od powierzchni gruncie,
produktów i materia³ów mog¹cych przenikaæ do
gruntu lub wód gruntowych

b) obowi¹zuje - zgodnie z przepisami odrêbnymi -
podczyszczanie, odt³uszczanie, neutralizowanie �cie-
ków pop³ucznych i technologicznych wytwarza-
nych w procesie produkcyjnym przed odprowadze-
niem tych �cieków do systemu oczyszczania (oczysz-
czalni �cieków w Lesznie), z dopuszczeniem tym-
czasowego gromadzenia ich w szczelnych zbiorni-
kach bezodp³ywowych, zgodnie z warunkami okre-
�lonymi przez s³u¿by ochrony �rodowiska i Dyspo-
nenta sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni �cieków.

3) Teren po³o¿ony w obrêbie G³ównego Zbiornika Wód
Podziemnych GZWP nr 307 �Sandr Leszno�, obowi¹-

zuje uzgadnianie warunków lokalizacji inwestycji z
RZGW we Wroc³awiu.

4) Obowi¹zuje zasada, ¿e wszelkie przedsiêwziêcia doty-
cz¹ce ochrony �rodowiska s¹ spójne z Programem
ochrony �rodowiska Gminy Lipno.

5) Wyposa¿enie w urz¹dzenia infrastruktury technicznej:

a) zaopatrzenie w wodê poprzez ujêcie w³asne lub na
warunkach okre�lonych przez dysponenta sieci z
systemu wodoci¹gowego gminy lub miasta Lesz-
na,

b) odprowadzenie wód opadowych zgodnie z przepi-
sami odrêbnymi - z powierzchni dachów powierzch-
niowo do gruntu lub do kanalizacji deszczowej; z
terenów utwardzonych poprzez odstojniki do kana-
lizacji deszczowej; dopuszcza siê realizacjê we-
wnêtrznych systemów odprowadzania wód opado-
wych,

c) magazynowanie odpadów tylko w miejscach do
tego wyznaczonych, zgodnie z zapisami ustawy o
odpadach i przepisami Prawa Budowlanego, z za-
pewnieniem wywozu na komunalne sk³adowisko
odpadów (odpady komunalne) i miejsc unieszko-
dliwiania odpadów (odpady technologiczne i nie-
bezpieczne),

d) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹, zgodnie z wa-
runkami technicznymi okre�lonymi przez dyspo-
nenta sieci,

e) zaopatrzenie w gaz, zgodnie z warunkami okre�lo-
nymi przez dysponenta sieci gazowej,

f) wytwarzanie energii do celów grzewczych i techno-
logicznych odbywaæ siê bêdzie przy u¿yciu urz¹-
dzeñ spalaj¹cych paliwa p³ynne, gazowe i sta³e
charakteryzuj¹ce siê niskimi wska�nikami emisji
lub alternatywnych �róde³ energii,

g) ustala siê docelowo odprowadzanie �cieków komu-
nalnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego z
oczyszczalni¹ �cieków w Henrykowie, poprzez reali-
zacjê sieci kanalizacji sanitarnej, na warunkach
okre�lonych przez dysponenta sieci,

h) ustala siê konieczno�æ pod³¹czenia posesji do sieci
kanalizacji sanitarnej niezw³ocznie po jej wybudo-
waniu i uruchomieniu w obszarze objêtym planem,
co wi¹¿e siê z nakazem likwidacji zbiorników bez-
odp³ywowych.

6) W obszarze ponadnormatywnego oddzia³ywania linii
energetycznej, oznaczonym na rysunku planu jako
strefa korytarza infrastruktury technicznej (sieæ ener-
getyczna) zakazuje siê lokalizacji obiektów z pomiesz-
czeniami na pobyt ludzi; obowi¹zuje uzgodnienie szcze-
gó³owych warunków gospodarowania w tym obszarze
z zarz¹dc¹ sieci

2. Dotycz¹ce uci¹¿liwo�ci:

1) Nie dopuszcza siê prowadzenia dzia³alno�ci produkcyj-
nej ograniczaj¹cej wype³nianie funkcji podstawowej
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na terenach s¹siednich oraz stwarzaj¹cej ponadnor-
matywne oddzia³ywanie, wg przepisów odrêbnych,
poza tereny, do których inwestor posiada tytu³ prawny

2) Nie dopuszcza siê realizacji, w obrêbie terenów prze-
znaczonych pod zabudowê obiektów techniczno-pro-
dukcyjn¹, obiektów inwentarskich.

3) Wysoko�æ budynków nie mo¿e przekroczyæ 30 m nad
poziom terenu, a wysoko�æ budowli - 50 m nad poziom
terenu, mierz¹c od najni¿ej po³o¿onej czê�ci dzia³ki
inwestycyjnej

3. Dotycz¹ce �rodowiska kulturowego:

1) Teren w strefie ochrony archeologicznej; obowi¹zuj¹
przepisy szczególne dotycz¹ce ochrony dóbr kultury.

Dzia³alno�æ inwestycyjna mo¿liwa po okre�leniu wa-
runków konserwatorskich dopuszczaj¹cych realizacjê
inwestycji.

§11. Do czasu realizacji ustaleñ planu obowi¹zuje wyko-
rzystanie terenu zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem.

ROZDZIA£ III

Ustalenia koñcowe

§12. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Lipno.

§13. Niniejsza uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni
od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Lipno

(-) Kazimierz Kubicki
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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
Nr 80. Poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy Lipno rozstrzyga
co nastêpuje:

W trakcie wy³o¿enia projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Lipno dla terenów po-

Za³¹cznik nr 2 (niepublikowany)
do uchwa³y nr XXV/170/2009

Rady Gminy Lipno
z dnia 2 lutego 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Gminy Lipno dla terenów po³o¿onych w obrêbie
miejscowo�ci Gronówko i Wilkowice.

ROZSTRZYGNIÊCIE DOTYCZ¥CE SPOSOBU ROZPATRZENIA UWAG ZG£OSZONYCH DO PROJEKTU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LIPNO DLA TERENÓW

PO£O¯ONYCH W OBRÊBIE MIEJSCOWO�CI GRONÓWKO I WILKOWICE.

³o¿onych w obrêbie miejscowo�ci Gronówko i Wilkowice
wraz z prognoz¹ skutków wp³ywu ustaleñ na �rodowisko, do
publicznego wgl¹du, tzn. w okresie od 5.11.2008 r. do 4.12.2008
r. oraz w okresie 14 dni od dnia zakoñczenia okresu wy³o¿enia,
nie zg³oszono uwag do projektu planu.

Za³¹cznik nr 3 (niepublikowany)
do uchwa³y XXV/170/2009

Rady Gminy Lipno
z dnia 2 lutego 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Gminy Lipno dla terenów po³o¿onych
w miejscowo�ci Gronówko i Wilkowice.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY GMINY LIPNO DOTYCZ¥CE SPOSOBU REALIZACJI ZAPISANYCH
W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥

DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80, poz. 717 ze zm.), art. 7, ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zmianami.) i art. 167, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.
2104 ze zmianami) Rada Gminy Lipno rozstrzyga co nastêpuje:

§1. 1. Ustalenia planu nawi¹zuj¹ bezpo�rednio do uchwa-
lonej przez Radê Gminy Lipno (uchwa³a Nr XXXIV/226/2002
Rady Gminy Lipno z dnia 21 maja 2002 roku (Dz. Urz.
Województwa Wielkopolskiego Nr 97, poz. 2394 ze zmianami)
koncepcji przestrzennego zagospodarowania, gdzie rozstrzy-
gniêto prowadzenie uk³adu komunikacyjnego i powi¹zania
poszczególnych terenów z systemem dróg publicznych.

2. Ustala siê nastêpuj¹cy sposób realizacji, zapisanych w
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy:

1) W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacyjnych, projekt planu zak³ada:

a) dostêp obszaru opracowania do drogi publicznej zlo-
kalizowanej w czê�ci poza granicami opracowania
planu,

b) realizacjê (budowê i poszerzenie) przyleg³ych dróg pu-
blicznych wraz z urz¹dzeniami infrastruktury technicznej
oraz niezbêdnymi urz¹dzeniami towarzysz¹cymi.

2) w zakresie zasad uzbrojenia terenu oraz modernizacji i
budowy systemów infrastruktury technicznej, projekt pla-
nu zak³ada:

a) budowê sieci kanalizacji sanitarnej,

b) budowê sieci wodoci¹gowej,

c) do czasu realizacji komunalnych urz¹dzeñ odprowa-
dzania �cieków stosowanie indywidualnych szczelnych
zbiorników do gromadzenia �cieków z zapewnieniem
ich usuwania i oczyszczania.

2. Realizacjê zadañ, o których mowa w ust. 1 prowadziæ
bêd¹ w³a�ciwe jednostki gminne.

3. Inwestycje realizowane bêd¹ etapowo, w zale¿no�ci
od wielko�ci przeznaczonych �rodków i zajmowania poszcze-
gólnych terenów pod inwestycje.

4. Okre�lenie terminów przyst¹pienia i zakoñczenia re-
alizacji poszczególnych zadañ, ustalone bêdzie wed³ug kryte-
riów i zasad przyjêtych przy konstruowaniu Wieloletniego
Programu Inwestycyjnego gminy Lipno.
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§2. Finansowanie inwestycji, o których mowa w §1. od-
bywaæ siê bêdzie poprzez:

1) wydatki z bud¿etu gminy, zgodnie z uchwa³¹ bud¿etow¹;

2) wspó³finansowanie �rodkami zewnêtrznymi, poprzez bu-
d¿et gminy - w ramach m. in.:

a) dotacji unijnych,

b) dotacji samorz¹du województwa,

c) dotacji i po¿yczek z funduszy celowych,

d) kredytów i po¿yczek bankowych,

e) z obligacji komunalnych,

f) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska,

g) z innych �rodków zewnêtrznych;

3) udzia³ inwestorów w finansowaniu w ramach porozumieñ
o charakterze cywilno - prawnym lub w formie partner-
stwa publiczne - prywatnego - �PPP�, a tak¿e w³a�cicieli
nieruchomo�ci.
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UCHWA£A Nr XX/110/2009 RADY GMINY KRZEMIENIEWO

z dnia 12 lutego 2009 r.

w sprawie: dopuszczenia zap³aty podatków kart¹ p³atnicz¹

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 Nr 142
poz. 1591 ze zmianami) w zwi¹zku z art. 61 a §1 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r - Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 Nr
8 poz. 60 ze zmianami) Rada Gminy Krzemieniewo uchwala
co nastêpuje:

§1. Dopuszcza siê mo¿liwo�æ zap³aty kart¹ p³atnicz¹ ni¿ej
wymienionych podatków stanowi¹cych dochody gminy tj.

- podatku od nieruchomo�ci,

- podatku rolnego,

- podatku le�nego,

- podatku od �rodków transportowych ,

§2. Za termin dokonania zap³aty w przypadku p³atno�ci
kart¹ p³atnicz¹ uwa¿a siê dzieñ obci¹¿enia rachunku banko-
wego podatnika.

§3. Wszelkie obci¹¿enia wynikaj¹ce z transakcji dokona-
nych karta p³atnicz¹ ponosi gmina.

§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od
og³oszenia w dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
(-) dr in¿. Stanis³aw Osiêg³owski
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