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UCHWA£A Nr XXII/235/2008 RADY GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

z dnia 28 pa�dziernika 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów Wielkopolski - dla dzia³ek
nr 337/21; 337/22; 337/23; 337/24; 337/25; 253; 255/9; 257/6; 258/2 po³o¿onych w obrêbie geodezyjnym Lewków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113,
poz. 984; 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; Nr
167, poz. 1759; 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; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111) oraz art. 20 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003
roku 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, 1087; z 2006 r. Nr 45,
poz. 319; Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880) a tak¿e
w zwi¹zku z Uchwa³¹ Nr VII/86/2007 Rady Gminy Ostrów
Wielkopolski z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie przyst¹-
pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Ostrów Wielkopolski - dla dzia³ek
nr 337/21; 337/22; 337/23; 337/24; 337/25; 253; 255/9; 257/6;
258/2 po³o¿onych w obrêbie geodezyjnym Lewków, po
stwierdzeniu zgodno�ci z ustaleniami studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów
Wielkopolski przyjêtego uchwa³¹ nr XIII/156/2000 z dnia 29
marca 2000 roku - uchwala siê, co nastêpuje:

ROZDZIA£ I

Ustalenia ogólne

§1. Plan obejmuje obszar dzia³ek nr 253; 255/9; 257/6;
258/2 o powierzchni 12,46 ha, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 oraz
obszar dzia³ek nr 337/21; 337/22; 337/23; 337/24; 337/25 o
powierzchni 0,3984 ha stanowi¹cy za³¹cznik nr 2 do niniejszej
uchwa³y.

§2. Szczegó³owy przebieg granic obszaru objêtego pla-
nem przedstawia rysunek planu w skali 1:1000, stanowi¹cy
za³¹cznik nr 1 i za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y i bêd¹cy
jej integraln¹ czê�ci¹.

§3. Integraln¹ czê�ci¹ uchwa³y s¹;

1) rysunek planu, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 i 2,

2) rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu
planu, stanowi¹cy za³¹cznik nr 3,

3) rozstrzygniêcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹
do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich finansowa-
nia, stanowi¹cy za³¹cznik nr 4.

§4. 1.Na rysunku obowi¹zuj¹cymi ustaleniami s¹:

1) granice opracowania planu, na którym obowi¹zuj¹ usta-
lenia niniejszej uchwa³y, a szczegó³owy przebieg tych
granic okre�laj¹ linie rozgraniczaj¹ce przebiegaj¹ce wzd³u¿
granic dzia³ki;

2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach i zasa-
dach zagospodarowania.

Linie te wyznaczaj¹ granice jednostek przestrzennych zwa-
nych w dalszej czê�ci terenami lub zamiennie jednostkami
terenowymi. Jednostkami terenowymi s¹ równie¿ pasy dro-
gowe - dróg wewnêtrznych. Szczegó³owe ustalenia dla jedno-
stek terenowych zawarto w dalszej czê�ci niniejszej uchwa³y;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

5) tereny urz¹dzeñ elektroenergetycznych;

6) tereny ulic dojazdowych;

2. Pozosta³e nie wymienione w ust. 1 elementy rysunku
planu maj¹ charakter informacyjny, które nie s¹ ustaleniami
niniejszego planu.

§5. 1.Na obszarze planu obowi¹zuj¹ ustalenia dotycz¹ce
zasad ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego wymienio-
ne w ust. 2-3.

2. Zabudowa na obszarze planu powinna byæ kszta³towa-
na zgodnie z zasadami ³adu przestrzennego w nawi¹zaniu do
architektury regionalnej i otaczaj¹cej zabudowy.

3. Lokalizacja i forma reklam nie mo¿e wprowadzaæ dys-
harmonii wizualnej w kraj obrazie.

Zakazuje siê ustawiania wolnostoj¹cych reklam o po-
wierzchni przekraczaj¹cej 5 m2.

§6. 1.Na obszarze planu obowi¹zuj¹ ustalenia dotycz¹ce
zasad ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowe-
go - wymienione w ust. 2-5.

2. Wszelkie powierzchnie nie zabudowane i nie utwardzo-
ne powinny byæ pokryte zieleni¹ urz¹dzon¹, stanowiæ wiêc
powinny tzw. powierzchnie biologicznie czynne; nie dotyczy
to obszarów objêtych pracami budowlanymi.

3. Uci¹¿liwo�æ dla �rodowiska istniej¹cych i planowa-
nych obiektów ró¿nych funkcji nie mo¿e powodowaæ obni¿e-
nia standardów wymaganych przepisami szczególnym, dla
s¹siaduj¹cych terenów, w szczególno�ci mieszkaniowych.
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4. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 3 nie dotyczy
obiektów, dla których na mocy przepisów o ochronie �rodo-
wiska - mo¿na wyznaczyæ "obszary ograniczonego u¿ytkowa-
nia".

5. Budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt
ludzi powinny byæ sytuowane poza zasiêgiem uci¹¿liwo�ci
okre�lonym w przepisach o ochronie �rodowiska lub w ich
zasiêgu, pod warunkiem zastosowania w nich rozwi¹zañ
odpowiednio ograniczaj¹cych te uci¹¿liwo�ci.

§7. 1.Na obszarze planu obowi¹zuj¹ ustalenia dotycz¹ce
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr
kultury wspó³czesnej - wymienione w ust. 2.

2. Na 7 dni przed rozpoczêciem prac ziemnych, nale¿y
powiadomiæ o tym Delegaturê Wojewódzkiego Urzêdu Ochro-
ny Zabytków w Kaliszu, a nastêpnie' przyst¹piæ do archeolo-
gicznych badañ ratowniczych. W razie natrafienia podczas
wykonywania robót ziemnych na obiekty archeologiczne,
nale¿y przerwaæ prace, teren zabezpieczyæ i powiadomiæ
odpowiednie s³u¿by Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków.

§8. 1.Na obszarze planu obowi¹zuj¹ ustalenia dotycz¹ce
wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³towania przestrzeni
publicznych - wymienione w ust. 2.

2. Elewacje budynków na obszarze planu od strony drogi
publicznej - ulicy - winny mieæ charakter podobny do istnie-
j¹cych w s¹siedztwie.

§9. 1.Na obszarze planu obowi¹zuj¹ ustalenia dotycz¹ce
parametrów i wska�ników zabudowy oraz zagospodarowania
terenu - wymienione w ust. 2-10.

2. Linie zabudowy - nieprzekraczalne - wymienione w §3
ust. 1 pkt 3, okre�laj¹ sposób lokalizacji nowych budynków w
obrêbie terenu, na którym zosta³y okre�lone.

3. Lokalizacja budynków - przy uwzglêdnieniu innych
regulacji niniejszej uchwa³y i obowi¹zuj¹cych przepisów -
mo¿liwa jest jedynie po wewnêtrznej stronie linii zabudowy
przywo³anych w ust. 3, któr¹ okre�la usytuowanie trójk¹tów
zwi¹zanych z tymi liniami.

4. Przedstawiony na rysunku planu przebieg nieprzekra-
czalnej linii zabudowy okre�la lokalizacje nowych budynków
sytuowanych po wewnêtrznej strome linii.

5. Wielko�æ powierzchni zabudowy projektowanymi bu-
dynkami w stosunku do powierzchni terenu objêtego planem
- nie mo¿e przekraczaæ 50%.

6. Powierzchnia dróg wewnêtrznych winna wynosiæ do
30% terenu objêtego planem.

7. Powierzchnia biologicznie czynna terenu objêtego pla-
nem nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 20% powierzchni ogólnej.

8. Maksymalna wysoko�æ budynków - liczona od po-
wierzchni gruntu do górnego punktu dachu - nie mo¿e
przekraczaæ 9,50 m.

a) 9,50 m dla budynku mieszkalnego.

b) 6,00 m dla budynku gospodarczego.

9. Nachylenie po³aci dachowych budynków ustala siê na
poziomie:

a) dla budynku mieszkalnego od 10 - 40°,

b) dla budynku gospodarczego od 10 - 20°.

10. Po³acie dachowe, których nachylenie przekracza 10
winny byæ symetryczne.

§10. 1. Na obszarze planu obowi¹zuj¹ ustalenia sposo-
bów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych
ochronie na podstawie odrêbnych przepisów - wymienione w
ust. 2 - 3.

2. Obszar planu nie podlega ochronie w rozumieniu
przepisów odrêbnych.

3. Dzia³ki objête planem nie s¹ objête ochron¹ konserwa-
torsk¹.

§11. 1. Na obszarze planu obowi¹zuj¹ ustalenia dotycz¹-
ce szczegó³owych zasad i warunków scalania i podzia³u
nieruchomo�ci - wymienione w ust. 2 - 5.

2. Linie rozgraniczaj¹ce, o których mowa w §3 ust. 1 pkt
3, mog¹ stano wiæ jednocze�nie granice dzia³ek do wydziele-
nia.

3. Dopuszcza siê wydzielenie nowych granic dzia³ek dla
obiektów komunikacji i infrastruktury technicznej.

4. Na obszarze objêtym planem dopuszcza siê wydziela-
nie tak¿e innych (ni¿ okre�lona w ust. 3), nowych granic
nieruchomo�ci przy uwzglêdnieniu nastêpuj¹cych zasad:

1) nowy uk³ad granic umo¿liwi obs³ugê ka¿dej nieruchomo-
�ci w zakresie infrastruktury technicznej i dostêpu do drogi
publicznej,

5. Dopuszcza siê odst¹pienie od wydzielania dzia³ek
wzd³u¿ linii rozgraniczaj¹cych - o czym mowa w ust. 2 - je¿eli
tereny po obu stronach linii rozgraniczaj¹cej maj¹ s³u¿yæ
jednemu w³a�cicielowi i zostaæ zagospodarowane w zgodzie
z niniejsz¹ uchwa³¹.

§12. Na obszarze planu obowi¹zuj¹ ustalenia dotycz¹ce
szczegó³owych warunków zagospodarowania terenów oraz
ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu, okre�lone w innych regula-
cjach niniejszej uchwa³y.

§13. 1. Na obszarze planu obowi¹zuj¹ ustalenia dotycz¹-
ce zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komu-
nikacji i infrastruktury technicznej - wymienione w ust. 2 -4.

2. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem "KDW" - przeznacza siê na pasy dróg wewnêtrznych,
,dojazdowych, dla których okre�la siê nastêpuj¹ce ustalenia:

1) droga oznaczona symbolem "1 KDW", "2 KDW" itp.o
szeroko�ci pasa w liniach rozgraniczaj¹cych 10,00 m sta-
nowi¹ca jednocze�nie drogê po¿arow¹ - powinna byæ
wyposa¿ona w jezdniê - 6 metrowej szeroko�ci, z bezpo-
�rednim w³¹czeniem do ulicy- drogi, lokalnej oznaczonej
na rysunku planu symbolem "KDL",

3. W granicach obszaru objêtego planem ustala siê mi-
nimalne wymagania odno�nie liczby miejsc postojowych dla
samochodów osobowych:

Poz. 220
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1) 1 miejsce postojowe dla 4 osób zamieszka³ych w funkcjo-
nuj¹cym budynku.

4. W zakresie lokalizacji sieci, obiektów i infrastruktury
technicznej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) zaopatrzenie w wodê poprzez pod³¹czenie do istniej¹cej
sieci wodoci¹gowej w ulicy-drodze.

2) �cieki sanitarne do komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej,

3) �cieki deszczowe - po odpowiednim oczyszczeniu odpro-
wadzane do sieci kanalizacji deszczowej na warunkach
uzgodnionych z operatorem sieci,

4) wszelkie place i drogi wewnêtrzne o utwardzonej po-
wierzchni, winny byæ wyposa¿one w systemy odprowa-
dzania wód opadowych, a w przypadku zastosowania
nawierzchni czê�ciowo utwardzonych (a¿urowych) nale¿y
odpowiednio zabezpieczyæ �rodowisko gruntowo - wodne
przed infiltracj¹ zanieczyszczeñ,

5) wody opadowe, o których mowa w pkt 4, przed zrzutem
do cieków powierzchniowych i gruntu, winny byæ odpo-
wiednio podczyszczone. Mo¿e to byæ realizowane na ob-
szarze planu, b¹d� poza jego granicami,

6) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ - sieci¹ �redniego lub
niskiego napiêcia odpowiednio do potrzeb - z istniej¹cej-
projektowanej stacji transformatorowej oznaczonej na ry-
sunku planu symbolem "EE",

7) zaopatrzenie w gaz -w przypadku pojawienia siê zapotrze-
bowania na gaz ziemny E(GZ-50) - przy³¹czenie odbiorców
do sieci gazowej odbywaæ siê bêdzie na zasadach zawar-
tych w obowi¹zuj¹cym Prawie Energetycznym (Dz.U.
03.153.1504 z pó�. zmianami) po ka¿dorazowym uzgodnie-
niu z dostawc¹ gazu i bêdzie zale¿a³o od szczegó³owych
warunków technicznych i ekonomicznych uzasadniaj¹-
cych budowê sieci gazowej �redniego ci�nienia. Na przed-
miotowym obszarze nale¿y uwzglêdniæ rezerwacjê pasów
terenu pod lokalizacjê sieci gazowej. Dopuszcza siê w
czasie realizacji planu mo¿liwo�æ stawiania stacji reduk-
cyjno - pomiarowych i wydzielenia terenu dla potrzeb ich
budowy bez konieczno�ci opracowywania zmian planu.

8) ogrzewanie - czystymi no�nikami energii, gaz ziemny, olej
opa³owy,

9) telefonizacja - poprzez pod³¹czenie do dostêpnych syste-
mów,

10) odpady sta³e - gromadzenie i odprowadzanie odpadów
sta³ych zgodnie-z obowi¹zuj¹cymi regulacjami prawnymi
powszechnymi i miejscowymi.

§14. 1. Na obszarze planu obowi¹zuj¹ ustalenia dotycz¹-
ce sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzenia i u¿ytkowania terenów - wymienione w ust. 2-3.

2. Dopuszcza siê u¿ytkowanie drogi wewnêtrznej ozna-
czonej symbolem " KDW" - jako drogi po¿arowej.

3. Okres tymczasowego u¿ytkowania, terenu dzia³ek wy-
mienionych w niniejszej uchwale w dotychczasowej formie
nie mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿ 30 lat.

§15. Na obszarze planu obowi¹zuje stawka procentowa
stanowi¹ca podstawê do okre�lenia op³aty, o której mowa w
art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, w wymiarze 15%.

ROZDZIA£ II

Ustalenia szczegó³owe dotycz¹ce przeznaczenia terenów

§16. 1. Wprowadza siê za pomoc¹ linii rozgraniczaj¹cych
- podzia³ obszaru objêtego planem na jednostki terenowe, dla
których w dalszej czê�ci uchwa³y okre�la siê przeznaczenie i
zasady zagospodarowania.

2. Budynki i inne formy zagospodarowania mog¹ byæ
przeciête liniami rozgraniczaj¹cymi je¿eli pozostaje to w zgo-
dzie z niniejsz¹ uchwa³¹ i obowi¹zuj¹cymi przepisami.

§17. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem
"MN" - przeznacza siê na lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.

Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1 "RM" -
przeznacza siê na rozbudowê i lokalizacjê zabudowy zagrodo-
wej.

Teren oznaczony na rysunku planu symbolem "KDW"-
przeznacza siê pod lokalizacjê dróg wewnêtrznych dojazdo-
wych, a teren oznaczony symbolem "EE" - pod lokalizacjê
stacji transformatorowych 15/04 KV.

Na tê kategoriê sk³adaj¹ siê tereny oznaczone symbolami:

1) "1 RM",

2) "1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 MN",

3) "1, 2, 3, 4, 5,6 KDW"

4) "EE",

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 zakazuje siê
lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
�rodowisko, dla których sporz¹dzenie raportu oddzia³ywania
na �rodowisko jest obligatoryjne - w rozumieniu przepisów
ustawy Prawo Ochrony �rodowiska.

3. Na terenach o których mowa w ust.1 nakazuje siê
wykonaæ-wyznaczyæ miejsca do gromadzenia odpadów sta-
³ych ,w pojemnikach zamkniêtych.

4. Powierzchnia terenów biologicznie czynnych na obsza-
rze w granicach jednostki terenowej nie mo¿e wynosiæ mniej
ni¿ 10%.

§18. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem "
KDW" - przeznacza, siê pod urz¹dzenie dróg wewnêtrznych
dojazdowych o szeroko�ci pasa - 10,00 m w liniach rozgrani-
czaj¹cych.

ROZDZIA£ III

Ustalenia koñcowe

§19. Niniejszy plan miejscowy -jest aktem prawa miejsco-
wego.
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§20. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Ostrów Wielkopolski.

§21. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(� Piotr �niegowski

Poz. 220
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Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XXII/235/2008

Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 28 pa�dziernika 2008 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

W sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wy³o¿one-
go do publicznego wgl¹du projekty miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy Ostrów Wielkopolski -
dla dzia³ek nr 337/21; 337/22; 337/23; 337/24; 337/25; 253; 255/
9; 257/6; 258/2 po³o¿onych w obrêbie geodezyjnym - Lewków

1. Przedmiotowy projekt planu miejscowego zosta³ wy³o¿o-
ny do publicznego wgl¹du w terminie od 18 sierpnia 2008
roku do 16 wrze�nia 2008 roku. W dniu 15 wrze�nia 2008

roku odby³a siê dyskusja publiczna nad przyjêtymi w
projekcie planu rozwi¹zaniami.

2. Zgodnie z ustaw¹ z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717
z pó�niejszymi zmianami) uwagi przyjmowane by³ do dnia
06 pa�dziernika 2008 roku.

3. W ustawowym terminie nie wniesiono ¿adnych uwag, w
zwi¹zku z czym Rada Gminy Ostrów Wielkopolski, nie
podejmuje rozstrzygniêcia o sposobie rozpatrzenia wnie-
sionych uwag, o których mowa w art. 20 ust. 1 w/w
ustawy.

Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr XXII/235/2008

Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 28 pa�dziernika 2008 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Poz. 220

O sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z
zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ
w³asnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy Ostrów
Wielkopolski okre�la nastêpuj¹cy sposób realizacji inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ
w³asnych gminy oraz zasady ich finansowania.

§1. Inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej, s³u-
¿¹ce zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkañców, stano-
wi¹ zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1998 roku
o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze
zmianami) zadania w³asne gminy.

§2. Opis sposobu realizacji inwestycji w §1

1. Realizacja inwestycji przebiegaæ bêdzie zgodnie z obowi¹-
zuj¹cymi przepisami, w tym miêdzy innymi ustawa prawo
budowlane, ustaw¹ o zamówieniach publicznych, ustaw¹
o samorz¹dzie gminnym, ustaw¹ o gospodarce komunal-
nej i prawem ochrony �rodowiska.

2. Sposób realizacji inwestycji okre�lonych w §1 mo¿e ule-
gaæ modyfikacji wraz z dokonuj¹cym siê postêpem tech-
niczno-technologicznym, zgodnie z zasad¹ stosowania

najlepszej dostêpnej techniki, o ile nie nast¹pi naruszenie
ustaleñ planu.

3. Realizacja i finansowanie w zakresie infrastruktury tech-
nicznej inwestycji nie wyszczególnionych w §1, jest przed-
miotem umowy zainteresowanych stron.

§3. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury tech-
nicznej, ujêtych w niniejszym planie, które nale¿¹ do zadañ
w³asnych gminy, podlega przepisom ustawy z dnia 26 listo-
pada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr
15, poz. 148 ze zmianami), przy czym;

1. Wydatki maj¹tkowe gminy okre�la Rada Gminy w uchwa-
lonym dokumencie p.n. "Plan Rozwoju Lokalnego".

2. Wydatki inwestycyjne finansowane z bud¿etu gminy, usta-
la siê w uchwale bud¿etowej.

3. Inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok
bud¿etowy ujmowane s¹ w wykazie stanowi¹cym za³¹cz-
nik do uchwa³y bud¿etowej zwanym "Wieloletni Program
Inwestycyjny".

§4. Inwestycje z zakresu przesy³ania i dystrybucji paliw
gazowych, energii elektrycznej lub ciep³a okre�lone w §1
realizowane bêd¹ w sposób okre�lony w art. 7 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 roku prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz.
348 ze zmianami)


