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1 Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz.U. 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, Nr 173, poz. 1218

2 Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz.U. 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

3 Zmiany studium zosta³y zatwierdzone uchwa³ami Rady
Gminy Komorniki: Nr XXIX/195/2001 z dnia 13 lutego 2001
r., Nr XXXV/227/2001 z dnia 28 wrze�nia 2001 r., Nr XLV/
305/2002 z dnia 10 wrze�nia 2002 r., Nr XXXIX/235/2005 z
dnia 20 wrze�nia 2005 r., Nr XI/60/2007 z dnia 27 sierpnia
2007 r.
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UCHWA£A Nr XXVII/169/2008 RADY GMINY KOMORNIKI

z dnia 8 grudnia 2008 r.

w sprawie: uchwalenia czê�ciowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów po³o¿onych
w po³udniowej czê�ci Plewisk, pomiêdzy zabudow¹ mieszkaniow¹ a autostrad¹ A-2 w zakresie obejmuj¹cym teren

oznaczony symbolem 6AG

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591)1 oraz 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)2, Rada Gminy uchwala, co
nastêpuje:

§1. 1. Uchwala siê czê�ciow¹ zmianê miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów po³o¿onych w
po³udniowej czê�ci Plewisk, pomiêdzy zabudow¹ mieszka-
niow¹ a autostrad¹ A-2 w zakresie obejmuj¹cym teren ozna-
czony symbolem 6AG, zwan¹ dalej �planem�, po stwierdze-
niu jej zgodno�ci z ustaleniami Studium uwarunkowañ i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komor-
niki, uchwalonego Uchwa³¹ Nr XXXI/209/97 Rady Gminy
Komorniki z dnia 14.11.1997 r., ze zmianami3.

2. Integralnym za³¹cznikiem Nr 1 do uchwa³y jest rysu-
nek planu miejscowego zatytu³owany: �Czê�ciowa zmiana
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tere-
nów po³o¿onych w po³udniowej czê�ci Plewisk, pomiêdzy
zabudow¹ mieszkaniow¹ a autostrad¹ A-2 w zakresie obejmu-
j¹cym teren oznaczony symbolem 6AG�, sporz¹dzony na
mapie sytuacyjno wysoko�ciowej w skali 1:1000.

3. Za³¹cznikiem Nr 2 s¹ rozstrzygniêcia o sposobie roz-
patrzenia uwag wniesionych do projektu planu.

4. Za³¹cznikiem Nr 3 s¹ rozstrzygniêcia o sposobie reali-
zacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury

technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy, oraz o
zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych.

5. Granice obszaru objêtego planem miejscowym okre-
�la za³¹cznik nr 1 do uchwa³y, o którym mowa w ust. 2.

§2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:

1) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
liniê okre�laj¹c¹ najmniejsz¹ odleg³o�æ w jakiej mog¹ siê
znajdowaæ budynki od linii rozgraniczaj¹cej terenu z wy-
j¹tkiem budynków portierni, obiektów dla potrzeb s³u¿b
ochrony terenu oraz kontenerowych stacji transformatoro-
wych i kontenerowych centrali telefonicznych;

2) dzia³ce budowlanej - nale¿y przez to rozumieæ nierucho-
mo�æ gruntow¹ lub dzia³kê gruntu, której wielko�æ i cechy
geometryczne, dostêp do drogi publicznej oraz wyposa¿e-
nie w urz¹dzenia infrastruktury technicznej spe³niaj¹ wy-
mogi realizacji obiektów budowlanych wynikaj¹cych z
odrêbnych przepisów;

3) powierzchni zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ po-
wierzchniê wyznaczon¹ przez rzut pionowy zewnêtrznych
krawêdzi budynku na powierzchni terenu;

4) powierzchni terenu biologicznie czynnej - rozumie siê
przez to grunt rodzimy pokryty ro�linno�ci¹ oraz wod¹
powierzchniow¹ na dzia³ce budowlanej, a tak¿e 50%
sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, urz¹dzonych
jako sta³e trawniki lub kwietniki na pod³o¿u zapewniaj¹-
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cym ich naturaln¹ wegetacjê, o powierzchni nie mniejszej
ni¿ 10 m2;

5) wysoko�ci budynku - nale¿y przez to rozumieæ wymiar
mierzony od poziomu terenu przy najni¿ej po³o¿onym
wej�ciu do budynku lub jego czê�ci pierwszej kondygnacji
nadziemnej budynku do g³ównej kalenicy dachu stromego
lub okapu dachu p³askiego,

6) obszarze objêtym zakazem lokalizowania budynków - na-
le¿y przez to rozumieæ obszar, na którym nie mo¿na
lokalizowaæ budynków w rozumieniu przepisów odrêb-
nych,

7) kontrolowanej strefie gazoci¹gu wysokiego ci�nienia -
nale¿y przez to rozumieæ obszar wyznaczony po obu
stronach osi gazoci¹gu, w którym operator sieci gazowej
podejmuje czynno�ci w celu zapobie¿enia dzia³alno�ci
mog¹cej mieæ negatywny wp³yw na trwa³o�æ i prawid³ow¹
eksploatacjê gazoci¹gu.

§3. 1. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce
tereny o ró¿nym przeznaczeniu i ró¿nych zasadach zagospo-
darowania zosta³y okre�lone w §5, §6, §7, §8, §9, §10 uchwa³y.

2. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
zosta³y okre�lone w §6, §7, §8, §9, §11, §12, §13 uchwa³y.

3. Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego zosta³y okre�lone w §6 ust. 1 pkt 2 i 7 oraz w §12
uchwa³y.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury zosta³y okre�lone w §14 uchwa³y.

5. Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania prze-
strzeni publicznych zosta³y okre�lone w §8, §9, §10 uchwa³y

6. Parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu w tym linie zabudowy, gabaryty
obiektów i wska�niki intensywno�ci zabudowy zosta³y okre-
�lone w §6 uchwa³y.

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na podstawie
odrêbnych, w tym terenów górniczych, a tak¿e nara¿onych na
niebezpieczeñstwo powodzi oraz zagro¿onych osuwaniem
mas ziemnych nie zosta³y okre�lone poniewa¿ na obszarze
objêtym planem miejscowym nie wystêpuj¹ 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 siê przeprowadza-
nia procedury scalania i podzia³u o której mowa w art. 102
ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomo�ciami.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u¿ytkowaniu zosta³y okre�lone w §6 ust.
1 pkt 11 §13.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej zosta³y okre�lone w §6
ust. 2 pkt 2, §7 ust. 2 pkt 1 §8 ust. 2 pkt 1, §9 ust. 2 pkt 1, §10
ust. 2 pkt 1, §11 ust. 2, §12.

11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania i u¿yt-
kowania terenów nie zosta³y okre�lone poniewa¿ na obszarze

objêtym planem miejscowym nie wystêpuj¹ tereny dla których
przewiduje siê tymczasowe zagospodarowanie i u¿ytkowanie.

12. Stawki procentowe, na podstawie, których ustala siê
op³atê, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
zosta³y okre�lone w §15 uchwa³y.

§4. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu s¹ nastêpuj¹ce
oznaczenia na rysunku planu miejscowego:

1) symbole literowe oznaczaj¹ce przeznaczenie terenów,

2) granice obszaru objêtego planem miejscowym,

3) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,

4) nieprzekraczalne linie zabudowy,

5) kontrolowana strefa gazoci¹gu wysokiego ci�nienia,

6) obszar objêty zakazem lokalizowania budynków,

7) stanowiska archeologiczne.

§5. Ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie terenów ozna-
czone symbolami:

1) 1P, 2P - teren obiektów produkcyjnych, sk³adów i maga-
zynów,

2) 1WS - teren wód powierzchniowych �ródl¹dowych,

3) 1KD-D - teren drogi publicznej - droga klasy D - dojazdowa,

4) 1KD-Z, 2KD-Z - teren drogi publicznej - droga klasy Z -
zbiorcza,

5) 1KD-A - teren drogi publicznej - teren autostrady.

§6. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem 1P, 2P ustala siê:

1) lokalizacjê obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów
oraz obiektów im towarzysz¹cych,

2) zakaz lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia-
³ywaæ na �rodowisko, dla których wymagane jest sporz¹-
dzenie raportu o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na �rodo-
wisko lub innych, odpowiadaj¹cych im zgodnie z przepi-
sami obowi¹zuj¹cymi w momencie z³o¿enia wniosku o
wydanie decyzji administracyjnej w celu realizacji plano-
wanego przedsiêwziêcia, za wyj¹tkiem instalacji radiotele-
komunikacyjnych, linii elektroenergetycznych, inwestycji
komunalnych i drogowych s³u¿¹cych zaspokojeniu pod-
stawowych potrzeb inwestorów,

3) zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych, o�wiaty, zdro-
wia, kultury i sportu, obiektów handlowych o powierzchni
sprzeda¿y powy¿ej 2000 m2,

4) usytuowanie budynków poza obszarem objêtym zakazem
lokalizowania budynków zgodnie z nieprzekraczalnymi linia-
mi zabudowy, z wyj¹tkiem budynków portierni, obiektów dla
potrzeb s³u¿b ochrony terenu oraz kontenerowych stacji
transformatorowych i kontenerowych centrali telefonicznych,

5) powierzchniê dzia³ek budowlanych nie mniejsz¹ ni¿ 5000
m2, z wy³¹czeniem dzia³ek przewidzianych pod inwestycje,
o których mowa w ust. 2 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 4.
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6) powierzchniê zabudowy nie wiêksz¹ ni¿ 60% powierzchni
dzia³ki,

7) powierzchniê terenu biologicznie czynn¹ nie mniejsz¹ ni¿
20% powierzchni dzia³ki,

8) wysoko�æ budynków nie wiêksz¹ ni¿ 20 m z zastrze¿eniem
§6 ust. 1 pkt 10,

9) wysoko�æ budowli nie wiêksz¹ ni¿ 25 m, za wyj¹tkiem
instalacji radiotelekomunikacyjnych,

10) wysoko�æ wolnostoj¹cych budynków socjalno - admini-
stracyjnych nie wiêksz¹ ni¿ 12 m,

11) obowi¹zek zg³oszenia w³a�ciwemu organowi nadzoru nad
lotnictwem wojskowym lokalizacji wszystkich sta³ych i
tymczasowych obiektów budowlanych o wysoko�ci 50
metrowi wiêcej,

12) obowi¹zek zapewnienia dostêpu do terenu oznaczonego
symbolem 1WS poprzez wyznaczenie pasów konserwacyj-
nych o szeroko�ci 5 metrów od linii rozgraniczaj¹cej tere-
nu, na obszarze których wszelkie dzia³ania inwestycyjne
nale¿y uzgodniæ z zarz¹dc¹ rowu melioracyjnego,

13) obs³ugê komunikacyjn¹ wy³¹cznie z terenów dróg publicz-
nych oznaczonych symbolem: 1KD-Z, 2KD-Z, 1KD-D,

14) zakaz stosowania ogrodzenia pe³nego w obrêbie skrzy¿o-
wania terenów dróg publicznych oznaczonych symbolem
1KD-Z i 2KD-Z,

15) zapewnienie pe³nych potrzeb parkingowych w ramach
terenu.

2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem 1P, 2P dopuszcza siê:

1) lokalizacjê obiektów us³ugowych,

2) lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ uzbrojenia technicznego, w tym
stacji transformatorowej,

3) lokalizacjê urz¹dzeñ reklamowych w formie wolnostoj¹-
cych tablic oraz innych tablic reklamowych w sposób
zapewniaj¹cy czytelno�æ informacji drogowskazowej,

4) wydzielenie dzia³ki budowlanej pod stacjê transformato-
row¹,

5) mo¿liwo�æ lokalizacji dróg rowerowych,

6) lokalizacjê urz¹dzeñ budowlanych.

§7. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem 1WS ustala siê lokalizacjê rowu melioracyjnego.

2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem
1WS dopuszcza siê:

1) lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ uzbrojenia technicznego,

2) lokalizacjê urz¹dzeñ budo wlanych.

§8. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem 1KD-D ustala siê:

1) lokalizacjê budowli drogowych,

2) zakaz budowy urz¹dzeñ reklamowych w formie wolnosto-
j¹cych tablic oraz innych tablic reklamowych.

3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem
1KD-D dopuszcza siê:

1) lokalizacjê sieci i obiektów uzbrojenia technicznego,

2) lokalizacjê obiektów budowlanych umo¿liwiaj¹cych prawi-
d³owe odprowadzanie wód z rowu melioracyjnego,

3) nasadzenia drzew i krzewów,

4) lokalizacjê obiektów ma³ej architektury.

§9. 1. Na terenach oznaczonym na rysunku planu symbo-
lami 1KD-Z, 2KD-Z ustala siê:

1) lokalizacjê budowli drogowych,

2) zakaz budowy urz¹dzeñ reklamowych w formie wolnosto-
j¹cych tablic oraz innych tablic reklamowych.

2. Na terenach oznaczonym na rysunku planu symbola-
mi 1KD-Z, 2KD-Z dopuszcza siê:

1) lokalizacjê sieci i obiektów uzbrojenia technicznego,

2) nasadzenia drzew i krzewów,

3) lokalizacjê obiektów ma³ej architektury.

§10. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem 1KD-A ustala siê:

1) lokalizacjê budowli drogowych,

2) zakaz budowy urz¹dzeñ reklamowych w formie wolnosto-
j¹cych tablic oraz innych tablic reklamowych.

2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem
1KD-A dopuszcza siê:

1) lokalizacjê sieci i obiektów uzbrojenia technicznego,

2) nasadzenia drzew i krzewów.

§11. 1. Przebudowa dróg spowodowana lokalizowanym
przedsiêwziêciem niedrogowym nale¿y do inwestora tego
przedsiêwziêcia i wymaga uzgodnienia z zarz¹dcami dróg
warunków przebudowy.

2. Nowoprojektowana infrastruktura techniczna wcho-
dz¹ca swym zasiêgiem w linie rozgraniczaj¹ce dróg oraz
autostrady A2 lub bezpo�rednio z nim s¹siaduj¹ca wymaga
uzgodnienia warunków technicznych z zarz¹dcami dróg.

3. Zakazuje siê lokalizowania na dzia³kach budowlanych
miejsc postojowych dostêpnych bezpo�rednio z terenu dróg
publicznych oznaczonych symbolami 1KD-Z i 1KD-A.

§12. 1. W zakresie infrastruktury technicznej uzbrojenia
terenu ustala siê:

1) zaopatrzenie w wodê wy³¹cznie z sieci wodoci¹gowej,

2) odprowadzenie �cieków bytowych i przemys³owych do
kanalizacji sanitarnej,

3) odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do sieci
kanalizacji deszczowej lub rowów po uprzednim podczysz-
czeniu lub zagospodarowanie ich na dzia³ce budowlanej,

4) gromadzenie odpadów w specjalnie wydzielonym miej-
scu, w sposób selektywny, ze wskazaniem, i¿ odpady w
pierwszej kolejno�ci nale¿y poddawaæ odzyskowi, a je�li
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jest to niemo¿liwe lub ekonomicznie nie jest uzasadnione,
nale¿y je unieszkodliwiæ zgodnie z wymogami ochrony
�rodowiska,

5) zachowanie systemu melioracyjnego, a w przypadku ko-
nieczno�ci jego naruszenia obowi¹zek zapewnienia roz-
wi¹zañ zastêpczych,

2. W zakresie infrastruktury technicznej uzbrojenia tere-
nu dopuszcza siê:

1) realizacjê lokalnych kot³owni cieplnych,

2) stosowanie ekologicznych �róde³ ciep³a.

§13. Lokalizacja obiektów budowlanych w kontrolowanej
strefie gazoci¹gu wysokiego ci�nienia powinna byæ zgodna z
wymaganiami zawartymi w przepisach, wed³ug których gazo-
ci¹g zosta³ wybudowany. W zwi¹zku z powy¿szym, lokalizacja
obiektów budowlanych wzglêdem gazoci¹gu, dla którego
pozwolenie na budowê wydano 21.12.1995 r., powinna byæ
zgodna z przepisami rozporz¹dzenia Ministra Przemys³u w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ
sieci gazowe (Dz.U. z 1989 r. Nr 45 poz. 243).

§14. W zakresie ochrony archeologicznej ustala siê obo-
wi¹zek:

Poz. 248

1) ochrony na zasadach wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych
zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych,

2) uzgodnienia z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwato-
rem Zabytków przed uzyskaniem pozwolenia na budowê,
obowi¹zuj¹cego inwestora zakresu badañ archeologicz-
nych dla terenu o którym mowa w pkt 1.

§15. Ustala siê stawkê s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowych
op³at, o jakich mowa w art. 36 ust. ustawy, w wysoko�ci 30%
dla wszystkich nieruchomo�ci w granicach okre�lonych w §1
ust. niniejszej uchwa³y.

§16. W czê�ci objêtej niniejsz¹ uch wa³a traci moc uchwa-
³a Nr XXXV/243/98 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 marca
1998r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenów po³o¿onych w po³udniowej czê�ci Ple-
wisk, pomiêdzy zabudow¹ mieszkaniow¹ a autostrad¹ A-2.

§17. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Komorniki.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Komorniki
(-) mgr Marian Adamski
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XXVII/169/2008

Rady Gminy Komorniki
z dnia 8 grudnia 2008 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY GMINY KOMORNIK! O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU
CZÊ�CIOWEJ ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW PO£O¯ONYCH

W PO£UDNIOWEJ CZÊ�CI PLEWISK, POMIÊDZY ZABUDOW¥ MIESZKANIOW¥, A AUTOSTRAD¥ A-2 W ZAKRESIE
OBEJMUJ¥CYM TEREN OZNACZONY SYMBOLEM 6 AG.

Poz. 248

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 i z pó�niejszymi zmianami) Rada Gminy
Komorniki rozstrzyga, co nastêpuje:

Do projektu czê�ciowej zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenów po³o¿onych w po³u-
dniowej czê�ci Plewisk, pomiêdzy zabudow¹ mieszkaniow¹, a
autostrad¹ A-2 w zakresie obejmuj¹cym teren oznaczony
symbolem 6 AG nie wniesiono ¿adnych uwag, których sposób
i terminy wnoszenia okre�lone zosta³y w art. 17 pkt 10, 11, 12,
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym.

Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XXVII/169/2008

Rady Gminy Komorniki
z dnia 8 grudnia 2008 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY GMINY KOMORNIKI O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W CZÊ�CIOWEJ ZMIANIE
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW PO£O¯ONYCH W PO£UDNIOWEJ CZÊ�CI

PLEWISK, POMIÊDZY ZABUDOW¥ MIESZKANIOW¥, A AUTOSTRAD¥ A-2 W ZAKRESIE OBEJMUJ¥CYM TEREN
OZNACZONY SYMBOLEM 6 AG INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ

W£ASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

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 i z pó�niejszymi zmianami) Rada Gminy
Komorniki rozstrzyga, co nastêpuje:

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

1. Okre�la siê sposób realizacji oraz zasady finansowania
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, s³u¿¹cych
zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, które nale¿¹
do zadañ w³asnych gminy, w zakresie:

1) gminnych dróg, ulic, placów oraz organizacji ruchu
drogowego;

2) wodoci¹gów i zaopatrzenia w wodê, kanalizacji, usu-
wania i oczyszczania �cieków komunalnych, utrzyma-
nia czysto�ci i porz¹dku oraz urz¹dzeñ sanitarnych,
wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

3) transportu zbiorowego.

2. Opis sposobu realizacji inwestycji:

1) realizacja inwestycji przebiegaæ bêdzie zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cymi przepisami, w tym m.in. ustaw¹ prawo

budowlane, ustaw¹ o zamówieniach publicznych, sa-
morz¹dzie gminnym, gospodarce komunalnej i o ochro-
nie �rodowiska;

2) inwestycje w zakresie przesy³ania i dystrybucji paliw
gazowych, energii elektrycznej realizowane bêd¹ w
sposób okre�lony w art. 7 ustawy Prawo energetyczne
z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz.
625 ze zm.);

3) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infra-
struktury technicznej nie wyszczególnionych w ust. 1,
jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron.

3. Finansowanie inwestycji bêdzie odbywaæ siê poprzez:

1) wydatki z bud¿etu gminy;

2) wspó³finansowanie �rodkami zewnêtrznymi, poprzez
bud¿et miasta - 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) innych �rodków zewnêtrznych;

3) udzia³ inwestorów w finansowaniu w ramach porozu-
mieñ o charakterze cywilno - prawnym lub w formie
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partnerstwa publiczne - prywatnego - �PPP�, a tak¿e
w³a�cicieli nieruchomo�ci.

1 Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz.U. 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, Nr 173, poz. 1218

2 Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz.U. 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

3 Zmiany studium zosta³y zatwierdzone uchwa³ami Rady
Gminy Komorniki: Nr XXIX/195/2001 z dnia 13 lutego
2001 r. Nr XXXV/227/2001 z dnia 28 wrze�nia 2001 r. Nr
XLV/305/2002 z dnia 10 wrze�nia 2002 r., Nr XXXIX/235/
2005 z dnia 20 wrze�nia 2005 r., Nr XI/60/2007 z dnia 27
sierpnia 2007 r.
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UCHWA£A Nr 269/2008 RADY MIEJSKIEJ W K£ODAWIE

z dnia 19 grudnia 2008 r.

w sprawie zmian w statucie O�rodka Pomocy Spo³ecznej w K³odawie

Na podstawie 40 ust. 2 pkt 2 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 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 z 2006 r Nr 17, poz. 128 oraz
art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
spo³ecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593, zm. Nr 99 poz. 1001,
Nr 273 poz. 2703, Dz.U. z 2005 r., Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz.
788, Nr 164, poz. 1366, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz. 1493,
Dz.U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043) Rada Miejska w K³odawie
uchwala, co nastêpuje:

§1. W statucie O�rodka Pomocy Spo³ecznej w K³odawie
stanowi¹cym za³¹cznik do Uchwa³y Nr 118/04 Rady Miejskiej
w K³odawie z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie Statutu O�rodka
Pomocy Spo³ecznej w K³odawie (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 131,
poz. 2686) zmienianym Uchwa³¹ Nr 311/06 Rady Miejskiej w
K³odawie z dnia 29 wrze�nia 2006 r. w sprawie zmian w
Statucie O�rodka Pomocy Spo³ecznej w K³odawie (Dz. Urz.
Woj. Wlkp. Nr 202. poz. 4804) wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:

1. w §1 ust. 9 i ust. 10 otrzymuj¹ brzmienie:

�9. ustawy z dnia 5 wrze�nia 2007 r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 192, poz. 1378
z pó�n. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów
wykonawczych,

10. upowa¿nienia Burmistrza K³odawy OKK/KK 0114/20/08
udzielonego Kierownikowi O�rodka Pomocy Spo³ecz-
nej w K³odawie do prowadzenia postêpowania w spra-
wach �wiadczeñ z funduszu alimentacyjnego a tak¿e do
wydawania w tych sprawach decyzji.�

2. w §1 po ust. 10 dodaje siê ust. 11 i ust. 12 w brzmieniu:

�11. upowa¿nienia Burmistrza K³odawy OKK/KK 0114/21/
08 udzielonego Kierownikowi Sekcji �wiadczeñ Ro-
dzinnych O�rodka Pomocy Spo³ecznej w K³odawie do
prowadzenia postêpowania w sprawach �wiadczeñ z
funduszu alimentacyjnego a tak¿e do wydawania w
tych sprawach decyzji.

12. upowa¿nienia Burmistrza K³odawy OKK/KK 0114/16/08
udzielonego Kierownikowi Sekcji �wiadczeñ Rodzin-
nych O�rodka Pomocy Spo³ecznej w K³odawie do
wydawania decyzji w sprawach �wiadczeñ rodzinnych.�

13. uchwa³y Nr /08 Rady miejskiej w K³odawie z dnia
19 grudnia 2008 r. w sprawie upowa¿nienia kie-
rownika O�rodka Pomocy Spo³ecznej w K³odawie
do podejmowania dzia³añ wobec d³u¿ników ali-
mentacyjnych.�

3. w §6 w pkt I ppkt 6 otrzymuje brzmienie:

�6. inne zadania, w tym �wiadczenia rodzinne, �wiadczenia
z funduszu alimentacyjnego

4. w §6 w pkt III ppkt 5 w brzmieniu:


