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2) zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadziæ
bêd¹ w³a�ciwe przedsiêbiorstwa, w kompetencji których
le¿y rozwój sieci: wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej,
energetycznej, gazowej i cieplnej, zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego oraz na pod-
stawie przepisów odrêbnych. Zadania w zakresie gospo-
darki odpadami realizowane bêd¹ zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z pla-
nem gospodarki odpadami oraz na podstawie przepisów
odrêbnych;

3) podstawê przyjêcia do realizacji zadañ okre�lonych w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy, stanowiæ bêd¹
zapisy Wieloletniego Programu Inwestycyjnego miasta
Poznania;

4) okre�lenie terminów przyst¹pienia i zakoñczenia realizacji
tych zadañ ustalone bêdzie wed³ug kryteriów i zasad
przyjêtych przy konstruowaniu Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego miasta Poznania;
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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�lonych w planie, finansowanie
inwestycji bêdzie siê odbywaæ poprzez:

1) wydatki z bud¿etu miasta;

2) wspó³finansowanie �rodkami zewnêtrznymi, poprzez bu-
d¿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 porozumieñ
o charakterze cywilno � prawnym lub w formie partner-
stwa publiczno � prywatnego � �PPP�, a tak¿e w³a�cicieli
nieruchomo�ci.
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UCHWA£A NR XLIX/637/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 10 lutego 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego �PARK NAD WART¥� w Poznaniu

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 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
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 �PARK NAD WART¥� w
Poznaniu, zwany dalej �planem�.

2. Granice obszaru objêtego planem okre�la rysunek
planu.

3. Integralne czê�ci uchwa³y stanowi¹:

1) rysunek planu zatytu³owany Miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego �PARK NAD WART¥� w Poznaniu,
opracowany w skali 1:2.000, 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
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹
do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
stanowi¹ce za³¹cznik Nr 3.


