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6 Puszczykowo 010 01008 4300 Prace wodno - melioracyjne przy ul. 
Zaborskiej 

5.470 

      5.470 
7 Rabowice 921 92109 4210 Doposażenie świetlicy w Rabowicach 9.000 
      9.000 

8 Sarbinowo 921 92109 4270 Uporządkowanie terenu wokół 
świetlicy 

8.000 

      8.000 

9 Uzarzewo 600 60016 6050 Utwardzenie kostką brukową terenu 
wokół świetlicy 

19.311 

      19.311 

10 Wierzenica 600 60016 6060 Dostawa i montaż wiaty 
przystankowej 5.000 

  926 92601 4210 Doposażenie placu zabaw 5.719 
      10.719 

11 Wierzonka 926 92601 6050 Budowa boiska sportowego 15.029 
      15.029 
     RAZEM 169.975 

 
 
1662 
UCHWAŁA Nr XLIV/333/10 RADY GMINY DOPIEWO 
z dnia 25 stycznia 2010 r. 
 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, rejon ulic Przylesie i 
Malwowej, działka' o numerze ewidencyjnym 301/12 
 
Na podstawie art. 20 ust. l ustawy z 27 marca 2003 r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 
poz. 717z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591; z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr LVI/453/06 z dnia 31 lipca 2006 r. Rada Gminy Dopiewo uchwala, co następuje: 
 
Rozdział I 
Przepisy ogólne 
 
§1. 1. Po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Dopiewo uchwalonym uchwałą Nr XIII/105/99 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 września 1999 r. ze zmianami wprowadzonymi 
uchwałą Nr LVIII/519/02 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30 września 2002 r., uchwala się zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, rejon ulic Przylesie i Malwowej, działka o numerze 
ewidencyjnym 301/12, zwaną dalej 
zmianą miejscowego planu. 
2. Integralnymi częściami uchwały są następujące załączniki: 
1) załącznik Nr l - część graficzna, zwana dalej rysunkiem zmiany miejscowego planu; 
2) załącznik Nr 2 - Rozstrzygnięcie Rady Gminy Dopiewo o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego 
planu; 
3) załącznik Nr 3 - Rozstrzygnięcie Rady Gminy Dopiewo o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego planu, 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z 
przepisami o finansach publicznych. 
3. Granice obszaru objętego zmianą miejscowego planu określa rysunek zmiany miejscowego planu. 
§2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” - należy przez to rozumieć linię wyznaczającą najmniejszą dopuszczalną odległość 
sytuowania zewnętrznej ściany budynku lub jej najbardziej wysuniętego elementu od linii rozgraniczającej drogi, w stosunku, do 
której linia ta została określona; 
2) „działce budowlanej” - należy przez to rozumieć działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi 
publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych, 
wynikające z odrębnych przepisów i niniejszej uchwały; 
3) „działce gruntu” - należy przez to rozumieć działkę w sensie określonym przepisami odrębnymi; 
4) „sieciach i urządzeniach infrastruktury technicznej” - należy przez to rozumieć wybudowane pod ziemią, na ziemi albo nad 
ziemią przewody lub urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne jako 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 
2003 r. - o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717z pópn. 
zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 8 marca 
1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591; z pópn. zm.), w związku z 
UchwaEą Nr LVI/453/06 z dnia 31 lipca 2006 r. 
Rada Gminy Dopiewo uchwala, co następuje:

RozdziaE I
Przepisy ogólne

§1. 1. Po stwierdzeniu zgodno[ci ze Studium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Dopiewo uchwalonym uchwa-
Eą Nr XIII/105/99 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 
wrze[nia 1999 r. ze zmianami wprowadzonymi 
uchwaEą Nr LVIII/519/02 Rady Gminy Dopiewo z 
dnia 30 wrze[nia 2002 r., uchwala się zmianę miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu w miejscowo[ci Skórzewo, rejon ulic Przy-
lesie i Malwowej, dziaEka o numerze ewidencyjnym 
301/12, zwaną dalej

zmianą miejscowego planu.
2. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są następujące 

zaEączniki:
1) zaEącznik Nr 1 - czę[ć graficzna, zwana dalej 

rysunkiem zmiany miejscowego planu;
2) zaEącznik Nr 2 - Rozstrzygnięcie Rady Gminy 

Dopiewo o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 
zmiany miejscowego planu;

3) zaEącznik Nr 3 - Rozstrzygnięcie Rady Gminy 
Dopiewo o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie 
miejscowego planu, inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych 
gminy, oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z 
przepisami o finansach publicznych.

3. Granice obszaru objętego zmianą miejscowego 
planu okre[la rysunek zmiany miejscowego planu.

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

przez to rozumieć linię wyznaczającą najmniejszą 
dopuszczalną odlegEo[ć sytuowania zewnętrznej 
[ciany budynku lub jej najbardziej wysuniętego ele-
mentu od linii rozgraniczającej drogi, w stosunku, 
do której linia ta zostaEa okre[lona;

2) ｧdziaEce budowlanejｦ - nalery przez to rozumieć 
dziaEkę gruntu, której wielko[ć, cechy geometrycz-
ne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposarenie w 
urządzenia infrastruktury technicznej speEniają wy-
mogi realizacji obiektów budowlanych, wynikające 
z odrębnych przepisów i niniejszej uchwaEy;

3) ｧdziaEce gruntuｦ - nalery przez to rozumieć 
dziaEkę w sensie okre[lonym przepisami odrębnymi;

4) ｧsieciach i urządzeniach infrastruktury tech-
nicznejｦ - nalery przez to rozumieć wybudowane 
pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewody lub 
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urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepEowni-
cze, elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne jako 
przyEącza i odcinki sieci, z wyEączeniem stacji bazo-
wych i anten telefonii komórkowej, w zakresie nie-
zbędnym dla obsEugi budynków i innych obiektów 
budowlanych sytuowanych na danym terenie.

RozdziaE II
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 

tereny o rórnym przeznaczeniu lub rórnych zasa-
dach zagospodarowania

§3. 1. Okre[la się następujące przeznaczenie te-
renów: tereny obiektów produkcyjnych, skEadów i 
magazynów oraz zabudowy usEugowej oznaczone 
symbolem P,U.

2. Linie rozgraniczające tereny o rórnym prze-
znaczeniu lub rórnych zasadach zagospodarowania 
oraz symbol graficzny przeznaczenia terenu okre[la 
rysunek zmiany miejscowego planu.

§4. Na terenach obiektów produkcyjnych, skEa-
dów i magazynów oraz zabudowy usEugowej P,U:

1) zakazuje się lokalizowania:
a) obiektów, wymienionych w przepisach odręb-

nych jako obiekty mogące zawsze i potencjalnie 
znacząco oddziaEywać na [rodowisko, a w tym mię-
dzy innymi: zEomowiska, instalacje do powierzchnio-
wej obróbki metali lub tworzyw sztucznych, stacje 
demontaru pojazdów, a takre zakEady przetwarza-
nia odpadów powstaEych z demontaru, magazyny 
odpadów staEych i pEynnych, magazyny chemiczne, 
stacje benzynowe, zbiorniki podziemne benzynowe 
i olejowe, zbiorniki gazowe;

b) obiektów takich jak: bazy transportowe, skEa-
dowiska opon i palet, punkty skupu surowców 
wtórnych i ich przerobu, obiekty handlu urywanymi 
czę[ciami samochodowymi, lakiernie, obiekty han-
dlu materiaEami i towarami zagrarającymi zdrowiu 
i ryciu ludzi, zakEady chemiczne, obiekty emitujące 
haEas,

c) budynków mieszkalnych,
d) budynków usEugowych w zakresie usEug zdro-

wia, o[wiaty i opieki spoEecznej;
2) dopuszcza się lokalizowanie:
a) miejsc postojowych i garary, w tym na samo-

chody cięrarowe o no[no[ci powyrej 3,5 tony na 
potrzeby wEasne lokalizowanych zakEadów,

b) obiektów technicznych i technologicznych 
związanych z prowadzoną dziaEalno[cią,

c) obiektów handlu hurtowego,
d) budynków administracyjno-biurowych,
e) obiektów maEej architektury,
f) urządzeG infrastruktury technicznej, w sposób 

nie powodujący kolizji z istniejącą i planowaną za-
budową.

RozdziaE III
Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-

nego

§5. Dopuszcza się stosowanie dowolnie uksztaE-
towanych dachów.

§6. Ogrodzenia staEe od strony dróg publicznych 
nalery wykonywać jako arurowe, o wysoko[ci nie 
większej nir 1,8 m.

§7. 1. Reklamy morna umieszczać wyEącznie na 
budynkach i ogrodzeniach.

2. Reklamy i szyldy umieszczane na ogrodzeniach 
nie mogą być wyrsze nir te ogrodzenia.

§8. Reklamy i o[wietlenie obiektów nie mogą ne-
gatywnie wpEywać na ruch odbywający się na dro-
gach publicznych.

RozdziaE IV
Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego

§9. 1. DziaEalno[ć prowadzona w obiektach nie 
more powodować przekroczenia standardów jako-
[ci [rodowiska poza terenem, do którego prowadzą-
cy ma tytuE prawny.

2. W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt 
ludzi, znajdujących się w budynkach biurowych i in-
nych budynkach z pomieszczeniami wymagającymi 
komfortu akustycznego, nalery zapewnić, zgodnie 
z przepisami odrębnymi, wymagane standardy aku-
styczne.

§10. Nakazuje się zaopatrzenie budynków w 
wodę z sieci wodociągowej.

§11. 1. Nakazuje się odprowadzanie [cieków ko-
munalnych do sieci kanalizacji sanitarnej.

2. Zcieki przemysEowe, odbiegające skEadem od 
skEadu [cieków bytowych, przed odprowadzeniem 
do zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, muszą 
być podczyszczone w indywidualnych podczysz-
czalniach [cieków, zlokalizowanych na dziaEce bu-
dowlanej, do której inwestor posiada tytuE prawny.

3. Do czasu stworzenia morliwo[ci podEączenia 
obiektów do sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza 
się tymczasowe odprowadzenia [cieków do bezod-
pEywowych zbiorników na [cieki z wywozem [cie-
ków przez koncesjonowane firmy; po stworzeniu 
morliwo[ci podEączenia do sieci kanalizacji sanitar-
nej obowiązywać będą zasady okre[lone w ust. 1.

§12. 1. Dopuszcza się odprowadzanie wód opa-
dowych i roztopowych z dachów budynków i na-
wierzchni nie utwardzonych do gruntu lub w stosu-
jąc inne, zgodne z przepisami odrębnymi, systemy 
zagospodarowania wód.

2. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane z 
dachów budynków do gruntu nie mogą zakEócać 
stosunków wodnych na dziaEce, wpEywać negatyw-
nie na tereny przylegEe oraz nie mogą zmieniać na-
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turalnego kierunku spEywu wód.
3. Zcieki w postaci wód opadowych i roztopo-

wych z nawierzchni utwardzonych nalery zagospo-
darowywać stosując indywidualne, zgodne z przepi-
sami odrębnymi, rozwiązania.

§13. 1. Do ogrzewania budynków i pozyskiwania 
ciepEa dla celów technologicznych nalery stosować 
wyEącznie niskoemisyjne paliwa, takie jak: gaz, olej 
oraz energia elektryczna względnie korzystać z al-
ternatywnych pródeE energii odnawialnej.

2. Dopuszcza się stosowanie paliw staEych, pod 
warunkiem, re urządzenia do ich spalania speEniają 
standardy energetyczno-ekologiczne oraz posiadają 
znak bezpieczeGstwa ekologicznego.

§14.1. Odpady komunalne gromadzić nalery w 
pojemnikach stosując ich wstępną segregację i od-
stawiać do punktów skEadowania odpadów zgodnie 
z gminnym planem gospodarki odpadami.

2. Odpady niebezpieczne, nalery skEadować i 
utylizować lub wywozić w uzgodnieniu z wEa[ciwą 
sEurbą ochrony [rodowiska.

3. Masy ziemne usuwane albo przemieszczane w 
związku z budową obiektów nalery zagospodaro-
wywać na miejscu pod warunkiem, re ich zasto-
sowanie nie spowoduje przekroczeG wymaganych 
standardów jako[ci gleby i ziemi, o których mowa 
w przepisach odrębnych, lub wywozić w miejsce 
wskazane przez wEa[ciwą sEurbę administracyjną.

RozdziaE V
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury wspóEczesnej

§15. Nie okre[la się terenów wymagających usta-
lenia zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej.

RozdziaE VI
Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowania 

przestrzeni publicznych

§16. Nie okre[la się terenów, dla których nalery 
ustalić wymagania wynikające z potrzeb ksztaEto-
wania przestrzeni publicznych.

RozdziaE VII
Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudo-
wy, gabaryty obiektów i wskapniki intensywno[ci 

zabudowy

§17. ObsEuga komunikacyjna terenów nastąpi z 
przylegEej, lerącej poza granicami zmiany miejsco-
wego planu, drogi publicznej - ulicy Przylesie, na 
warunkach okre[lonych w przepisach odrębnych; 
zakazuje się urządzania zjazdu z ulicy Malwowej, 
chyba, re jej zarządca okre[li warunki techniczne 
urządzenia zjazdu.

§18. 1. Okre[la się nieprzekraczalną linię zabu-
dowy dla lokalizowania budynków, usytuowaną w 
odlegEo[ci 8 m od linii rozgraniczającej ulicy Przyle-
sie, z zaEamaniem przy granicy z dziaEką o numerze 
ewidencyjnym 301/11 oraz 11 m od linii rozgrani-
czającej ulicy Malwowej.

2. Usytuowanie linii zabudowy okre[lono na ry-
sunku zmiany miejscowego planu.

§19. Na cele lokalizowania budynków morna 
przeznaczyć nie więcej nir 50% powierzchni dziaEki.

§20. Na cele powierzchni terenu biologicznie 
czynnej nalery przeznaczyć nie mniej nir 10% po-
wierzchni dziaEki.

§21. 1. Budynki nie mogą być wyrsze nir 7 m i 
nie wyrsze nir dwie kondygnacje nadziemne.

2. Dopuszcza się wykonanie kondygnacji pod-
ziemnych.

§22. Przy lokalizowaniu budynków nalery 
uwzględnić przebieg istniejących sieci infrastruktury 
technicznej.

§23. Nakazuje się zapewnienie na dziaEce budow-
lanej miejsc postojowych dla samochodów osobo-
wych w liczbie l miejsce na 4 osoby zatrudnione 
na terenie zakEadu, a w przypadku budynków usEu-
gowych 2 miejsca na karde 50 m2 ich powierzch-
ni urytkowej oraz dla samochodów cięrarowych w 
liczbie odpowiedniej do prowadzonej dziaEalno[ci.

RozdziaE VIII
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takre nararonych na niebezpieczeG-
stwo powodzi oraz zagroronych osuwaniem się 

mas ziemnych

§24. Nie okre[la się terenów lub obiektów podle-
gających ochronie, na podstawie odrębnych prze-
pisów, wymagających ustalenia granic i sposobów 
zagospodarowania, w tym terenów górniczych, a 
takre nararonych na niebezpieczeGstwo powodzi 
oraz zagroronych osuwaniem się mas ziemnych.

RozdziaE IX
SzczegóEowe zasady i warunki scalania i podziaEu 

nieruchomo[ci objętych planem miejscowym

§25. Nie okre[la się terenów wymagających do-
konywania scaleG i podziaEów nieruchomo[ci w ro-
zumieniu przepisów odrębnych.

§26. 1. Granice wydzielanych dziaEek budowla-
nych muszą pokrywać się z liniami rozgraniczający-
mi terenów.
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2. Dopuszcza się wydzielanie dziaEek w inny spo-
sób nir okre[lono w ust. l, o ile dziaEki te będą prze-
znaczone na cele lokalizowania obiektów infrastruk-
tury technicznej.

RozdziaE X
Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy

§27. Nie okre[la się terenów wymagających usta-
lenia szczególnych warunków zagospodarowania 
oraz wprowadzenia ograniczenia w ich urytkowa-
niu, w tym wprowadzenia zakazu zabudowy.

RozdziaE XI
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej

§28. Sieci infrastruktury technicznej i przyEącza do 
budynków nalery prowadzić jako sieci podziemne.

§29. W przypadku zwiększonego zapotrzebowa-
nia mocy, dopuszcza się budowę stacji transforma-
torowej i zasilanie obiektów bezpo[rednio z sieci 
[redniego napięcia SN-15 kV lub budowę zEącz ka-
blowych ZK-SN.

RozdziaE XII
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia, urządzania i urytkowania terenów

§30. Nie okre[la się terenów wymagających usta-
lenia sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i urytkowania.

RozdziaE XIII
Stawki procentowe, na podstawie których ustala 

się opEatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

§31. Ustala się stawkę procentową, sEurącą na-
liczeniu jednorazowej opEaty od wzrostu warto[ci 
nieruchomo[ci w wysoko[ci 15%.

RozdziaE XIV
Przepisy koGcowe

§32. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Dopiewo.

§33. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Dopiewo
(-) Zofia Dobrowolska
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ZaEącznik nr 2
do UchwaEy Nr XLIV/333/10

Rady Gminy Dopiewo
z dnia 25 stycznia 2010 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu w miejscowo[ci Skórzewo, 

rejon ulic Przylesie i Malwowej, dziaEka o numerze ewidencyjnym 301/12

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY DOPIEWO O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU
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ZaEącznik nr 3
do UchwaEy Nr XLIV/333/10

Rady Gminy Dopiewo
z dnia 25 stycznia 2010 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu w miejscowo[ci Skórzewo, 

rejon ulic Przylesie i Malwowej, dziaEka o numerze ewidencyjnym 301/12

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY DOPIEWO O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W ZMIANIE 
MIEJSCOWEGO PLANU, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ 
DO ZADAF WDASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O 

FINANSACH PUBLICZNYCH

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z pópn. zm.), 
art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 
2001 r. Nr 142 poz. 1591, z pópn. zm.) i art. 167 
ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o 
finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, 
z pópn. zm.) Rada Gminy Dopiewo rozstrzyga, co 
następuje:

1. Sposób realizacji, zapisanych w zmianie miej-
scowego planu inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej nalerących do zadaG wEasnych gminy.

Do zadaG wEasnych Gminy nalery, zgodnie z usta-
wą o samorządzie gminnym, budowa dróg, sieci ka-
nalizacyjnej, sieci wodociągowej i o[wietlenia ulic. 
Uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego, który wyznacza nowe te-
reny do zainwestowania, a takre okre[la przebieg 
nowych dróg i infrastruktury technicznej, powoduje 

powstanie tego obowiązku na terenie objętym pla-
nem. Gmina jednakre, z uwagi na ograniczone [rod-
ki budretowe, obowiązki te more rozEoryć w czasie.

W związku z uchwaleniem zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu w 
miejscowo[ci Skórzewo, rejon ulic Przylesie i Mal-
wowej, dziaEka o numerze ewidencyjnym 301/12, 
nie przewiduje się realizacji inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej sEurących zaspokajaniu 
zbiorowych potrzeb mieszkaGców, które nalerą do 
zadaG wEasnych gminy i co za tym idzie, nie po-
jawiają się obciąrenia finansowe dla gminy z tego 
tytuEu.

2. Zasady finansowanie zapisanych w miejsco-
wym planie inwestycji.

W związku z tym, re uchwalenie zmiany miej-
scowego planu nie przewiduje realizacji inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej nalerących do 
zadaG wEasnych gminy, nie zachodzi konieczno[ć 
ustalenia zasad ich finansowania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 
2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z pópn.zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. 
z 1997r. Nr 9, poz. 43 z pópn. zm.) Rada Miejska 
Gminy Zlesin uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się Regulamin okre[lający szczegó-
Eowe zasady i tryb korzystania z obiektu sportowe-
go utworzonego w ramach Programu Rządowego 
ｧMoje Boisko ORLIK 2012ｦ, administrowanego 
przez Urząd Miasta i Gminy w Zlesinie, stanowiący 
zaEącznik do uchwaEy.

§2. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmistrzo-
wi Miasta i Gminy Zlesin.

§3. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 14 dni 
od dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego z mocą od 1 marca 2010 
r. 

Przewodniczący Rady
(-) Jerzy Maciejewski
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UCHWADA Nr 302/XXXV/10 RADY MIEJSKIEJ GMINY ZLESIN

z dnia 3 luty 2010 r.

w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów uryteczno[ci publicznej


