
Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 121 ｠ 13308 ｠ Poz. 2284

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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 za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 
80, poz. 717)2, po stwierdzeniu zgodno[ci ze Stu-
dium uwarunkowaG i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Komorniki uchwalonego 
UchwaEą Rady Gminy Komorniki Nr XXXI/209/97 
z dnia 14.11.1997 r. ze zmianami3 - uchwala, co 
następuje:

RozdziaE I
Przepisy ogólne

§1. Uchwala się zmianę ｧMiejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego wsi GEuchowo w 
obszarze terenów zainwestowanych i czę[ci wsi Ko-
morniki, przyjętego uchwaEą Rady Gminy Komorniki 
Nr IX/53/99 z dnia 11 maja 1999 r. (Dziennik Urzę-
dowy Województwa Wielkopolskiego Nr 37 poz. 
732); zmienionego uchwaEą Rady Gminy Komorni-
ki Nr XXIII/144/2000 z dnia 30 czerwca 2000 r. 
(Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 
Nr 51 poz. 622) oraz uchwaEą Rady Gminy Komor-
niki Nr XLV/306/2002 z dnia 10 wrze[nia 2002r. 
(Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 
Nr 128 poz. 3524)ｦ ｠ etap Ia,

2.Zmiana, o której mowa w ust. l zgodnie z niniej-
szą uchwaEą okre[la:

1) zmianę symbolu przeznaczenia i ustaleG dla te-
renu 13U,

2) uzupeEnienia zapisów dotyczących zasady 
ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzennego,

3) uzupeEnienia zapisów dotyczących szczegól-
nych zasad i warunków scalania i podziaEu nieru-
chomo[ci objętych planem miejscowym

4) uzupeEnienia zapisów dotyczących zasad obsEu-
gi w zakresie infrastruktury technicznej.

§2. Zmiana planu miejscowego skEada się z:
a) tre[ci niniejszej uchwaEy, oraz rysunku planu 

w skali 1:2000 zatytuEowanego ｧZmiana miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
GEuchowo w obszarze terenów zainwestowanych i 
czę[ci wsi Komorniki- etap Iaｦ｠ będącego zaEączni-

kiem graficznym Nr 1 do niniejszej uchwaEy.
b) rozstrzygnięcia Rady Gminy o sposobie rozpa-

trzenia uwag do projektu planu, stanowiącego za-
Eącznik Nr 2.

c) rozstrzygnięcia Rady Gminy o sposobie realizacji 
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, nalerących do zadaG wEasnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiące-
go zaEącznik Nr 3.

§3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwaEy jest mowa o:

1. ustawie - nalery przez to rozumieć ustawę z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym,

2. planie - nalery przez to rozumieć ustalenia pla-
nu, o którym mowa w §1 niniejszej uchwaEy,

3. uchwale - nalery przez to rozumieć niniejszą 
uchwaEę Rady Gminy Komorniki.

4. nieuciąrliwej dziaEalno[ci gospodarczej i nie-
uciąrliwych usEugach - nalery przez to rozumieć 
przedsięwzięcia , które nie powodują negatywnego 
oddziaEywania na [rodowisko i warunki rycia ludzi 
oraz nie nalerą do przedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco oddziaEywać na [rodowisko, zgodnie z 
przepisami odrębnymi lub innych przedsięwzięć, 
odpowiadających im w rozumieniu przepisów od-
rębnych obowiązujących w momencie zEorenia 
wniosku o wydanie decyzji administracyjnej w celu 
realizacji planowanej inwestycji, z wyEączeniem in-
westycji celu publicznego;

5. przedsięwzięciach szczególnie szkodliwych dla 
[rodowiska - nalery przez to rozumieć przedsięwzię-
cia mogące zawsze znacząco oddziaEywać na [rodo-
wisko, zgodnie z przepisami odrębnymi lub inne, od-
powiadające im w rozumieniu przepisów odrębnych 
obowiązujących w momencie zEorenia wniosku o 
wydanie decyzji administracyjnej w celu realizacji 
planowanej inwestycji, z wyEączeniem inwestycji 
celu publicznego;

6. inwestycjach celu publicznego - nalery przez 
to rozumieć inwestycje w rozumieniu przepisów od-
rębnych.

§4. Przedmiotem ustaleG planu są zmiany w za-
pisach ustaleG obowiązujących uchwaE, o których 
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UCHWADA Nr XLV/298/2010 RADY GMINY KOMORNIKI

z dnia 29 marca 2010 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi GEuchowo w
obszarze terenów zainwestowanych i czę[ci wsi Komorniki ｠ etap Ia

1 Zmiany wymienionej ustawy zostaEy ogEoszone 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; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz.1241; z 2010r 
Nr 28, poz. 142, poz. 146.
2 Zmiany studium zostaEy zatwierdzone uchwaEami 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.
3 Zmiany studium zostaEy zatwierdzone uchwaEami 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.



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 121 ｠ 13309 ｠ Poz. 2284

mowa w §1, ust. 1 niniejszej uchwaEy:
1) dla terenu oznaczonego symbolem przeznacze-

nia 13U jest zmiana symbolu przeznaczenia na 13U/
US oraz dopuszczenie usEug sportowo-rekreacyj-
nych i obiektów uryteczno[ci publicznej,

2) uzupeEnienie zapisów dotyczących zasady 
ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzennego,

3) uzupeEnienie zapisów dotyczących szczegól-
nych zasad i warunków scalania i podziaEu nieru-
chomo[ci objętych planem miejscowym

4) uzupeEnienie zapisów dotyczących zasad obsEu-
gi w zakresie infrastruktury technicznej

2. PozostaEe ustalenia uchwaE wymienionych w 
§1 ust. 1 pozostają bez zmian.

§5. Oznaczenia graficzne na rysunku planu są 
zgodne z ustaleniami obowiązujących uchwaE -miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi GEuchowo i czę[ci wsi Komornikiｦ przyjętego 
uchwaEą Rady Gminy Komorniki Nr IX/53/99 z dnia 
11 maja 1999 r. (Dziennik Urzędowy Wojewódz-
twa Wielkopolskiego Nr 37 poz. 732) zmienionego 
uchwaEą Rady Gminy Komorniki Nr XXIII/144/2000 
z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenu dziaEalno[ci gospodarczej w Komorni-
kach obejmujących dziaEki nr ewid. 11/10, 11/11 i 
czę[ć dziaEki nr ewid. 11/9 (Dziennik Urzędowy Wo-
jewództwa Wielkopolskiego Nr 51 poz. 622) oraz 
uchwaEą Rady Gminy Komorniki Nr XLV/306/2002 
z dnia 10 wrze[nia 2002 r. w sprawie uchwalenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wsi GEuchowo w obszarze terenów za-
inwestowanych i czę[ci wsi Komorniki, w zakresie 
obejmującym dziaEkę nr ewidencyjny gruntu 424/1 
(Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 
Nr 128 poz. 3524), wraz ze zmianami zawartymi w 
tre[ci niniejszej uchwaEy:

1) granica obszaru objętego planem,
2) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu i rórnych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalna linia zabudowy,

RozdziaE II
Przepisy szczegóEowe

§6. Ustala się następujące przeznaczenie terenów 
i zasady zagospodarowania.

Ustala się tereny usEug z usEugami sportowo-re-
kreacyjnymi i obiektami uryteczno[ci publicznej, 
oznaczone symbolem przeznaczenia 13U/US.

§7. Ustala się zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu 
przestrzennego.

1. Karda dziaEka budowlana musi mieć dostęp do 
drogi publicznej.

2. Za dostęp do drogi publicznej uwara się takie 
uksztaEtowanie dziaEki budowlanej, które umorliwia 
prawidEowy wjazd na dziaEkę budowlaną z terenu 

drogi wewnętrznej lub zjazdu indywidualnego.
3. Posiadający do dziaEki budowlanej tytuE prawny 

powinien powstrzymywać się od dziaEaG, które by 
zakEócaEy korzystanie z nieruchomo[ci sąsiednich 
ponad przeciętną miarę, wynikającą ze spoEeczno-
gospodarczego przeznaczenia nieruchomo[ci.

4. Dla nieruchomo[ci gruntowej stanowiącej jed-
ną wEasno[ć a skEadającej się z kilku sąsiadujących 
ze sobą dziaEek dopuszcza się realizację obiektów 
budowlanych w granicy lub w zblireniu do niej z 
zachowaniem odlegEo[ci wynikających z Prawa Bu-
dowlanego i warunków technicznych, jakim powin-
ny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w sto-
sunku do granicy wEasno[ci.

5. Ustala się zakaz lokalizacji budynków wysokich 
i wysoko[ciowych w rozumieniu Prawa Budowla-
nego.

6. Nową zabudowę nalery lokalizować zgodnie z 
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, okre[lonymi 
na rysunku planu.

7. Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istnieją-
cych budynków winna nawiązywać formą architek-
toniczną do architektury tych budynków, dopuszcza 
się dachy pEaskie, strome i mieszane.

8. Nalery w maksymalnym stopniu zachować ist-
niejące warto[ciowe zadrzewienia.

§8. Ustala się zasady ochrony [rodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego.

1. Ustala się następujące warunki postępowania 
z odpadami:

a) gromadzenie i segregację odpadów komunal-
nych w miejscach ich powstawania oraz usuwanie 
ich zgodnie z gminnym planem gospodarki odpada-
mi gminy Komorniki i przepisami odrębnymi;

b) odpady niebezpieczne winny być gromadzone 
w hermetycznych pojemnikach i transportowane do 
miejsc odzysku lub unieszkodliwienia,

c) zakazuje się magazynowania i unieszkodliwia-
nia odpadów na dziaEkach objętych przedmiotowym 
planem,

d) masy ziemi powstające w trakcie realizacji in-
westycji nalery zagospodarować na terenie dziaE-
ki względnie wywiepć na miejsce wskazane przez 
sEurby gminne,

e) zakaz lokalizacji przedsięwzięć szczególnie 
szkodliwych dla [rodowiska, z wyjątkiem lokalizacji 
przedsięwzięć inwestycji celu publicznego, o któ-
rych mowa w §3;

f) ochronę powierzchni ziemi, powietrza i wód 
zgodnie z przepisami odrębnymi;

g) nakaz ograniczenia do granic dziaEki inwestora 
jakichkolwiek emisji czynników szkodliwych i uciąr-
liwych;

2. Inwestycje muszą [ci[le speEniać wszystkie 
obowiązujące wymogi ochrony [rodowiska.

3. Dla utrzymania dopuszczalnych standardów 
akustycznych [rodowiska wskazuje się, re tereny 
usEug z usEugami sportowo-rekreacyjnymi i obiekta-
mi uryteczno[ci publicznej U/US , nalerą do tere-
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nów, dla których obowiązują dopuszczalne poziomy 
haEasu jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynko-
wych, zgodnie z przepisami odrębnymi,

4. Wszelkie oddziaEywania na [rodowisko wyni-
kające z realizacji ustaleG planu nie mogą powodo-
wać przekroczenia standardów jako[ci [rodowiska, 
okre[lonych przepisami odrębnymi, poza terenem, 
do którego inwestor posiada tytuE prawny.

§9. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej.

Na terenie objętym zmianą planu znajdują się ze-
widencjonowane stanowiska archeologiczne, w 
związku z czym przed uzyskania pozwolenia na bu-
dowę ustala się obowiązek uzgodnienia z Wielko-
polskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
zakresu wszelkich prac ziemnych związanych z za-
budowaniem terenu celem ustalenia obowiązujące-
go inwestora zakresu prac archeologicznych.

§10. Nie ustala się wymagaG wynikających z po-
trzeb ksztaEtowania przestrzeni publicznych.

§11. Ustala się parametry i wskapniki ksztaEto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w 
tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskapniki 
intensywno[ci zabudowy:

Tereny usEug z usEugami sportowo-rekreacyjnymi i 
obiektami uryteczno[ci publicznej - 13U/US.

Dla terenu oznaczonego symbolem przeznaczenia 
13U/US zgodne z ustaleniami okre[lonymi dla te-
renu oznaczonego symbolem przeznaczenia odpo-
wiednio 13 U; w uchwaEach wymienionych w §1 
ust. 1 z zastrzereniem §11 ppkt a), b), c), d) i §7 
niniejszej uchwaEy:

a) ustala się funkcję uzupeEniającą ｠ usEugi sporto-
wo-rekreacyjne,

b) dopuszcza się lokalizacje obiektów uryteczno-
[ci publicznej i sportowych,

c) ustala się minimalną powierzchnię biologicznie 
czynną - 20% powierzchni dziaEki,

d) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy 
obiektami kubaturowymi - 45% powierzchni dziaEki.

§12. Nie okre[la się granic i sposobu zagospoda-
rowania terenu lub obiektów podlegających ochro-
nie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, 
w tym terenów górniczych, a takre nararonych na 
niebezpieczeGstwo powodzi oraz zagroronych osu-
waniem się mas ziemi.

§13. 1. W planie nie okre[la się terenów wyma-
gających wszczęcia procedury scalania i podziaEu  
nieruchomo[ci w rozumieniu przepisów odrębnych;

2. Ustala się następujące zasady podziaEu nieru-
chomo[ci:

1) Wydzielanie dziaEki budowlanej dla zabudowy 
musi umorliwiać wEa[ciwe zagospodarowanie tere-
nu, w szczególno[ci dotyczy to:

a) dostępu do drogi publicznej zgodnie z ustale-

niami planu,
b) doj[ć i dojazdów,
c) miejsc postojowych dla pojazdów wEa[cicieli i 

klientów usEug,
d) wEa[ciwego gromadzenia odpadów,
e) przyEączenia do sieci infrastruktury technicznej.

§14. Nie ustala się szczególnych warunków za-
gospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
urytkowaniu, w tym zakazu zabudowy.

§15. Zasady modernizacji , rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

1. Ustala się następujące zasady modernizacji , 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji zgod-
nie z ustaleniami okre[lonymi w uchwaEach wymie-
nionych w §1 ust. 1 uzupeEnionymi o:

1) obsEuga komunikacyjna obszaru odbywać się 
będzie poprzez istniejące drogi dojazdowe i lokalne 
zlokalizowane poza obszarem planu,

2) potrzeby parkingowe i gararowe dla przyszEej 
zabudowy nalery realizować wyEącznie na terenie 
wEasnej posesji w ilo[ci niezbędnej dla obsEugi funk-
cji terenu i obiektów oraz sposobu zagospodarowa-
nia dziaEki:

dla funkcji usEugowej - minimum 3 stanowiska na 
samochody osobowe na kardych 10 zatrudnionych,

2. Ustala się następujące zasady obsEugi w zakre-
sie infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodocią-
gowej,

2) wszystkie dziaEki budowlane, których zagospo-
darowanie i urytkowanie wymaga zasilania w ener-
gię elektryczną winny być przyEączone do sieci elek-
troenergetycznej, a przyEączenie nowych obiektów 
nastąpi na podstawie przepisów odrębnych,

3) zachowuje się istniejącą sieć elektroenerge-
tyczną,

4) dopuszcza się morliwo[ć jej przebudowy na 
drodze usunięcia kolizji na podstawie przepisów od-
rębnych,

5) wszystkie budynki muszą być docelowo pod-
Eączone do sieci kanalizacyjnej i posiadać przyEącze 
kanalizacyjne umorliwiające odprowadzenie [cie-
ków sanitarnych w stopniu wystarczającym dla ob-
sEugi funkcji i sposobu zagospodarowania oraz za-
budowy dziaEki,

6) do czasu wyposarenia terenu w kanalizację 
sanitarną dopuszcza się tymczasowe gromadzenie 
[cieków bytowych, komunalnych oraz przemysEo-
wych w szczelnych zbiornikach bezodpEywowych, z 
których będą one systematycznie wyworone przez 
koncesjonowanego przewopnika do oczyszczalni 
[cieków, zgodnie z przepisami odrębnymi,

7) wszystkie dziaEki budowlane docelowo powinny 
posiadać kanalizację deszczową w stopniu wystar-
czającym dla obsEugi funkcji i sposobu zagospodaro-
wania dziaEki - dopuszcza się lokalizację zbiorników 
retencyjno-odparowujących lub studni chEonnych na 
wody opadowe lub roztopowe z poEaci dachowych 
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oraz odprowadzenie wód opadowych na wEasny te-
ren zgodnie z przepisami odrębnym,

8) ustala się, re wszystkie budynki muszą posia-
dać zbiorcze lub indywidualne pródEa dostarczania 
ciepEa w stopniu wystarczającym dla prawidEowego 
urytkowania zgodnego z funkcją, a do wytwarza-
nia energii do celów grzewczych nalery stosować 
paliwa pEynne gazowe i staEe charakteryzujące się 
niskimi wskapnikami emisji lub alternatywne pródEa 
energii,

9) wszelkie kolizje z istniejącym uzbrojeniem mogą 
być usunięte wyEącznie na podstawie warunków 
technicznych uzyskanych od gestorów sieci,

10) zakazuje się lokalizacji obiektów uniemorli-
wiających dojazd do obiektów infrastruktury elek-
troenergetycznej cięrkim sprzętem transportowym,

11) zakazuje się sadzenia ro[linno[ci wysokopien-
nej pod istniejącymi liniami napowietrznymi nn.

3. Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury 
technicznej przez teren usEug z usEugami sportowo-
rekreacyjnymi i obiektami uryteczno[ci publicznej 
za zgodą wEa[ciciela tego terenu.

4. Wszystkie istniejące sieci infrastruktury tech-
nicznej na obszarze planu mogą podlegać przebu-
dowie, rozbudowie i wymianie: docelowo nalery 
zapewnić wykonanie peEnego uzbrojenia w sieci i 
urządzenia infrastruktury technicznej.

5. Na terenie usEug z usEugami sportowo-re-
kreacyjnymi i obiektami uryteczno[ci publicznej, 
wzdEur drogi powiatowej nr 2391P Komorniki-Palę-
dzie zlokalizowanej poza obszarem planu, nalery za-
rezerwować pas terenu dla realizacji infrastruktury 
technicznej i komunikacyjnej.

6. Na obszarze opracowania planu występują ze-
widencjonowane sieci drenarskie i nalery zachować 
funkcjonowanie systemu melioracyjnego, a w przy-
padku konieczno[ci jego naruszenia, zapewnić roz-
wiązania zastępcze.

7. Okre[lony w uchwaEach wymienionych w §1 
ust. 1 zakaz realizacji przedsięwzięć szczególnie 
szkodliwych dla [rodowiska nie dotyczy linii elek-
troenergetycznych oraz pozostaEych urządzeG infra-
struktury technicznej i komunikacyjnej z wyEącze-
niem stacji bazowych telefonii komórkowej.

§16. Nie przewiduje się tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i urytkowania terenów, a 
do czasu realizacji ustaleG planu tereny mogą być 
zagospodarowane i zabudowane w sposób dotych-
czasowy.

§17. Nie okre[la się obszarów rehabilitacji istnie-
jącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a takre 
obszarów wymagających przeksztaEceG lub rekulty-
wacji.

§18. Stawki procentowe.
Uchwala się dla terenów objętych ustaleniami 

zmiany planu stawkę sEurącą naliczeniu jednorazo-
wej opEaty z tytuEu wzrostu warto[ci nieruchomo[ci 
w istniejącej wysoko[ci: 30%

RozdziaE III
Przepisy koGcowe

§19. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Komorniki.

§20. Traci moc uchwaEa Rady Gminy Komorniki 
Nr IX/53/99 z dnia 11 maja 1999 r. (Dziennik Urzę-
dowy Województwa Wielkopolskiego Nr 53 poz. 
732) ｠ zmieniona uchwaEą Rady Gminy Komorni-
ki Nr XXIII/144/2000 z dnia 30 czerwca 2000 r. 
(Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 
Nr 51 poz. 622) oraz zmieniona uchwaEą Rady Gmi-
ny Komorniki Nr XLV/306/2002 z dnia 10 wrze[nia 
2002 r . (Dziennik Urzędowym Województwa Wiel-
kopolskiego Nr 128 poz. 3524) ｠ w czę[ci sprzecz-
nej z niniejszą uchwaEą.

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

Przewodniczący
Rady Gminy Komorniki

(-) mgr Marian Adamski
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Do obszaru objętego ｧZmianą miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi GEuchowo 
w obszarze terenów zainwestowanych i czę[ci wsi 
Komorniki ｠ etap Iaｦ podczas pierwszego i drugie-
go wyEoreniu do publicznego wglądu nie wniesiono 

radnych uwag, których sposób i terminy wnoszenia 
okre[lone zostaEy w art. 17 pkt 10, 11, 12, ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym.

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 pópniejszymi 
zmianami) Rada Gminy Komorniki rozstrzyga, co 
następuje:

§1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej

1. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej 
prowadzić będą wEa[ciwe przedsiębiorstwa, w kom-
petencji, których lery rozwój sieci: wodociągowej i 
kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazociągowej 
i cieplnej, zgodnie z miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego oraz na podstawie prze-
pisów odrębnych. Zadania w zakresie gospodarki 
odpadami realizowane będą zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie 
z planem gospodarki odpadami oraz na podstawie 
przepisów odrębnych.

2. Za podstawę przyjęcia do realizacji zadaG okre-
[lonych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego, które nalerą do zadaG wEasnych 
Gminy, stanowić będą zapisy Wieloletniego Progra-
mu Inwestycyjnego Gminy Komorniki.

3. Okre[lenie terminów przystąpienia i zakoGcze-
nia realizacji tych zadaG, ustalone będzie wedEug 
kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Ko-
morniki.

4. Inwestycje realizowane mogą być etapowo w 
zalerno[ci od wielko[ci [rodków przeznaczonych na 
inwestycje.

§2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej okre[lonych w planie.

Finansowanie inwestycji będzie odbywać się po-
przez:

1) Wydatki z budretu Gminy,
2) WspóEfinansowanie [rodkami zewnętrznymi, 

poprzez budret Gminy ｠ w ramach m.in.:
a) dotacji unijnych,
b) dotacji samorządu województwa,
c) dotacji i poryczek z funduszy celowych,
d) kredytów i poryczek bankowych,
e) innych [rodków zewnętrznych

ZaEącznik nr 2
do uchwaEy Nr XLV/298/2010

Rady Gminy Komorniki
z dnia 29.03.2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY KOMORNIKI O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO 
PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI GDUCHO-

WO W OBSZARZE TERENÓW ZAINWESTOWANYCH I CZĘZCI WSI KOMORNIKI ｠ ETAP IA

ZaEącznik nr 3
do uchwaEy Nr XLV/298/2010

Rady Gminy Komorniki
z dnia 29.03.2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY KOMORNIKI O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W ZMIANIE 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI GDUCHOWO W OBSZARZE TE-
RENÓW ZAINWESTOWANYCH I CZĘZCI WSI KOMORNIKI ｠ ETAP IA, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRA-
STRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH 

FINANSOWANIA


