
Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 7 ｠ 602 ｠ Poz. 208

208

UCHWADA Nr XXXIV/335/2009 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOZLINIE

z dnia 26 papdziernika 2009 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cmentarza w rejonie 
ulicy RaduszyGskiej

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, z pópn. zm.) oraz art. 
20 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 
2003 r. Nr 80, poz. 717, z pópn. zm.) Rada Miejska 
w Murowanej Go[linie uchwala, co następuje:

ROZDZIAD I
Przepisy ogólne

§1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-

wania przestrzennego dla cmentarza w rejonie ulicy 
RaduszyGskiej, po stwierdzeniu zgodno[ci przyję-

tych rozwiązaG z ustaleniami Studium uwarunko-

waG i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Murowana Go[lina, zwany dalej planem.

2. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są:
1) rysunek planu, zwany dalej ｧrysunkiemｦ ｧza-

tytuEowany Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla cmentarza w rejonie ulicy 
RaduszyGskiejｦ w skali 1:2000, stanowiący 
zaEącznik nr 1 do niniejszej uchwaEy;

2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Murowanej 
Go[linie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesio-

nych do projektu planu, stanowiące zaEącznik 
nr 2 do niniejszej uchwaEy;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych 
gminy oraz zasady ich finansowania, stanowią-

ce zaEącznik nr 3 do niniejszej uchwaEy.
3. Granicę obszaru objętego planem przedstawia 

zaEącznik nr 1 do niniejszej uchwaEy.

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

1) dziaEce budowlanej - nalery przez to rozumieć 
dziaEkę budowlaną w rozumieniu przepisów o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym,
2) dachu stromym - nalery przez to rozumieć dach 

o kącie nachylenia; poEaci dachowych od 10° 
do 45°,

3) ekologicznych paliwach - nalery przez to rozu-

mieć paliwa charakteryzujące się najnirszymi 
wskapnikami emisyjnymi, takie jak paliwa pEyn-

ne, gazowe i staEe (np. biomasa) oraz alterna-

tywne pródEa energii;
4) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalery przez 

to rozumieć linię okre[lającą dopuszczalną mi-

nimalną odlegEo[ć [ciany budynku od linii roz-
graniczającej terenu;

5) ogrodzeniu arurowym - nalery przez to rozu-

mieć ogrodzenie, w którym udziaE powierzchni 
peEnej wynosi najwyrej 30%;

6) powierzchni zabudowy - nalery przez to ro-

zumieć sumę powierzchni rzutów wszystkich 
budynków na dziaEce lub terenie, mierzoną po 
zewnętrznym obrysie [cian kondygnacji przy-

ziemnej lub nadziemnej w przypadku, gdy jej 
obrys występuje poza obrys kondygnacji przy-

ziemnej;
7) powierzchni zieleni - nalery przez to rozumieć 

sumę powierzchni biologicznie czynnych, po-

krytych ro[linno[cią trawiastą, zakrzewionych, 
zadrzewionych lub urządzonych;

8) urządzeniu reklamowym - nalery przez to ro-

zumieć no[nik informacji wizualnej w jakiej-
kolwiek materialnej formie wraz z elementami 
konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący 
szyldem, tablicą informacyjną lub znakiem w 
rozumieniu przepisów o znakach i sygnaEach 
drogowych;

9) tablicy informacyjnej - nalery przez to rozumieć 
element systemu informacji gminnej;

10) terenie - nalery przez to rozumieć powierzch-

nię o okre[lonym rodzaju przeznaczenia pod-

stawowego, stanowiącą najmniejszą wydzielo-

ną liniami rozgraniczającymi jednostkę ustaleG 
planu, oznaczoną numerem i symbolem litero-

wym, dla której obowiązują ustalenia szczegó-

Eowe;
11) zieleni izolacyjno-krajobrazowej - nalery przez 

to rozumieć zadrzewienia i zakrzewienia, gEów-

nie formowane w ksztaEcie pasów lub szpale-

rów.
12) parkingu w zieleni - nalery przez to rozumieć 

miejsce przystosowane do postoju pojazdów 
samochodowych o nawierzchni utwardzonej, 
arurowej, z minimalnym 20% udziaEem po-

wierzchni zieleni.

ROZDZIAD II
Ustalenia szczegóEowe

§3. W zakresie przeznaczenia ustala się:
1) dla terenu ZC:

a) przeznaczenie podstawowe - cmentarz grze-

balny,
b) przeznaczenie uzupeEniające - kaplica, inne 

obiekty związane z obsEugą cmentarza, doj-
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[cia, dojazdy;
2) dla terenu ZK - zieleG krajobrazową;
3) dla terenów 1KDP, 2KDP:

a) przeznaczenie podstawowe - plac publiczny z 
miejscami postojowymi,

b) przeznaczenie uzupeEniające - usEugi handlu 
detalicznego związane z obsEugą cmentarza.

§4. W zakresie zasad ochrony i ksztaEtowania Eadu 
przestrzennego ustala się:

1) zachowanie jednorodnego wyglądu obiektów 
maEej architektury, takich jak: latarnie, kosze 
na [mieci dla kardego z terenów;

2) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych i urzą-

dzeG, które wpEywają negatywnie na Ead prze-

strzenny, w tym:
a) urządzeG reklamowych,
b) ogrodzeG z elementów prefabrykowanych,
c) stacji bazowych telefonii komórkowych,
d) na terenie ZC zakaz tymczasowych obiektów 

budowlanych, z wyjątkiem urządzeG zaplecza 
budowy lokalizowanych w bezpo[rednim są-

siedztwie terenu budowy.

§5 W zakresie zasad ochrony [rodowiska, przyro-

dy i krajobrazu kulturowego ustala się:
1) lokalizację miejsc grzebalnych po obnireniu po-

ziomu wód gruntowych do co najmniej 2,5 m 
p. p. t. zgodnie z przepisami odrębnymi;

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

3) gromadzenie i segregację odpadów w miej-
scach ich powstawania oraz zagospodarowa-

nie ich zgodnie z gminnym planem gospodarki 
odpadami i przepisami odrębnymi;

4) nasadzenie zieleni izolacyjne - krajobrazowej w 
formie rzędów drzew i krzewów wzdEur ogro-

dzenia cmentarza;
5) stosowanie w nasadzeniach drzew i krzewów 

gatunków zimozielonych akceptujących wa-

runki [rodowiska zurbanizowanego, w ilo[ci co 
najmniej 30% nasadzeG na terenie;

6) zastosowanie zabezpieczeG przed infiltracją za-

nieczyszczeG z wód opadowych i roztopowych 
do [rodowiska gruntowo-wodnego, pochodzą-

cych z nawierzchni przeznaczonych dla posto-

ju i prowadzenia ruchu koEowego dla terenów 
1KDP i 2KDP;

7) nakaz wykorzystywania nadmiaru mas ziem-

nych pozyskanych podczas prac budowlanych 
w obrębie terenu lub usuwania ich zgodnie z 
przepisami odrębnymi.

§6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-

rowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej 
ustala się przeprowadzenie rozpoznawczych badaG 
powierzchniowo-sondarowych w uzgodnieniu z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

§7. W zakresie wymagaG wynikających z potrzeb 

ksztaEtowania przestrzeni publicznych:
1) ustala się lokalizację ogrodzeG arurowych o mi-

nimalnej wysoko[ci l,5 m,
2) dopuszcza się:
a) lokalizację tablic informacyjnych,
b) lokalizację obiektów maEej architektury.

§8. W zakresie parametrów i wskapników ksztaE-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
dla terenu ZC:

1) ustala się:
a) sytuowanie budynków lokalizowanych na po-

trzeby cmentarza z uwzględnieniem nieprze-

kraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysun-

kiem planu,
b) maksymalną powierzchnię zabudowy - 2% 

powierzchni dziaEki budowlanej,
c) minimalną powierzchnię zieleni - 30% po-

wierzchni dziaEki budowlanej,
d) maksymalną wysoko[ć zabudowy - 15 m,
e) dla gEównych poEaci dachowych budynków 

stosowanie dachów stromych,
f) pokrycie dachu - blachodachówka, dachówka 

lub materiaE dachówkopodobny,
g) obsEugę pojazdami samochodowymi z tere-

nów przylegEych dróg publicznych;
2) dopuszcza się podziaE i Eączenie nieruchomo-

[ci, sEurący wydzieleniu cmentarza, regulujący 
stan wEasno[ci w liniach rozgraniczających i 
cmentarza oraz wydzielenie dziaEek pod obiek-

ty infrastruktury technicznej na terenach i w 
celu regulacji granic miedzy sąsiadującymi nie-

ruchomo[ciami.

§9. W zakresie parametrów i wskapników ksztaE-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu dla 
terenu ZK ustala się:

1) zachowanie zieleni naturalnej z dopuszczeniem 
zadrzewieG i zakrzewieG;

2) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych z wy-

jątkiem sieci infrastruktury technicznej oraz 
doj[ć pieszych;

3) zachowanie powierzchni biologicznie czynnej;
4) obsEugę pojazdami samochodowymi z terenów 

przylegEych dróg publicznych.

§10. W zakresie parametrów i wskapników ksztaE-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu dla 
terenów 1KDP, 2KDP:

1) ustala się:
a) lokalizację parkingu w zieleni dla samocho-

dów osobowych,
b) sytuowanie parterowych obiektów handlo-

wych o wysokich walorach estetycznych, 
wykonanych z trwaEych materiaEów budowla-

nych tj.: cegEy klinkierowej, drewna, szkEa z 
uwzględnieniem nieprzekraczalnych linii zabu-

dowy, zgodnie z rysunkiem planu,
c) stosowanie dachów stromych,
d) pokrycie dachu - blacha, dachówka lub mate-
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riaE dachówkopodobny,
e) maksymalną powierzchnię zabudowy dla kar-

dego z terenów - 40 m2;
f) obsEugę pojazdami samochodowymi z tere-

nów przylegEych dróg publicznych;
2) dopuszcza się:
a) lokalizację miejsc postojowych dla autobusów,
b) sytuowanie budynków w granicach dziaEek.

§11. Nie okre[la się granic i sposobów zagospoda-

rowania terenów lub obiektów podlegających ochro-

nie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, 
w tym terenów górniczych, a takre nararonych na 
niebezpieczeGstwo powodzi oraz zagroronych osu-

waniem się mas ziemnych, ze względu na ich nie 
występowanie na obszarze objętym planem.

§12. W planie:
1) nie wyznacza się terenów wymagających 

wszczęcia postępowania scalania i podziaEu 
nieruchomo[ci w rozumieniu przepisów odręb-

nych;
2) nie okre[la się szczegóEowych zasad i warun-

ków scalania i podziaEu nieruchomo[ci w rozu-

mieniu przepisów odrębnych.

§13. W zakresie szczególnych warunków zago-

spodarowania terenów oraz ograniczeG w ich uryt-
kowaniu, w tym zakazu zabudowy nie podejmuje 
się ustaleG.

§14. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów komunikacji ustala się lokaliza-

cję zjazdów z dróg publicznych, zgodnie z przepisa-

mi odrębnymi.

§15. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów infrastruktury technicznej ustala 
się:

1) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z 
ukEadem zewnętrznym oraz zapewnienie dostę-

pu do sieci zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) roboty budowlane w zakresie sieci infrastruk-

tury technicznej, w tym w szczególno[ci sieci: 

wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenerge-

tycznej, gazowej, ciepEowniczej i telekomuni-
kacyjnej;

3) zaopatrzenie w wodę pitną z sieci wodociągo-

wej;
4) odprowadzenie [cieków komunalnych do sieci 

kanalizacji sanitarnej, do czasu wybudowania 
kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowa-

dzanie
[cieków bytowych do szczelnych zbiorników bez-

odpEywowych;
5) zaopatrzenie w ciepEo z ekologicznych paliw 

lub energii elektrycznej;
6) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elek-

troenergetycznej;
7) lokalizację nowych linii elektroenergetycznych i 

telekomunikacyjnych jako kablowych;
8) zagospodarowanie wód opadowych i rozto-

powych po terenie lub odprowadzenie ich do 
ukEadu odwadniającego zgodnie z przepisami 
odrębnymi.

§16. Nie ustala się sposobów tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i urytkowania tere-

nów.

§17. Dla terenu objętego planem ustala się 1% 
stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym.

ROZDZIAD III
Przepisy koGcowe

§18. Wykonanie niniejszej uchwaEy powierza się 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Go[lina.

§19. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od daty jej ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) mgr inr. Zbyszek KrugieEka
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ZaEącznik Nr 2
do uchwaEy Nr XXXIV/335/2009

Rady Miejskiej w Murowanej Go[linie
z dnia 26 papdziernika 2009 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE 
O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO DLA CMENTARZA W REJONIE ULICY RADUSZYFSKIEJ

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80 poz. 717 z popn. zm.) przedmiotowy 
projekt planu zostaE wyEorony do publicznego wglą-

du w terminie od dnia 11 sierpnia 2009 r. do dnia 
22 wrze[nia 2009 r.

Uwagi morna byEo skEadać do dnia 7 papdziernika 
2009 r.

W ustawowym terminie nie wniesiono radnych 
uwag do projektu planu, w związku z czym Rada 
Miejska w Murowanej Go[linie nie podejmuje roz-
strzygnięcia o sposobie ich rozpatrzenia, o którym 
mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym.

ZaEącznik Nr 3
do uchwaEy nr XXXIV/335/2009

Rady Miejskiej w Murowanej Go[linie
z dnia 26 papdziernika 2009 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE 
O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE-

qĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 
2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada 
Miejska w Murowanej Go[linie okre[la sposób rea-

lizacji infrastruktury technicznej, nalerących do za-

daG wEasnych gminy oraz zasady ich finansowania:

§1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicz-
nej, sEurące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb miesz-
kaGców, stanowią zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o 
samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r. (Dz.U. Nr 
16, poz. 95 ze zmianami) zadania wEasne gminy.

§2. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, które nalerą do zadaG wEas-
nych gminy:

1. Uchwalenie przedmiotowego miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego dotyczy tere-

nu nieuzbrojonego w podstawowe sieci infrastruk-

tury technicznej i komunikacyjnej.
2. Realizowane więc będzie uzbrojenie terenu 

zgodnie z przepisami prawaｦ materialnego i finanso-

wego w tym zakresie.
3. Wydatki na poszczególne zadania realizacji 

uzbrojenia terenu będą wymagaEy zabezpieczenia 
[rodków finansowych w budrecie gminy pochodzą-

cych z dochodów wEasnych gminy i innych pródeE.
4. Poszczególne zadania będą realizowane siEami 

wEasnymi gminy z dopuszczeniem realizacji siE ze-

wnętrznych.

5. 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 Murowana Go[lina.
6. W kardym przypadku wyEonienie wykonawcy 

powinno odbywać się w trybie i na zasadach okre-

[lonych w ustawie - Prawo zamówieG publicznych.
7. Inwestycje realizowane mogą być etapowo w 

zalerno[ci od wielko[ci [rodków przeznaczonych 
na inwestycje.

§3. Zasady finansowania inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalerą do zadaG 
wEasnych gminy:

1. Powyrsze zadania realizowane będą z [rodków 
krajowych i unijnych. Zrodki krajowe pochodzić będą 
ze [rodków wEasnych gminy i budretu paGstwa, 
funduszy i dotacji celowych, poryczek, kredytów, 
[rodków instytucji pozabudretowych. Finansowa-

nie inwestycji będzie odbywać się poprzez:
a) wydatki z budretu gminy;
b) wspóE finansowanie [rodkami zewnętrznymi, 

poprzez budret gminy - w ramach m.in.:
- dotacji unijnych,
- dotacji samorządu województwa,
- dotacji i poryczek z funduszy celowych,
- kredytów i poryczek bankowych,
- innych [rodków zewnętrznych.
2. Dopuszcza się udziaE innych nir gmina inwesto-
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UCHWADA Nr XXXIV/336/2009 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOZLINIE

z dnia 26 papdziernika 2009 r.

w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Dopucho-

wo, Gmina Murowana Go[lina

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, z pópn. zm.) oraz art. 
20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 
2003 r. Nr 80, poz. 717, z pópn. zm.) Rada Miejska 
w Murowanej Go[linie uchwala, co następuje:

§1. Po stwierdzeniu zgodno[ci ze Studium uwa-

runkowaG i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego Gminy Murowana Go[lina - przyjętego 
uchwaEą XXXIII/321/2009 Rady Miejskiej w Muro-

wanej Go[linie z dnia 28 wrze[nia 2009 r., uchwala 
się zmianę miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego we wsi Dopuchowo, gmina Muro-

wana Go[lina, zwaną dalej planem.

§2. Integralną czę[cią planu są:
1) rysunek planu w skali 1:1000 zaEącznik nr 1;
2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Murowanej 

Go[linie wniesionych uwag do projektu planu 
- zaEącznik nr 2;

3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Murowanej Go-

[linie sposobu realizacji, zapisanych w planie, 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalerą do zadaG wEasnych Gminy oraz 
zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych - zaEącznik nr 3.

DZIAD I
Postanowienia ogólne

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

1) przeznaczeniu podstawowym - nalery przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno 
przewarać na danym obszarze, wyznaczonym 
liniami rozgraniczającymi;

2) funkcji terenu - nalery przez to rozumieć prze-

znaczenie podstawowe terenu;
3) terenie - nalery przez to rozumieć obszar wy-

dzielony liniami rozgraniczającymi o jednako-

wych zasadach zagospodarowania, którego 
przeznaczenie zostaEo okre[lone w §6 i od-

powiedniej karcie terenu w §8, przeznaczony 
takre pod drogi, sieci i urządzenia sieciowe in-

frastruktury technicznej oraz zieleG;
4) intensywno[ci zabudowy - nalery przez to rozu-

mieć stosunek powierzchni caEkowitej wszyst-
kich kondygnacji nadziemnych wszystkich 
budynków na dziaEce do powierzchni dziaEki. 
W karcie terenu morna ustalić intensywno[ć 
zabudowy dla terenu;

5) powierzchni caEkowitej budynku - nalery przez 
to rozumieć sumę powierzchni wszystkich 
kondygnacji budynku, mierzonych po obrysie 
zewnętrznym budynku z wEączeniem tynków 
i okEadzin, na poziomie posadzki pomieszczeG 
lub ich czę[ci o wysoko[ci ponad 1,90 m, za-

mkniętych i przekrytych ze wszystkich stron, 
z wyjątkiem nadbudówek ponad dachem, ta-

kich jak maszynownia dpwigu, centrala wenty-

lacyjna, klimatyzacyjna lub kotEownia. Do po-

wierzchni caEkowitej nie wlicza się powierzchni 
loggii, balkonów, galerii, tarasów;

6) powierzchni urytkowej budynku - nalery przez 
to rozumieć powierzchnię caEkowita pomniej-
szoną o powierzchnie zajęte przez: konstruk-

cję, instalacje oraz klatki schodowe, szyby 
windowe, wbudowane garare i parkingi oraz 
pomieszczenia nieurytkowe;

7) typie zabudowy - nalery przez to rozumieć ze-

spóE następujących cech zabudowy: usytuo-

wanie budynku na dziaEce, gabaryty budynku, 
rodzaj dachu (pEaski, stromy). Jereli w usta-

leniu jest mowa o projektowanej zabudowie 
w typie zabudowy istniejącej - typ ten okre[la 
zabudowa istniejąca w bezpo[rednim sąsiedz-
twie projektowanej. Na fragmentach niezabu-

dowanych, poza bezpo[rednim sąsiedztwem 
zabudowy istniejącej - ustalenie typu zabudo-

wy nie obowiązuje, chyba re takre dla tych 
fragmentów zostaE ustalony obowiązujący typ 
zabudowy;

8) wysoko[ci zabudowy - nalery przez to rozumieć 
wysoko[ć mierzoną od najnirszej rzędnej rzutu 
pionowego obrysu [cian lub podpór najnirszej 
kondygnacji nadziemnej na powierzchnię te-

rów w finansowaniu inwestycji z zakresu infrastruk-

tury technicznej.
3. Rozstrzygnięcie nie jest uchwaEą budretową w 

sprawach planowanych wydatków na inwestycje z 

zakresu infrastruktury technicznej tylko propozycją 
do rozwarenia przy uchwalaniu budretu gminy w 
tej czę[ci.


