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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 ze zmianami), art. 20 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 
717 ze zmianami) oraz w związku z podjęciem przez 
Radę Miejską w Zrodzie Wielkopolskiej UchwaEy Nr 
XVI/232/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. o przystą-
pieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu budow-
nictwa mieszkaniowego przy ulicy Topolskiej w Zro-
dzie Wielkopolskiej, Rada Miejska w Zrodzie Wielko-
polskiej uchwala, co następuje:

§1. 1. Po stwierdzeniu zgodno[ci ze Studium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Zroda Wielkopolska, zatwierdzo-
nego UchwaEą Nr XXVI/374/2002 z dnia 20 lutego 
2002 r., zmienionego UchwaEami Nr: III/21/2006 z 
dnia 28 grudnia 2006 r. oraz XV/209/2008 z dnia 
24 stycznia 2008 r. Rady Miejskiej w Zrodzie Wiel-
kopolskiej, uchwala się zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu budow-
nictwa mieszkaniowego przy ulicy Topolskiej w Zro-
dzie Wielkopolskiej, zwanego dalej ｧplanemｦ.

2. Integralne czę[ci uchwaEy stanowią:
1) rysunek planu w skali 1:1000 pt. ｧZroda Wiel-

kopolska ｠ ul. Topolska, zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu budow-
nictwa mieszkaniowegoｦ, stanowiący zaEącznik nr 
1 do niniejszej uchwaEy;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu, stanowiące zaEącznik nr 2 do ni-
niejszej uchwaEy;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, nalerących do 
zadaG wEasnych gminy, oraz zasadach ich finan-
sowania, stanowiące zaEącznik nr 3 do niniejszej 
uchwaEy.

§2. 1. Na obszarze objętym planem ustala się na-
stępujące przeznaczenie terenów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN;

2) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej i usEug, oznaczony na rysunku planu symbolem 
MW,U;

3) teren usEug, oznaczony na rysunku planu sym-
bolem U;

4) teren stacji transformatorowej, oznaczony na 
rysunku planu symbolem ET;

5) tereny dróg publicznych dojazdowych, ozna-
czone na rysunku planu symbolami KDD1, KDD2 
oraz KDD3.

2. Opisanie terenu na rysunku planu dwoma sym-
bolami okre[lającymi jego przeznaczenie oznacza 
dopuszczenie jednoczesnego występowania obu 
przypisanych funkcji lub jednej z nich na tym tere-
nie.

3. Obowiązują następujące oznaczenia graficzne 
na rysunku planu:

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

czeniu lub rórnych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy.
4. Ustala się następujące odlegEo[ci linii nieprze-

kraczalnych dla zabudowy:
1) od dróg klasy KDD1, KDD2 ｠ 7,0 m od linii 

rozgraniczającej teren od drogi;
2) od drogi klasy KDD3 ｠ 6,0 m i 8,0 m od linii 

rozgraniczającej teren od drogi (zgodnie z rysunkiem 
planu);

3) od drogi powiatowej (ul. Topolskiej) ｠ 20,0 m 
od krawęrnika jezdni;

4) od tylnej granicy dziaEki sąsiadującej z granicą 
opracowania planu ｠ 5,0 m.

5) od granicy dziaEki terenu oznaczonego symbo-
lem ET ｠ 7,5 m,

6) od granicy dziaEki pomiędzy terenem oznaczo-
nym symbolem MW,U i terenem oznaczonym sym-
bolem MN, wynosi dla zabudowy MW,U ｠ 10,0 m 
dla zabudowy MN - 4,0 m.

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

1) projektowana zabudowa mieszkaniowa i usEu-
gowa powinna nawiązywać do tradycyjnych wzor-
ców charakteryzujących zabudowę z tego regionu 
(charakterystyczne dla niego dachy strome, detale 
architektoniczne i materiaEy wykoGczeniowe);

2) usytuowanie budynków powinno być podpo-
rządkowane okre[lonym planem liniom zabudowy;

3) nalery zachować szczególną dbaEo[ć o zago-
spodarowywanie obrzery dziaEek zielenią.

§4. W zakresie zasad ochrony [rodowiska przy-
rodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego usta-
la się:

1) zakaz odprowadzania [cieków komunalnych do 
gruntu;

2) nakaz odprowadzania [cieków opadowych i roz-
topowych z zanieczyszczonych powierzchni utwar-
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dzonych, tj. dróg, placów, parkingów, szczelnymi 
systemami kanalizacji do kanalizacji deszczowej po-
przez urządzenia podczyszczające; dla terenów za-
budowy jednorodzinnej dopuszcza się odprowadza-
nie wód opadowych i roztopowych powierzchniowo 
na terenie dziaEki;

3) prowadzenie segregacji odpadów w miejscu ich 
powstawania i gromadzenia oraz zagospodarowanie 
ich zgodnie z regulaminem utrzymania czysto[ci i 
porządku w gminie, dostosowanym do Gminnego 
programu gospodarki odpadami oraz przepisami od-
rębnymi;

4) dopuszcza się prowadzenie dziaEalno[ci gospo-
darczej nie kolidującej z funkcją mieszkaniową jako 
wbudowaną w budynek mieszkalny;

5) na terenach zabudowy jednorodzinnej wpro-
wadza się obowiązek zagospodarowania minimum 
50% terenu niezabudowanego jako biologicznie 
czynnego;

6) na terenie zabudowy wielorodzinnej i usEug 
wprowadza się obowiązek zagospodarowania mi-
nimum 30% terenu jako biologicznie czynnego (w 
formie zieleni osiedlowej);

7) na terenie usEug wprowadza się obowiązek za-
gospodarowania minimum 30% terenu jako biolo-
gicznie czynnego;

8) w zakresie ochrony przed haEasem okre[la się 
tereny, dla których ze względu na sposób zagospo-
darowania i peEnione funkcje, dopuszczalny rów-
nowarny poziom haEasu w porze dziennej i nocnej 
oraz dopuszczalne warto[ci wskapników dEugookre-
sowych LDWN i LN dla poszczególnych rodzajów 
pródeE haEasu i okre[lonych przedziaEów czasu usta-
lają przepisy odrębne. W zakresie dopuszczalnych 
poziomów haEasu ochronie podlegają następujące 
rodzaje przeznaczenia terenu, a zagospodarowane 
w planie jako:

a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
(MN) ｠ zaliczony do terenu pod zabudowę mieszka-
niową jednorodzinną,

b) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
z usEugami (MW,U) ｠ zaliczony do terenu na cele 
mieszkaniowo-usEugowe.

§5. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej 
ustala się:

1) dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kul-
turowego ｠ obowiązek prowadzenia badaG arche-
ologicznych podczas inwestycji związanych z zago-
spodarowaniem i zabudowaniem przedmiotowego 
terenu, a wymagających prac ziemnych. Inwestor 
powinien uzyskać pozwolenie na badania archeolo-
giczne przed otrzymaniem pozwolenia na budowę.

§6. W zakresie wymagaG wynikających z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznych ustala się:

1) ogrodzenia od strony drogi publicznej ｠ wyEącz-
nie arurowe o wysoko[ci do 2 m; wprowadza się 
zakaz stosowania ogrodzeG frontowych z prefabry-

katów betonowych;
2) wprowadza się zakaz stosowania reklam wol-

nostojących wielkoformatowych (o powierzchni po-
wyrej 12 m2).

§7. 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, oznaczonych symbolem MN w zakresie 
parametrów i wskapników ksztaEtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenów ustala się:

1) charakter budynków mieszkalnych (dotyczy 
obiektów, w których nie będzie prowadzona dziaEal-
no[ć gospodarcza):

a) wolnostojące, do 2 kondygnacji nadziemnych, 
w tym dopuszcza się poddasze mieszkalne w da-
chu stromym o nachyleniu od 20° do 45º, krytym 
dachówką lub materiaEem imitującym dachówkę; 
dach wielospadowy z kalenicą gEówną równolegEą 
do ulicy,

b) maksymalna wysoko[ć poziomu parteru od po-
ziomu terenu ｠ 0,6 m,

c) maksymalna wysoko[ć od poziomu terenu do 
najwyrszego okapu od strony ulicy ｠ 4,5 m;

d) dopuszcza się wydzielenie pomieszczeG gararo-
wych w budynku,

2) charakter budynków mieszkalnych z dziaEalno-
[cią gospodarczą:

a) wysoko[ć do 3 kondygnacji nadziemnych, w 
tym stromy dach z mieszkalnym poddaszem, wielo-
spadowy, o nachyleniu od 20° do 45°, z kalenicą 
gEówną równolegEą do ulicy,

b) maksymalna wysoko[ć poziomu parteru od po-
ziomu terenu ｠ 0,6 m,

c) maksymalna wysoko[ć od poziomu terenu do 
najwyrszego okapu od strony ulicy ｠ 7,5 m;

3) maksymalna powierzchnia zabudowy dziaEki ｠ 
30%;

4) pomieszczenia związane z dziaEalno[cią gospo-
darczą oraz garare muszą stanowić jedną bryEę z 
budynkiem mieszkalnym.

2. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej i usEug, oznaczonego symbolem MW,U w 
zakresie parametrów i wskapników ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenów ustala 
się:

1) charakter budynków mieszkalnych: do 4 kon-
dygnacji nadziemnych, w tym poddasze mieszkalne 
w dachu stromym o nachyleniu do 45°, krytym da-
chówką lub materiaEem imitującym dachówkę;

2) maksymalna powierzchnia zabudowy dziaEki ｠ 
40%;

3) obowiązek zagospodarowania minimum 30% 
powierzchni dziaEki w formie zieleni skwerowej i pla-
ców zabaw dla dzieci;

4) nakazuje się zabezpieczenie powierzchni dla 
parkingów i garary wbudowanych i wolnostoją-
cych, przyjmując wskapniki: 1 stanowisko na 1 
mieszkanie oraz 1 miejsce parkingowe na 20 m2 
powierzchni usEugowej;

5) dopuszcza się prowadzenie usEug w budynkach 
mieszkalnych lub w wolnostojących obiektach usEu-
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gowych o wysoko[ci zabudowy do 3 kondygnacji 
nadziemnych i dachu o nachyleniu do 300; wpro-
wadzona funkcja usEugowa nie more kolidować z 
funkcją mieszkaniową;

6) dla garary wolnostojących ustala się: wyso-
ko[ć 1 kondygnacja, dach dwuspadowy o nachyle-
niu do 30º, wysoko[ć od poziomu terenu do okapu 
｠ 4,5 m.

3. Dla terenu usEug, oznaczonego symbolem U w 
zakresie parametrów i wskapników ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenów ustala 
się:

1) dopuszcza się usEugi gastronomiczne, hotelar-
skie i handlu;

2) charakter zabudowy: do 3 kondygnacji nad-
ziemnych, w tym poddasze urytkowe w dachu stro-
mym o nachyleniu do 45º, krytym dachówką lub 
materiaEem imitującym dachówkę; przy zabudowie 
2-kondygnacyjnej dopuszcza się dach o nachyleniu 
do 30º;

3) maksymalna powierzchnia zabudowy dziaEki ｠ 
40%;

4) maksymalna wysoko[ć od poziomu terenu do 
najwyrszego okapu ｠ 8,0 m;

5) obowiązek zabezpieczenia miejsc postojowych 
dla klientów i personelu przy wskapnikach: 1 miej-
sce postojowe na 20 m2 powierzchni handlowej, 1 
miejsce postojowe na 5 miejsc konsumpcyjnych, 1 
miejsce postojowe na 3 miejsca noclegowe.

4. Dla terenu stacji transformatorowej, oznaczo-
nego symbolem ET w zakresie parametrów i wskap-
ników ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodaro-
wania terenów ustala się:

1) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę stacji 
transformatorowej.

§8. W zakresie granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów 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 ziemnych nie podejmuje się ustaleG.

§9. W zakresie szczegóEowych zasad i warunków 
scalania i podziaEu nieruchomo[ci objętych planem 
ustala się:

1) granice podziaEu dziaEek ｠ prostopadEe do drogi 
dojazdowej obsEugującej dziaEkę;

2) minimalna szeroko[ć frontu dziaEki budowlanej 
｠ 22,0 m;

3) minimalna powierzchnia dziaEki budowlanej ｠ 
500 m2;

4) dopuszcza się zmianę istniejącego podziaEu 
na dziaEki, przy zachowaniu minimalnej szeroko[ci 
dziaEki 22,0 m;

5) dopuszcza się Eączenie dziaEek i realizację na 
nich jednego budynku (o ile zajdzie taka potrzeba) 
przy zachowaniu warunków okre[lonych w pkt 2, 
3, 4.

§10. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeG w ich uryt-
kowaniu nie podejmuje się ustaleG.

§11. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudo-
wy i budowy systemów komunikacji ustala się:

1) dla terenu drogi publicznej dojazdowej, ozna-
czonego symbolem KDD1:

a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających ｠ 15,0 
m,

b) szeroko[ć pasa jezdni ｠ 6,0 m,
c) obustronne chodniki;
2) dla terenu drogi publicznej dojazdowej, ozna-

czonego symbolem KDD2:
a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających ｠ 10,0 

m,
b) szeroko[ć pasa jezdni ｠ 6,0 m,
c) obustronne chodniki;
3) dla terenu drogi publicznej dojazdowej, ozna-

czonego symbolem KDD3:
a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających ｠ 10,0 

m,
b) szeroko[ć pasa jezdni ｠ 5,5 m,
c) obustronne chodniki.
2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i 

budowy systemów infrastruktury technicznej ustala 
się:

1) zaopatrzenie w wodę ｠ z istniejącego wodo-
ciągu miejskiego, poprzez rozbudowę sieci wodo-
ciągowej;

2) odprowadzanie [cieków komunalnych ｠ do 
projektowanej w ul. Topolskiej sieci kanalizacyjnej 
poprzez sieć projektowaną na przedmiotowym te-
renie; do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej, do-
puszcza się odprowadzanie [cieków do zbiorników 
bezodpEywowych z nakazem systematycznego wy-
worenia przez koncesjonowanego przewopnika do 
oczyszczalni [cieków;

3) zaopatrzenie w energię elektryczną ｠ z istnie-
jącej stacji transformatorowej, dla której dopuszcza 
się przebudowę i rozbudowę oraz z projektowanych 
stacji transformatorowych; wprowadza się nakaz 
poprowadzenia projektowanej linii energetycznej w 
liniach rozgraniczających dróg;

4) zaopatrzenie w gaz ｠ z istniejącej sieci gazowej 
poprzez przebudowę i rozbudowę sieci rozdzielczej 
w obrębie projektowanego terenu, w uzgodnieniu z 
operatorem sieci;

5) dopuszcza się lokalizowanie i budowę innych 
urządzeG i obiektów związanych z infrastrukturą 
techniczną (za wyjątkiem obiektów telefonii komór-
kowej), sEurących zaspokajaniu potrzeb mieszkaG-
ców terenu objętego planem, w uzgodnieniu z ope-
ratorami sieci;

6) dla celów grzewczych dopuszcza się stosowa-
nie wyEącznie paliw pEynnych, gazowych i staEych 
(np. biomasa, drewno) charakteryzujących się naj-
nirszymi wskapnikami emisyjnymi lub wykorzysta-
nie alternatywnych pródeE energii.
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§12. W zakresie sposobów i terminów tymczaso-
wego zagospodarowania, urządzania i urytkowania 
terenów ustala się:

1) do czasu realizacji inwestycji grunty rolne pozo-
stają w dotychczasowym urytkowaniu.

§13. Ustala się jednorazową opEatę od wzrostu 
warto[ci nieruchomo[ci:

- dla terenów zabudowy mieszkaniowej ｠ 30%,
- dla terenów zabudowy mieszkaniowej z usEuga-

mi ｠ 30%,
- dla terenu usEug ｠ 30%,
- dla terenów komunikacji oraz terenów urządzeG 

i obiektów infrastruktury technicznej ｠ 0% (uchwa-
lenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego nie spowoduje wzrostu warto[ci 
tych nieruchomo[ci).

§14. Traci warno[ć UchwaEa Nr XVI/235/2000 
Rady Miejskiej w Zrodzie Wielkopolskiej z dnia 18 
wrze[nia 2000 r. (Dz. Urz. Województwa Wielko-
polskiego z 2000 r. Nr 70 poz. 943) w sprawie za-
twierdzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowe-
go przy ulicy Topolskiej w Zrodzie Wlkp.

§15. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmi-
strzowi Miasta Zroda Wielkopolska.

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

Przewodniczący Rady
(-)mgr Tomasz Pawlicki
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ZaEącznik nr 1 
do UchwaEy Nr XXXIV/557/2009

Rady Miejskiej w Zrodzie Wielkopolskiej
z dnia 29 papdziernika 2009 r.
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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami), 
Rada Miejska w Zrodzie Wielkopolskiej rozstrzyga, 
co następuje:

§1. Uwaga wniesiona przez wEa[cicieli dziaEki 
oznaczonej nr ewid. 20/92:

Tre[ć uwagi:
Brak zgody na ｧwycięcieｦ trójkąta z dziaEki budow-

lanej nr 20/92 w celu przeznaczenia go pod drogę i 
usytuowanie drogi prostopadle do ulicy Topolskiej, 
będącej w bezpo[rednim sąsiedztwie, do granicy 
dziaEki oznaczonej nr ewid. 20/92, czyli stworzenie 
dziaEki narornikowej.

Rozstrzygnięcie:
Uwaga uwzględniona;

Uzasadnienie:
Uwaga zostaEa uwzględniona ｠ wyznaczony trój-

kąt widoczno[ci more zostać zlikwidowany, ponie-
war sąsiedni teren nie jest objęty obowiązującym 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego, wobec powyrszego nie ma okre[lonego prze-
biegu drogi na tym obszarze.

§2. Uwaga wniesiona przez wEa[cicieli dziaEki 
oznaczonej nr ewid. 20/91:

Tre[ć uwagi:
Wyrarenie zgody na przedEurenie ulicy KDD3 w 

postaci ciągu pieszego tylko pod warunkiem, gdy 
przylegEy teren, do którego droga prowadzi, zosta-
nie przeznaczony pod szkoEę. W innym przypadku 
wEa[ciciele dziaEki wnioskują o pozostawienie ulicy 
KDD3 jako ciągu zamkniętego. Propozycja przepro-
wadzenia drogi Eączącej osiedle przez teren usEug, 
który znajduje pomiędzy ul. Topolską a ulicą KDD3.

Rozstrzygnięcie:
Uwaga nieuwzględniona;

Uzasadnienie:
Uwaga zostaEa nieuwzględniona z powodu nie-

zgodno[ci postulatów w niej zawartych z uzgodnie-
niem do projektu zmiany planu uzyskanym od Za-

rządu Dróg Powiatowych w Zrodzie Wielkopolskiej 
oraz niemorno[ci zapewnienia na obecnym etapie, 
re na przylegEym terenie - nie objętym obowiązują-
cym miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego - zostanie pobudowana szkoEa. Z punktu 
widzenia racjonalnego gospodarowania terenem za-
sadne jest przedEurenie drogi KDD3 o odcinek ok. 
25 m, nir prowadzenie drugiej drogi równolegEej do 
ulicy Topolskiej, na terenie oznaczonym symbolem 
ｧUｦ, o takich samych parametrach i dEugo[ci 102 
m.

§3. Uwaga wniesiona przez wEa[cicieli dziaEki 
oznaczonej nr ewid. 20/90:

Tre[ć uwagi:
Zgoda na przedEurenie ciągu KDD3 tylko pod wa-

runkiem przeznaczenia sąsiadującego terenu pod 
usEugi o[wiaty. W innym przypadku brak zgody 
wEa[cicieli na przeprowadzenie w sąsiedztwie ich 
dziaEki drogi przejazdowej KDD3 (droga ta powinna 
pozostać zamknięta).

Propozycja przeprowadzenia drogi Eączącej osiedle 
przez teren usEug, który znajduje

pomiędzy ul. Topolską a ulicą KDD3.

Rozstrzygnięcie:
Uwaga nieuwzględniona;

Uzasadnienie:
Uwaga zostaEa nieuwzględniona z powodu nie-

zgodno[ci postulatów w niej zawartych z uzgod-
nieniem do projektu zmiany planu uzyskanym od 
Zarządu Dróg Powiatowych w Zrodzie Wielkopol-
skiej, oraz niemorno[ci zapewnienia na obecnym 
etapie, re sąsiadujący teren zostanie przeznaczony 
pod usEugi o[wiaty. Z punktu widzenia racjonalnego 
gospodarowania terenem zasadne jest przedEurenie 
drogi KDD3 o odcinek ok. 25 m, nir prowadzenie 
drugiej drogi równolegEej do ulicy Topolskiej, na te-
renie oznaczonym symbolem ｧUｦ, o takich samych 
parametrach i dEugo[ci 102 m.

ZaEącznik nr 2
do UchwaEy Nr XXXIV/557/2009

Rady Miejskiej w Zrodzie Wielkopolskiej
z dnia 29 papdziernika 2009 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W ZRODZIE WIELKOPOLSKIEJ O SPOSOBIE ROZPATRZENIA 
UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZE-

STRZENNEGO PT.: ｧZRODA WIELKOPOLSKA ｠ UL. TOPOLSKA, ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGOｦ



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 4 ｠ 351 ｠ Poz. 96, 97

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), 
Rada Miejskaw Zrodzie Wielkopolskiej rozstrzyga, 
co następuje:

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

1. Zadania w zakresie realizacji dróg publicznych 
przewidzianych w planie oraz związanych z nimi 
wykupami terenów, prowadzić będzie wEa[ciwy wy-
dziaE Urzędu Miejskiego w Zrodzie Wielkopolskiej.

2. 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 Gminnym programem gospodarki odpadami oraz 
na podstawie przepisów odrębnych.

3. Podstawą przyjęcia do realizacji zadaG okre[lo-
nych w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego, które nalerą do zadaG wEasnych gminy, 

stanowić będą zapisy Strategii Rozwoju Gminy Zro-
da Wielkopolska.

4. Okre[lenie terminów przystąpienia i zakoGcze-
nia realizacji tych zadaG ustalone będzie wedEug kry-
teriów i zasad przyjętych w Strategii Rozwoju Gmi-
ny Zroda Wielkopolska.

5. 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,
3) udziaE inwestorów w finansowaniu w ramach 

porozumieG o charakterze cywilnoprawnym, a takre 
wEa[cicieli nieruchomo[ci.

ZaEącznik nr 3
do UchwaEy Nr XXXIV/557/2009

Rady Miejskiej w Zrodzie Wielkopolskiej
z dnia 29 papdziernika 2009 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W ZRODZIE WIELKOPOLSKIEJ O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISA-
NYCH W ZMIANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU BU-

DOWNICTWA MIESZKANIOWEGO PRZY ULICY TOPOLSKIEJ W ZRODZIE WIELKOPOLSKIEJ INWESTY-
CJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY, 

ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 90 
ust. 4 ustawy z dnia 7 wrze[nia 1991r. o systemie 
o[wiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) 
Rada Miejska uchwala co następuje:

§1. W uchwale nr XXII/169/2008 Rady Miejskiej 
w Pleszewie z dnia 30 wrze[nia 2008 r. w sprawie 
trybu udzielania i rozliczania dotacji z budretu Mia-
sta i Gminy dla niepublicznych placówek o[wiato-
wych zmienia się §9, §11 i §12, które otrzymują 
brzmienie:

1) ｧ§9.1. Podmiot otrzymujący dotację jest zobo-
wiązany do miesięcznego rozliczania się z otrzyma-
nej dotacji w terminie do 10 dnia miesiąca nastę-
pującego po okresie rozliczeniowym wedEug wzoru 
stanowiącego zaEącznik nr 3 do niniejszej uchwaEy.

2. Do rozliczenia nalery doEączyć kserokopie fak-
tur potwierdzonych za zgodno[ć z oryginaEem. Kse-
rokopia faktury powinna:

1) być sprawdzona pod względem merytorycz-
nym i formalnym;

2) zawierać w opisie informacje na temat klasyfi-
kacji budretowej (dziaE, rozdziaE i paragraf);

3) zawierać w opisie informacje na temat okre[le-
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UCHWADA Nr XXXI/275/2009 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 5 listopada 2009 r.

w sprawie: zmiany uchwaEy Nr XXII/169/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 wrze[nia 2008r. w 
sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budretu Miasta i Gminy dla niepublicznych placówek o[wia-

towych


