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§3. Zasady finansowania inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej, które nalerą do zadaG wEa-
snych gminy:

1. Powyrsze zadania realizowane będą z [rodków 
krajowych i unijnych. Zrodki krajowe pochodzić 
będą ze [rodków wEasnych gminy i budretu paG-
stwa, funduszy i dotacji celowych, poryczek, kre-
dytów, [rodków instytucji pozabudretowych. 

2. Finansowanie inwestycji będzie odbywać się 
poprzez:

c. wydatki z budretu gminy;
d. wspóEfinansowanie [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.

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.

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 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, 
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 
oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 20 ust. 
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, 
poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i 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, Nr 201, poz. 
1237 i Nr 220, poz. 1413) Rada Gminy Dubowo 
uchwala, co następuje:

RozdziaE 1
Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego terenu zabudowy usEugo-
wej w FaEkowie dla dziaEek nr ewid. 165/1, 165/3, 
165/5 i 165/6, po stwierdzeniu zgodno[ci ze stu-
dium uwarunkowaG i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Dubowo (UchwaEa Nr 
XXXVIII/273/02 Rady Gminy Dubowo z dnia 9 lipca 
2002 r.), zwany dalej ｧplanemｦ.

2. Plan obejmuje dziaEki nr ewid. 165/1, 165/3, 
165/5 i 165/6 w FaEkowie gm. Dubowo. Granice 
obszaru objętego planem przedstawiono na rysunku 
planu, stanowiącym zaEącznik do niniejszej uchwa-
Ey.

3. Integralną czę[ć uchwaEy stanowią:
1) rysunek planu zatytuEowany ｧMiejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego terenu zabu-
dowy usEugowej w FaEkowie dla dziaEek nr ewid. 
165/1, 165/3, 165/5 i 165/6ｦ w skali 1:1000, wraz 
z wyrysem ze Studium uwarunkowaG i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Dubowo, 
stanowiącym zaEącznik nr 1 do niniejszej uchwaEy;

2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Dubowo o sposobie 
rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, 
stanowiące zaEącznik nr 2 do niniejszej uchwaEy;

3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Dubowo o sposobie 
realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakre-
su infrastruktury technicznej, które nalerą do zadaG 
wEasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych, sta-
nowiące zaEącznik nr 3 do niniejszej uchwaEy.

§2. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 

to rozumieć linię wyznaczającą minimalną odlegEo[ć 
budynku od linii rozgraniczającej tereny o rórnym 
przeznaczeniu;

2) powierzchni zabudowy ｠ rozumie się przez to 
powierzchnię zabudowy wszystkich budynków zlo-
kalizowanych na dziaEce, mierzoną po obrysie [cian 
zewnętrznych, z wyEączeniem: schodów, ramp, ta-
rasów i powierzchni utwardzonych;

3) szyldzie ｠ rozumie się przez to oznaczenie jed-
nostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich siedzib 
lub miejsc wykonywania dziaEalno[ci;

4) tablicy informacyjnej ｠ rozumie się przez to ele-
ment systemu informacji miejskiej, informacji tury-
stycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej;

5) terenie ｠ rozumie się przez to powierzchnię o 
okre[lonym przeznaczeniu i zasadach zagospodaro-
wania, wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgra-
niczającymi;
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6) urządzeniu reklamowym ｠ rozumie się przez 
to wszelkie urządzenia będące no[nikami informacji 
lub promocji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej 
formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamo-
cowaniami.

RozdziaE 2
Ustalenia szczegóEowe

§3. Ustala się następujące przeznaczenie terenów 
wyznaczonych liniami rozgraniczającymi na rysunku 
planu: teren zabudowy usEugowej, oznaczony sym-
bolem U.

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

1) ustala się zakaz lokalizacji:
a) ogrodzeG o przęsEach z typowych elementów 

prefabrykowanych i relbetowych przestrzeni pu-
blicznych;

2) dopuszcza się lokalizację:
a) obiektów maEej architektury,
b) wolno stojących urządzeG reklamowych, ta-

blic informacyjnych, szyldów oraz sEupów reklamo-
wych, o powierzchni mniejszej nir 10 m2 na jednej 
dziaEce budowlanej,

c) urządzeG reklamowych, tablic informacyjnych i 
szyldów na budynkach w sposób nieprzesEaniający 
elementy i detale architektoniczne.

§5. 1. W zakresie okre[lenia zasad ochrony [rodo-
wiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) ustala się:
a) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych 

od utwardzenia fragmentów terenów,
b) ochrona istniejących drzew, w przypadku ko-

nieczno[ci ich usunięcia wprowadzenie nowych na-
sadzeG,

c) zakaz ulepszania nawierzchni i dróg materiaEami 
pylącymi, w szczególno[ci rurlem,

d) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących za-
wsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddzia-
Eywać na [rodowisko, w rozumieniu przepisów od-
rębnych, z wyjątkiem dopuszczonych pozostaEymi 
ustaleniami planu,

e) zakaz zanieczyszczenia [rodowiska gruntowo-
wodnego oraz destabilizacji stosunków wodnych,

f) nakaz wykorzystywania nadmiaru mas ziem-
nych pozyskanych podczas prac budowlanych w 
obrębie terenu lub usuwania ich zgodnie z przepisa-
mi odrębnymi,

g) w przypadku zanieczyszczenie gleby lub ziemi 
rekultywacja zgodnie z przepisami odrębnymi,

h) segregację i zagospodarowania odpadów zgod-
nie z planem gospodarki odpadami dla gminy Dubo-
wo oraz przepisami odrębnymi,

i) w zakresie gospodarki odpadami, obowiązek 
gromadzenia segregowanych odpadów w wyzna-
czonych miejscach na terenie posesji i ich dalsze za-
gospodarowanie zgodnie z planem gospodarki odpa-

dami dla gminy Dubowo oraz przepisami odrębnymi,
j) odprowadzanie [cieków bytowych do kanaliza-

cji sanitarnej, z dopuszczeniem do czasu realizacji 
systemu kanalizacyjnego, gromadzenia [cieków w 
szczelnych zbiornikach bezodpEywowych, z których 
[cieki wyworone będą przez koncesjonowanego 
przewopnika do oczyszczalni [cieków,

k) odprowadzania [cieków przemysEowych po 
wstępnym podczyszczeniu do kanalizacji sanitar-
nej, z dopuszczeniem do czasu realizacji systemu 
kanalizacyjnego, gromadzenia [cieków w szczel-
nych zbiornikach bezodpEywowych, na następnie 
ich wywóz przez koncesjonowanego przewopnika 
do oczyszczalni [cieków,

l) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 
do kanalizacji deszczowej lub ogólnospEawnej, z do-
puszczeniem do czasu przyEączenia do sieci odpro-
wadzenia ich w obrębie terenu do doEów chEonnych 
lub do zbiorników retencyjnych zgodnie z przepisa-
mi odrębnymi,

m) z powierzchni utwardzonych odprowadzenie 
wód opadowych i roztopowych zgodnie z lit. l po 
uprzednim oczyszczeniu ich zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami,

n) zakaz lokalizowania przydomowych oczyszczal-
ni [cieków,

o) stosowanie indywidualnych systemów grzew-
czych z zastosowaniem kotEów posiadających atest 
bezpieczeGstwa ekologicznego zasilanych energią 
elektryczną lub paliwami takimi jak: gaz, olej opa-
Eowy lekki oraz paliwa staEe charakteryzujące się ni-
skimi wskapnikami emisji albo alternatywne pródEa 
energii;

2. dopuszcza się realizację kondygnacji podziem-
nych, pod warunkiem, re ich budowa nie doprowa-
dzi do destabilizacji stosunków wodnych lub nieko-
rzystnego oddziaEywani na stateczno[ć gruntów.

§6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej 
ustala się podczas prac ziemnych przy realizacji in-
westycji związanych z zabudowaniem i zagospo-
darowaniem przedmiotowego terenu, obowiązek 
prowadzenia badaG archeologicznych. Inwestor wi-
nien uzyskać pozwolenie na badania archeologiczne 
przed otrzymaniem pozwolenia na budowę.

§7. W zakresie wymagaG wynikających z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje 
się ustaleG.

§8. W zakresie szczegóEowych parametrów i 
wskapników ksztaEtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu dla terenu U:

1) ustala się:
a) lokalizację zabudowy wolno stojącej, zgodnie z 

liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu,
b) lokalizację budynku usEugowego na dziaEce bu-

dowlanej,
c) zakaz wydzielenia czę[ci mieszkalnych w loka-
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lizowanych budynkach,
d) zakaz lokalizacji zabudowy z pomieszczeniami 

przeznaczonymi na pobyt ludzi,
e) maksymalną powierzchnię zabudowy - 35% 

powierzchni dziaEki budowlanej,
f) minimalny udziaE powierzchni biologicznie czyn-

nej w powierzchni dziaEki budowlanej w wielko[ci 
40%,

g) wysoko[ć budynku do 10,0m,
h) wysoko[ć innych obiektów budowlanych do-

puszczonych ustaleniami tego planu o wysoko[ci 
równej i większej nir 50m n.p.t nalery kardorazowo 
zgEaszać do Szefostwa SEurby Ruchu Lotniczego SiE 
Zbrojnych RP ｠ przed wydaniem pozwolenia na ich 
budowę,

i) geometria dachu ｠ dach pEaski,
j) w przypadku podziaEów dziaEek:
- powierzchnię dziaEki nie mniejszą nir 2000 m2,
- front dziaEki budowlanej nie mniejszy nir 25,0 m, 

przy czym zasady podziaEu dziaEki budowlanej nie 
dotyczą dziaEek przeznaczonych pod infrastrukturę 
techniczną,

k) zapewnienie stanowisk postojowych, zgodnie z 
§12 ust. 1 pkt 3,

l) dostęp do terenu z dróg wewnętrznych oraz z 
dróg publicznych znajdujących się poza granicami 
planu;

2) dopuszcza się:
a) lokalizację
- zakEadów wytwórczych,
- skEadów i magazynów,
- budynków gararowych,
- obiektów handlowych o powierzchni sprzedary 

do 300 m2;
- wiat
b) podziaE na dziaEki budowlane przy zachowaniu 

zasad podziaEu okre[lonych w pkt 1 j,
c) wydzielenie nowych dziaEek pod infrastrukturę 

techniczną,
d) wydzielenie dróg wewnętrznych o minimalnej 

szeroko[ci 10m.

§9. W zakresie granic i sposobów zagospodaro-
wania 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 ustala się: dla obszaru 
planu będącego w zasięgu zbiornika czwartorzędo-
wych wód podziemnych ｧKopalna Dolina Wielkopol-
ska nr 144ｦ, dla którego ustalono obszar wysokiej 
ochrony (OWO) ochronę zgodnie z paragrafem 5 
ust. 1.

§10. W zakresie szczegóEowych zasad i warun-
ków scalania i podziaEu nieruchomo[ci w rozumieniu 
przepisów odrębnych nie podejmuje się ustaleG.

§11. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeG w ich uryt-

kowaniu, w tym terenów wyEączonych z zabudowy 
ustala się uwzględnienie w zagospodarowaniu tere-
nów wymagaG i ograniczeG technicznych wynikają-
cych z przebiegu istniejących i projektowanych sieci 
infrastruktury technicznej.

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

1) obsEugę komunikacyjną w zakresie ruchu samo-
chodowego dla terenu U:

a) z przylegEych dróg publicznych, z wyjątkiem 
drogi krajowej, zlokalizowanych poza granicami pla-
nu,

b) z nowo wydzielonych dróg wewnętrznych;
2) zachowanie istniejącej infrastruktury transpor-

towej, z dopuszczeniem jej rozbudowy lub przebu-
dowy zgodnie z ustaleniami planu;

3) zapewnienie miejsc postojowych dla samocho-
dów osobowych, w tym dla niepeEnosprawnych 
zmotoryzowanych, na terenach zabudowy w Eącznej 
ilo[ci nie mniejszej nir: 1 miejsce na karde 4 osoby 
mogące jednocze[nie przebywać w budynku, przy 
czym miejsca postojowe powinny być zlokalizowa-
ne na dziaEce zajmowanej przez obiekt, dla którego 
wymagane jest zapewnienie miejsc postojowych;

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

1) lokalizację sieci infrastruktury technicznej, 
zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) lokalizację i rozbudowę sieci infrastruktury 
technicznej, w tym w szczególno[ci sieci: wodocią-
gowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycz-
nej, ciepEowniczej, telekomunikacyjnej;

3) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z 
ukEadem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do 
sieci zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) w przypadku lokalizacji wolno stojącej maEoga-
barytowej stacji transformatorowej minimalną po-
wierzchnię dziaEki budowlanej w wielko[ci 50 m2;

5) zaopatrzenie w wodę do celów bytowo ｠ go-
spodarczych z sieci wodociągowej, z dopuszcze-
niem korzystania z istniejących w chwili uchwalenia 
niniejszego planu indywidualnych ujęć wody, a do 
czasu realizacji systemu wodociągowego budowy 
nowych, indywidualnych ujęć wody, zgodnie z prze-
pisami odrębnymi;

6) zakaz lokalizowania przydomowych oczysz-
czalni [cieków;

7) zaopatrzenie w energię elektryczną ｠ siecią 
[redniego lub niskiego napięcia, odpowiednio do po-
trzeb;

8) utrzymanie peEnej drorno[ci istniejących urzą-
dzeG melioracyjnych: wEa[ciciel nieruchomo[ci poEo-
ronej na terenie zmeliorowanym zobowiązany jest, 
w przypadku uszkodzenia urządzeG drenarskich, do 
powiadomienia o tym fakcie wEa[ciwej spóEki wod-
nej oraz ich naprawy.

§13. W zakresie sposobów i terminów tymczaso-
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wego zagospodarowania, urządzenia i urytkowania 
terenów nie podejmuje się ustaleG.

RozdziaE 3
Przepisy koGcowe

§14. Dla terenu objętego planem ustala się 8 % 
stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym z pópniejszymi zmianami.

§15. Wykonanie niniejszej uchwaEy powierza się 
Wójtowi Gminy Dubowo.

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

 Przewodniczący Rady Gminy
(-) Jan Grabowski
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Brak uwag do projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego terenu zabudo-
wy usEugowej w FaEkowie dziaEka nr ewid. 165/1, 

165/3, 165/5 i 165/6 wniesionych w terminie od 
23 lipca 2010 do 17 wrze[nia 2010.

ZaEącznik nr 2
do UchwaEy nr XXXVIII/447/2010

Rady Gminy Dubowo
z dnia 29 wrze[nia 2010 r.
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Brak uwag do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu 
zabudowy usługowej w Fałkowie działka nr 

ewid. 165/1, 165/3, 165/5 i 165/6 
wniesionych w terminie od 23 lipca 2010 
do 17 września 2010. 

Zalacznik2.doc 

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 
Gminy Dubowo okre[la sposób realizacji infrastruk-
tury technicznej, nalerących do zadaG wEasnych 
gminy oraz zasady ich finansowania:

§1. Uchwalenie przedmiotowego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy 
terenu nieuzbrojonego w podstawowe sieci infra-
struktury technicznej i komunikacyjnej.

§2. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które nalerą do zadaG wEa-
snych gminy:

1. Plan zakEada morliwo[ć budowy dróg we-
wnętrznych, które nie obciąrają budretu gminy ze 
względu na konieczno[ć ich budowy oraz utrzyma-
nia. 

2. Gmina na przedmiotowym terenie nie posiada 
gruntów. Na obszarze planu przewiduje się udziaE 
innych nir gmina inwestorów w finansowaniu in-
westycji z zakresu infrastruktury technicznej. We-
wnętrzny ukEad drogowy z uwagi na prywatny cha-
rakter będzie zaopatrzony w przyEącza, które lerą w 
gestii inwestorów.

3. Realizowane więc będzie uzbrojenie terenu 
zgodnie z przepisami prawa materialnego i finanso-
wego w tym zakresie.

4. Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. ustawą 
prawo budowlane, samorządzie gminnym, gospo-
darce komunalnej i o ochronie [rodowiska.

5. Wydatki na poszczególne zadania realizacji 
uzbrojenia terenu nie będą wymagaEy zabezpiecze-
nia [rodków finansowych w budrecie gminy po-
chodzących z dochodów wEasnych gminy i innych 
pródeE.

6. 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 Dubowo.

7. W przypadku zadaG publicznych wyEonienie 
wykonawcy powinno odbywać się w trybie i na za-
sadach okre[lonych w ustawie - Prawo zamówieG 
publicznych.

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

§3. Zasady finansowania inwestycji z zakresu in-

ZaEącznik nr 3
do UchwaEy nr XXXVIII/447/2010

Rady Gminy Dubowo
z dnia 29 wrze[nia 2010 r.
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frastruktury technicznej, które nalerą do zadaG wEa-
snych gminy:

1. Ewentualne zadania realizowane będą z [rod-
ków krajowych i unijnych. Zrodki krajowe pocho-
dzić będą ze [rodków wEasnych gminy i budretu 
paGstwa, funduszy i dotacji celowych, poryczek, 
kredytów, [rodków instytucji pozabudretowych. 

2. Finansowanie inwestycji będzie odbywać się 
poprzez:

a. wydatki z budretu gminy;
b. wspóEfinansowanie [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.

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.

 

§1. Powiat Turecki w ramach dziaEalno[ci prowa-
dzonej przez jego jednostkę organizacyjną ｠ Porad-
nię Psychologiczno-Pedagogiczną w Turku zapewni 
przeprowadzenie niezbędnych badaG i wydawanie 
opinii i orzeczeG dla dzieci niewidomych i sEabo wi-
dzących, niesEyszących i sEabo sEyszących oraz dla 
dzieci z autyzmem uczęszczających do szkóE prowa-
dzonych przez Powiat Kolski oraz dzieci nieuczęsz-
czających do tych szkóE, a zamieszkaEych na terenie 
Powiatu Kolskiego.

§2. Powiat Kolski zobowiązuje się finansować 
wydatki związane z badaniami oraz wydawaniem 
opinii i orzeczeG, o których mowa w §1, w wysoko-
[ci 500 zEotych za karde dziecko.

§3. 1. Powiat Kolski zobowiązuje się przekazywać 
[rodki finansowe pokrywające wydatki związane 
z przeprowadzaniem badaG i wydawaniem opinii i 
orzeczeG za karde dziecko w ciągu 14 dni po otrzy-
maniu księgowej noty obciąreniowej wystawionej 
przez Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej w Turku, na rachunek bankowy Powiatu Tu-
reckiego: PKO BP S. A. 08 1020 2212 0000 5002 
0298 9622 2. W przypadku nie uregulowania pEat-
no[ci w terminie okre[lonym w ust. 1, Powiat Kolski 
zobowiązuje się zapEacić oprócz nalerno[ci gEównej 
odsetki ustawowe za kardy dzieG opópnienia w za-
pEacie, pEatne na podstawie odrębnej księgowej noty 
obciąreniowej wystawionej przez Dyrektora Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Turku.

§4. Porozumienie zawarte jest na czas nieokre[lo-
ny z morliwo[cią rozwiązania porozumienia z zacho-
waniem dwumiesięcznego terminu wypowiedzenia.

§5. Ze strony Powiatu Tureckiego za realizację po-
stanowieG wynikających z niniejszego Porozumienia 
odpowiedzialny jest Dyrektor Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej w Turku.

§6. Kwestie nie uregulowane w niniejszym Poro-
zumieniu reguluje Kodeks cywilny.

§7. Wszelkie zmiany warunków porozumienia wy-
magają formy pisemnej pod rygorem niewarno[ci.

§8. Spory, jakie mogą wyniknąć w związku z wy-
konywaniem przedmiotu porozumienia, strony pod-
dają rozstrzygnięciu Sądu wEa[ciwego miejscowo 
dla siedziby Powiatu Tureckiego.

§9. Porozumienie zostaEo sporządzone w dwóch 
jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
kardej ze Stron.

§10. Niniejsze porozumienie wchodzi w rycie z 
dniem ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

Starosta
(-) Ryszard Bartosik 

Wicestarosta 
(-) Krzysztof Kolenda

Starosta 
(-) WieGczysEaw Oblizajek

 
Wicestarosta

(-) Marek Banaszewski
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POROZUMIENIE NR 1/2010 ZARZĄDU POWIATU TURECKIEGO

 z dnia 1 wrze[nia 2010 r.

zawarte pomiędzy Powiatem Tureckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Tureckiego, w osobach: 
Ryszarda Bartosika ｠ Starosty, Krzysztofa Kolendy ｠ Wicestarosty, a Powiatem Kolskim reprezentowa-
nym przez Zarząd Powiatu Kolskiego, w osobach: WieGczysEawa Oblizajka ｠ Starosty, Marka Banaszew-

skiego ｠ Wicestarosty


