
Dziennik Urzňdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 331 – 32834 – Poz. 5593,5594 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr X/56/2011 

Rady Gminy Miedzichowo 
z dnia 29 wrzeŌnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIŇCIE RADY GMINY MIEDZICHOWO O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM 

PLANIE ZAGOSPODAROWNAIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁEK NR GEOD. 1571/11 I 1572, OBRŇB 
BOLEWICE, GM. MIEDZICHOWO, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE 

NALEŏŅ DO ZADAŉ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA ZGODNIE Z PRZEPISAMI O 
FINANSACH PUBLICZNYCH. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80 poz. 717 ze zm.) 
Rada Gminy Miedzichowo rozstrzyga, co nastňpuje:  
 

§ 1. Sposób realizacji zawartych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej: 

1. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej 
prowadziń bňdņ właŌciwe przedsiňbiorstwa, 
w kompetencji których leŐy rozwój sieci: wodociņ-
gowej i kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazo-
ciņgowej i cieplnej, zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego oraz na podsta-
wie przepisów odrňbnych. 

2. Zadania w zakresie gospodarki odpadami re-
alizowane bňdņ zgodnie z miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego, zgodnie z planem 
gospodarki odpadami oraz na podstawie przepisów 
odrňbnych. 

3. Za podstawň przyjňcia do realizacji zadaŊ 
okreŌlonych w miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego, które naleŐņ do zadaŊ własnych 
gminy, stanowiń bňdņ zapisy gminnego Programu 
Rozwoju Lokalnego. 

4. OkreŌlenie terminów przystņpienia 
i zakoŊczenia realizacji tych zadaŊ, ustalone bňdzie 
według kryteriów i zasad przyjňtych przy konstru-
owaniu gminnego Programu Rozwoju Lokalnego. 

5. Inwestycje realizowane mogņ byń etapowo, 
w zaleŐnoŌci od wielkoŌci przeznaczonych na nie 
Ōrodków. 

 
§ 2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej okreŌlonych w planie. Finanso-
wanie inwestycji bňdzie odbywań siň poprzez: 

1) wydatki z budŐetu gminy; 
2) udział inwestorów w finansowaniu w ramach 

porozumieŊ o charakterze cywilno-prawnym 
lub w formie partnerstwa publiczno-
prawnego, a takŐe właŌcicieli nieruchomoŌci; 

3) współfinansowanie Ōrodkami zewnňtrznymi, 
poprzez budŐet gminy - w ramach m.in. dota-
cji unijnych, dotacji samorzņdu województwa, 
dotacji i poŐyczek z funduszy celowych, kredy-
tów i poŐyczek bankowych lub innych Ōrod-
ków zewnňtrznych. 
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UCHWAŁA NR XII/77/2011 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. 

 z dnia 3 paŎdziernika 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Zawory, 

działka nr ewid. 484.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 20 ust. 
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 ze zm.) Rada Miejska w KsiņŐu Wlkp. 
uchwala, co nastňpuje:  

§ 1. 1. Uchwala siň miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego terenu we wsi Zawory, 
działka nr ewid. 484 zwany dalej „planem”, po 
stwierdzeniu, Őe nie narusza on ustaleŊ „Studium 
uwarunkowaŊ i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy KsiņŐ Wlkp.” – uchwała Nr 
XXII/107/2001 Rady Miejskiej w KsiņŐu Wlkp. z dnia 
29 czerwca 2001 r. z póŎniejszymi zmianami. 

2. Granice obszaru objňtego planem miej-
scowym okreŌla rysunek planu. 

3. Integralnymi czňŌciami uchwały sņ: 
1) rysunek planu, zatytułowany: Miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego te-
renu działki nr ewid. 484 we wsi Zawory, 
gm. KsiņŐ Wlkp. opracowany w skali 
1:1000, stanowiņcy załņcznik Nr 1; 

2) rozstrzygniňcie Rady Miejskiej w KsiņŐu 
Wlkp. o sposobie rozpatrzenia uwag wnie-
sionych do projektu planu, stanowiņce za-
łņcznik Nr 2; 

3) rozstrzygniňcie Rady Miejskiej w KsiņŐu 
Wlkp. o sposobie realizacji zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleŐņ do zadaŊ wła-
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snych gminy, oraz zasadach ich finanso-
wania, stanowiņce załņcznik Nr 3. 

 
§ 2. Ilekroń w uchwale jest mowa o: 

1) ustawie – naleŐy przez to rozumień ustawň 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym; 

2) planie - naleŐy przez to rozumień ustalenia 
planu o którym mowa w § 1 niniejszej 
uchwały; 

3) uchwale -naleŐy przez to rozumień niniejszņ 
uchwałň Rady Miejskiej w KsiņŐu Wlkp. 

4) linii rozgraniczajņcej tereny – naleŐy przez 
to rozumień linie rozdzielajņce tereny o 
róŐnym przeznaczeniu i róŐnych zasadach 
zagospodarowania, 

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - naleŐy 
przez to rozumień liniň wyznaczajņcņ mi-
nimalnņ odległoŌń budynku od linii rozgra-
niczajņcej teren; 

6) powierzchni zabudowy działki - naleŐy 
przez to rozumień łņcznņ powierzchniň za-
budowy obiektów kubaturowych i urzņdzeŊ 
budowlanych uszczelniajņcych teren, 

7) wskaŎnik zabudowy – naleŐy przez to ro-
zumień procentowy udział powierzchni za-
budowy w stosunku do powierzchni działki, 

8) szyldzie - naleŐy przez to rozumień znak 
oznaczajņcy siedzibň przedsiňbiorcy lub 
miejsca Ōwiadczenia usług; 

9) terenie - naleŐy przez to rozumień po-
wierzchniň działki o okreŌlonym przezna-
czeniu i zasadach zagospodarowania, wy-
znaczonņ na rysunku planu liniami rozgra-
niczajņcymi; 

10) zieleni krajobrazowej - naleŐy przez to ro-
zumień roŌlinnoŌń jak: trawy, byliny i krze-
wy oraz ich skupiska, wraz z zajmowanym 
terenem i pozostałymi składnikami szaty 
roŌlinnej; 

11) zieleni izolacyjnej – naleŐy przez to rozu-
mień wielogatunkowe nasadzenia zieleni 
wysokiej oraz krzewów z wykorzystaniem 
gatunków zimozielonych, minimalizujņce 
uciņŐliwoŌci od obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów. 

 
§ 3. 1. Przedmiotem planu jest ustalenie przezna-
czenia i zasad zagospodarowania terenu na obsza-
rze objňtym planem. 

2. Zakres ustaleŊ planu wynika z uchwały Nr 
III/13/2010 Rady Miejskiej w KsiņŐu Wlkp. z dnia 20 
grudnia 2010 r. 

 
§ 4. 1. Planem objňto obszar o powierzchni 3,6 ha. 

2. Obszar planu stanowiņ uŐytki rolne IVa i V 
kl klasy bonitacyjnej. 

3. Obszar o którym mowa w ust. 1, połoŐony 
jest w północno – Ōrodkowej czňŌci gminy KsiņŐ 
Wlkp., w obszarze rolniczej przestrzeni produkcyj-
nej, o wyznaczonym w Studium uwarunkowaŊ i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy kierunku - funkcji techniczno – produkcyj-
nej. 

 
§ 5. 1. Na obszarze objňtym planem ustala siň 
nastňpujņce przeznaczenie terenu: 

1) teren obiektów produkcyjnych, składów i 
magazynów oznaczony na rysunku planu 
symbolem P; 

2) teren komunikacji oznaczony na rysunku 
planu symbolem KD, 

2. Na terenie oznaczonym symbolem P do-
puszcza siň lokalizacjň: 

1) sieci infrastruktury technicznej, 
2) dojŌń i dojazdów, 
3) parkingów i garaŐy, 
4) zbiorników retencyjnych. 

3. Na terenie oznaczonym symbolem KD do-
puszcza siň lokalizacjň: 

1) sieci infrastruktury technicznej, 
2) dojŌń i dojazdów, 

4. Rysunek planu okreŌla przeznaczenie tere-
nu w liniach rozgraniczajņcych, zgodnie z opisem 
legendy na rysunku. 

 
§ 6. Obowiņzujņcymi ustaleniami planu sņ nastň-
pujņce oznaczenia graficzne: 

1) granice obszaru objňtego planem, 
2) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym prze-

znaczeniu i róŐnych zasadach zagospoda-
rowania, 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
4) przeznaczenie terenu okreŌlone symbolem 

literowym. 
 

§ 7. W zakresie zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego ustala siň: 

1) zakaz lokalizacji ogrodzeŊ z betonowych 
elementów prefabrykowanych, 

2) zakaz umieszczania reklam na ogrodzeniu 
3) projektowane budynki i budowle naleŐy sy-

tuowań w obszarze ograniczonym przez 
ustalone planem nieprzekraczalne linie za-
budowy, 

4) dopuszcza siň umieszczenie szyldów na 
ogrodzeniu i obiektach zlokalizowanych na 
obszarze objňtym planem, 

5) charakter zabudowy realizowanych obiek-
tów biurowo-administracyjnych powinien 
nawiņzywań do istniejņcej w pobliŐu, poza 
granicami planu, zabytkowej zabudowy 
folwarcznej. 

 
§ 8. W zakresie zasad ochrony Ōrodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego ustala siň: 

1) Wszelkie oddziaływania zwiņzane z prowa-
dzonņ działalnoŌciņ produkcyjnņ, magazy-
nowņ przetwórczņ nie mogņ powodowań 
poza terenami do których inwestor posiada 
tytuł prawny przekroczenia standardów ja-
koŌci Ōrodowiska okreŌlonych przepisami 
odrňbnymi. 
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2) Systemy i technologie produkcyjne muszņ 
spełniań wymogi i warunki gwarantujņce 
pełnņ ochronň pełna ochronň przed skaŐe-
niem: powietrza, powierzchni terenu i 
gruntu, wód powierzchniowych oraz pod-
ziemnych. 

3) ŋcieki bytowo gospodarcze naleŐy odpro-
wadzań do bezodpływowego zbiornika na 
Ōcieki, a nastňpnie zapewniń ich wywóz do 
oczyszczalni Ōcieków. Dopuszcza siň lokali-
zacjň przydomowej oczyszczalni Ōcieków 
zgodnie z przepisami odrňbnymi. 

4) Podczyszczone wody opadowe i roztopowe 
z dachów i powierzchni komunikacyjnych 
naleŐy zagospodarowań w sposób gwaran-
tujņcy ich miejscowe wykorzystanie, do-
puszczajņc ich odprowadzenie do gruntu 
lub odbiorników wskazanych przez słuŐby 
gminne, na zasadach okreŌlonych w prze-
pisach odrňbnych. 

5) Nadmiar wód opadowych i roztopowych 
dla stanów wywołanych przez zwiňkszone 
opady atmosferyczne, naleŐy gromadziń 
tymczasowo w zbiornikach dla tych celów 
wykonanych jako zbiorniki powierzchniowe 
naziemne lub podziemne przykryte. 

6) Odpady naleŐy gromadziń w wydzielonych 
miejscach w granicach posesji, w sposób 
selektywny i przekazywań do odzysku lub 
unieszkodliwiania zgodnie z gminnym pla-
nem gospodarki odpadami i przepisami 
odrňbnymi. 

7) Masy ziemne uzyskane w wyniku prac 
ziemnych a spełniajņce standardy jakoŌci 
gleb lub ziemi, na terenach ich powstawa-
nia naleŐy wykorzystań do kształtowania te-
renów zieleni towarzyszņcej inwestycjom; 
nadmiar ziemi dopuszcza siň usuwań poza 
obszar planu, zgodnie z gminnym planem 
gospodarki odpadami i przepisami odrňb-
nymi. 

8) W budynkach biurowych i innych budyn-
kach z pomieszczeniami przeznaczonymi na 
pobyt ludzi, a zlokalizowanych na terenie 
obiektów produkcyjnych, składów i maga-
zynów oznaczonych symbolem P naleŐy 
zapewniń standardy akustyczne zgodnie z 
Polskņ Normņ. 

9) Do celów grzewczych i technologicznych 
dopuszcza siň stosowanie paliw płynnych 
i stałych (np. biomasa, drewno) charaktery-
zujņcych siň najniŐszymi wskaŎnikami emi-
syjnymi lub wykorzystywanie alternatyw-
nych Ŏródeł energii. 

10) Urzņdzenie zieleni o funkcji izolacyjnej i 
krajobrazowej ustala siň zgodnie z rysun-
kiem planu. 

 
§ 9. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
ustala siň obowiņzek prowadzenia rozpoznaw-
czych badaŊ powierzchniowo – sondaŐowych 

wyprzedzajņcych inwestycjň. Inwestor winien 
uzyskań pozwolenie Wielkopolskiego Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie 
w.w. badaŊ archeologicznych przed otrzymaniem 
pozwolenia na budowň. 
 
§ 10. W zakresie wymagaŊ wynikajņcych z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych nie podej-
muje siň ustaleŊ. 
 
§ 11. W zakresie parametrów, wskaŎników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala siň: 

1) WskaŎnik procentowy zabudowy po-
wierzchni działki nie wiňkszy niŐ 70%, 

2) Powierzchniň terenu biologicznie czynnņ 
nie mniejszņ niŐ 20%, 

3) Lokalizowanie budynków produkcyjnych, 
instalacji przemysłowych, składów, maga-
zynów, budowli i urzņdzeŊ technicznych 
zgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy 
oraz o wysokoŌci nie wyŐszej niŐ 15.0 m. n. 
p. t. 

4) Obowiņzek dokonania badaŊ gruntowo – 
wodnych w celu doboru rodzaju posado-
wienia obiektów i zastosowania odpo-
wiednich zabezpieczeŊ przeciw wodnych, 

5) Nieprzekraczalne linie zabudowy: 
a) w odległoŌci 12 m od istniejņcej linii roz-

graniczajņcej teren drogi gminnej, połoŐo-
nej poza granicami obszaru objňtego pla-
nem, 

b) w odległoŌci 12 m od linii rozgraniczajņcej 
teren drogi wewnňtrznej, połoŐonej poza 
granicami obszaru objňtego planem, 

c) od północno – zachodniej granicy planu w 
odległoŌci od 22 m do 25 m z dopuszcze-
niem zmniejszenia w czňŌci południowej 
do 5 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

6) Dopuszcza siň stosowanie dachów: 
a) wszelkich form dla obiektów produkcyj-

nych, składów i magazynów, 
b) spadowych dla budynków biurowo-

administracyjnych, 
7) Dopuszcza siň podział terenów na działki o 

minimalnej powierzchni 0,5 ha. 
8) ZieleŊ krajobrazowņ w formie traw, bylin i 

krzewów w nawiņzaniu do warunków sie-
dliskowych naleŐy lokalizowań w pasie te-
renu o nieregularnej szerokoŌci pomiňdzy 
granicņ północno – zachodniņ planu a nie-
przekraczalnymi liniami zabudowy, zgodnie 
z rysunkiem planu. 

9) ZieleŊ izolacyjno w formie wielogatunko-
wych nasadzeŊ zieleni wysokiej i krzewów 
z wykorzystaniem gatunków zimozielonych 
naleŐy lokalizowań : 

a) od granicy wschodniej planu w pasie sze-
rokoŌci 4 – 5 m. 

b) wzdłuŐ drogi gminnej w pasach szerokoŌci 
4 – 5 m o zróŐnicowanej długoŌci. 
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§ 12. W zakresie granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegajņcych 
ochronie ustalonych na podstawie odrňbnych 
przepisów w tym terenów górniczych, a takŐe 
naraŐonych na niebezpieczeŊstwo powodzi oraz 
osuwaniem siň mas ziemnych nie podejmuje siň 
ustaleŊ. 
 
§ 13. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeŊ w ich 
uŐytkowaniu ustala siň: 

1) WzdłuŐ istniejņcej linii elektroenergetycznej 
Ōredniego napiňcia 15 kV wyznacza siň pas 
technologiczny o szerokoŌci 7,5 m w obie 
strony od skrajnych przewodów, w którym 
obowiņzuje zakaz lokalizowania zabudowy 
z pomieszczeniami przeznaczonymi na sta-
ły pobyt ludzi. 

2) Na terenie objňtym planem w obszarze 
wystňpowania Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych nr 150 w strefie krawňdzio-
wej struktury Pradoliny Warszawa – Berlin 
obowiņzuje zakaz odprowadzania zanie-
czyszczeŊ do gruntu i wód powierzchnio-
wych. 

 
§ 14. 1. W zakresie szczegółowych zasad 
i warunków scalania i podziału nieruchomoŌci nie 
podejmuje siň ustaleŊ wymagajņcych wszczňcia 
procedury w rozumieniu przepisów odrňbnych. 

2. Dopuszcza siň podział na dalsze działki in-
westycyjne o powierzchni min. 0,5 ha. 

 
§ 15. W zakresie modernizacji, rozbudowy, budo-
wy systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej ustala siň: 

1) Obsługň komunikacyjnņ zapewnia istniejņ-
ca publiczna droga gminna nr 603001P i 
droga wewnňtrzna, połoŐone poza grani-
cami obszaru objňtego planem. 

2) Z terenu działki wyznacza siň pas terenu 5 
m szerokoŌci okreŌlony symbolem KD 
przeznaczony pod docelowe poszerzenie 
drogi gminnej. 

3) Lokalizacjň stanowisk postojowych wyłņcz-
nie na terenie P w iloŌci: 

a) dla samochodów osobowych nie mniej niŐ 
jedno miejsce postojowe na dwóch zatrud-
nionych, 

b) dla samochodów ciňŐarowych dostawczych 
nie mniej niŐ 3 miejsca postojowe. 

4) Zaopatrzenie w wodň w tym dla celów 
przeciwpoŐarowych przewiduje siň z istnie-
jņcego wodociņgu wiejskiego. 

5) Dopuszcza siň stosowanie indywidualnego 
ujňcia wody na warunkach okreŌlonych 
przez słuŐby gminne z zachowaniem prze-
pisów odrňbnych. 

6) Dla gromadzenia Ōcieków bytowo - gospo-
darczych dopuszcza siň realizacjň szczel-
nych zbiorników bezodpływowych z za-
pewnieniem ich wywozu do oczyszczalni 
Ōcieków lub realizacjň przydomowej 
oczyszczalni Ōcieków. 

7) Podczyszczone do parametrów zgodnych z 
przepisami odrňbnymi Ōcieki przemysłowe, 
naleŐy gromadziń w szczelnych zbiornikach 
bezodpływowych, a nastňpnie odprowa-
dzań do oczyszczalni Ōcieków. 

8) Dopuszcza siň budowň i przebudowň sieci 
infrastruktury technicznej: wodociņgowej, 
kanalizacyjnej , gazowej, elektroenerge-
tycznej, ciepłowniczej. 

9) W zakresie telekomunikacji dopuszcza siň 
budowň sieci telekomunikacyjnej zarówno 
w formie tradycyjnej oraz z wykorzysta-
niem nowych technologii z zachowaniem 
przepisów odrňbnych. 

10) Nakazuje siň powiņzanie sieci infrastruktu-
ry technicznej z układem zewnňtrznym oraz 
zapewnienie dostňpu do sieci, zgodnie z 
przepisami odrňbnymi. 

11) Dopuszcza siň lokalizowanie napowietrz-
nych sieci infrastruktury technicznej. 

12) Dopuszcza siň lokalizacjň stacji transforma-
torowej zgodnie z przepisami odrňbnymi 

 
§ 16. W zakresie sposobów i terminów tymczaso-
wego zagospodarowania, urzņdzenia i uŐytkowa-
nia terenu nie podejmuje siň ustaleŊ. 
 
§ 17. Ustala siň stawkň procentowņ stanowiņcņ 
podstawň do okreŌlenia opłaty, o której mowa w 
art.36 ust 4 ustawy i planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym w wysokoŌci 20 %. 
 
§ 18. Wykonanie niniejszej uchwały powierza siň 
Burmistrzowi KsiņŐa Wlkp. 
 
§ 19. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie 14 dni 
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym 
Województwa Wielkopolskiego. 
 

Przewodniczņcy Rady Miejskiej 
w KsiņŐu Wlkp. 

(-) Paweł Walkowiak 
 

  



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 331 – 32838 – Poz. 5594 
 

Załņcznik nr 1 
do uchwały nr XII/77/2011  

Rady Miejskiej w KsiņŐu Wlkp. 
z dnia 3 paŎdziernika 2011 r. 

 

 

  



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 331 – 32839 – Poz. 5594 
 

Załņcznik nr 2 
do uchwały nr XII/77/2011  

Rady Miejskiej w KsiņŐu Wlkp. 
z dnia 3 paŎdziernika 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIŇCIE RADY MIEJSKIEJ W KSIŅŏU WLKP. O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH 
DO PUBLICZNEGO WGLŅDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNE-
GO TERENU WE WSI ZAWORY, DZIAŁKA NR EWID 484 
 

Na podstawie 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 póŎn. zm.) Rada Miejska w KsiņŐu Wlkp. roz-
strzyga, co nastňpuje: 

§ 1. W zwiņzku brakiem wniesienia uwag do wyło-
Őonego do publicznego wglņdu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu we wsi Zawory działka nr ewid. 484 - nie 
rozstrzyga siň o sposobie ich rozpatrzenia. 

  



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 331 – 32840 – Poz. 5594,5595 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr XII/77/2011  

Rady Miejskiej w KsiņŐu Wlkp. 
z dnia 3 paŎdziernika 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIŇCIE RADY MIEJSKIEJ W KSIŅŏU WLKP. O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W MIEJ-
SCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU WE WSI ZAWORY DZIAŁKA NR 

EWID 484, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŏŅ DO ZADAŉ WŁA-
SNYCH GMINY ORAZ ZASADNOŋCI ICH FINANSOWANIA 

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póŎn. zm.) art. 
7 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzņdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 
1591 z póŎn. zm.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 
z póŎn. zm. ) Rada Miejska w KsiņŐu Wlkp. rozstrzyga 
co nastňpuje: 

§ 1. 1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwe-
stycje z zakresu infrastruktury technicznej . Zapisane 
w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego terenu we wsi Zawory działka nr ewid. 
484 inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, 
które naleŐņ do zadaŊ własnych gminy to: 

1) Budowa fragmentu drogi, która bňdzie reali-
zowana zgodnie z przepisami prawa mate-
rialnego i finansowego w tym zakresie. 

2) Za podstawň przyjňcia realizacji wyŐej wyzna-
czonego zadania, które naleŐy do zadaŊ wła-
snych gminy stanowiń bňdņ zapisy Wielolet-
niego Programu Inwestycyjnego Gminy KsiņŐ 
Wlkp. 

3) OkreŌlenie terminów przystņpienia i zakoŊ-
czenia realizacji tych zadaŊ, ustalone bňdzie 
według kryteriów i zasad przyjňtych przy kon-

struowaniu Wieloletniego Programu Inwesty-
cyjnego Gminy KsiņŐ Wlkp. 

4) Inwestycja realizowana moŐe byń etapowo w 
zaleŐnoŌci od wielkoŌci przeznaczonych Ōrod-
ków. 

5) Uchwalenie zmiany planu miejscowego nie 
wywoła skutków zwiņzanych z wypłatņ od-
szkodowaŊ na skutek zmniejszenia wartoŌci 
nieruchomoŌci. 

2. Zasady finansowania zapisanych w planie 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
naleŐņ do zadaŊ własnych gminy, zgodnie z przepi-
sami o finansach publicznych. Finansowanie inwe-
stycji bňdzie odbywań siň poprzez: 

1) Wydatki z budŐetu gminy. 
2) Współfinansowanie Ōrodkami zewnňtrznymi , 

poprzez budŐet gminy, w ramach m. in.: 
a) Dotacji unijnych, 
b) Dotacji samorzņdu województwa, 
c) Dotacji i poŐyczek z funduszy celowych, 
d) Kredytów i poŐyczek bankowych, 
e) Innych Ōrodków zewnňtrznych. 
3) Udział inwestorów w finansowaniu w ramach 

porozumieŊ o charakterze cywilno-prawnym 
lub w formie partnerstwa publiczno-
prywatnego „PPP”. 
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UCHWAŁA NR XIV/142/11 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH 

 z dnia 24 paŎdziernika 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki o numerze 

ewidencyjnym 80 położonej w miejscowości Popówko, gmina Oborniki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Miejska 
w Obornikach uchwala, co nastňpuje:  

§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodnoŌci poniŐszych usta-
leŊ ze zmianņ Studium uwarunkowaŊ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Oborniki, zatwierdzonņ uchwałņ Nr XIV/141/11 
Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 24 paŎdzierni-
ka 2011r.w sprawie uchwalenia zmiany Studium 
uwarunkowaŊ i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Oborniki, uchwala siň miej-
scowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu czňŌci działki o numerze ewidencyjnym 80 
połoŐonej w miejscowoŌci Popówko, gmina Obor-
niki, zwany dalej „planem”. 

2. Integralnymi czňŌciami uchwały sņ: 
a) załņcznik nr 1 – stanowiņcy czňŌń graficznņ 

zwanņ „rysunkiem planu”, opracowany w 
skali 1:1000 i zatytułowany: Miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego dla te-
renu czňŌci działki o numerze ewidencyj-
nym 80 połoŐonej w miejscowoŌci Popów-
ko, gmina Oborniki; 

b) załņcznik nr 2 – stanowiņcy rozstrzygniňcie 
Rady Miejskiej w Obornikach o sposobie 


