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UCHWAŁA NR VII/92/11 RADY GMINY KOŚCIAN 

 z dnia 21 czerwca 2011 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

położonego w obrębie wsi Racot. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 z dnia 8 marca 
1990 roku o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. z póŝniejszymi 
zmianami) i art. 20 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami), 
a takşe w zwiņzku z uchwałņ Nr XXXVII/355/10 
Rady Gminy Kościan z dnia 18 marca 2010 r. 
w sprawie przystņpienia do sporzņdzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru połoşonego w obrňbie wsi 
Racot, po stwierdzeniu zgodności ze studium, 
uchwala siň co nastňpuje.  

Rozdział I 
Ustalenia ogólne 

§ 1. Niniejsza uchwała obowiņzuje na obszarze, 
którego granice określa załņcznik Nr 1 do uchwały 
zatytułowany „Zmiana miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla obszaru połoşo-
nego w obrňbie wsi Racot”, zwana dalej planem. 
Obszar objňty zmianņ mpzp zawiera działki 
o numerach geodezyjnych 25/1, 26/1, 27/1, 28 
i 29/1 – obrňb wsi Racot. 
 
§ 2. Integralnņ czňściņ uchwały jest: 

1. Rysunek planu w skali 1:1000 stanowiņcy 
załņcznik nr 1 do uchwały. 

2. Rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag stanowiņcy załņcznik nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

3. Rozstrzygniňcia o sposobie realizacji zapi-
sanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleşņ do zadań własnych gmi-
ny, oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych, stanowiņce 
załņcznik nr 3 do uchwały. 
 
§ 3. 1. Ilekroń w uchwale jest mowa o: 

1) uchwale – rozumie siň przez to niniejszņ 
uchwałň; 

2) zmianie planu – rozumie siň przez to miej-
scowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego, o którym mowa w §1 - §2 niniejszej 
uchwały; 

3) rysunku planu – rozumie siň przez to gra-
ficzny zapis planu, bňdņcy załņcznikiem 
graficznym do niniejszej uchwały; 

4) przeznaczeniu podstawowym – przezna-
czenie, które w ramach realizacji planu 
winno stań siň dominujņcņ i przewaşajņcņ 

formņ wykorzystania terenu wyznaczonego 
liniami rozgraniczajņcymi; 

5) przeznaczeniu dopuszczalnym / uzupełnia-
jņcym – przeznaczenie, które moşe byń re-
alizowane jako uzupełnienie lub wzboga-
cenie przeznaczenia podstawowego 
w sposób określony w ustaleniach planu; 

6) powierzchni zabudowy - rozumie siň przez 
to powierzchniň terenu zajňtņ przez budy-
nek, wyznaczonņ przez rzut pionowy ze-
wnňtrznych krawňdzi budynku na po-
wierzchniň terenu; 

7) wysokości zabudowy – wysokośń budynku 
mierzona w metrach w linii elewacji fron-
towej od średniego poziomu terenu (przed 
głównym wejściem do budynku) do głów-
nej kalenicy obiektu w przypadku dachu 
stromego lub gzymsu w przypadku dachu 
płaskiego; 

8) poziomie terenu – rozumie siň przez to 
rzňdnņ terenu nad poziomem morza przed 
wejściem głównym do budynku, bņdŝ jego 
samodzielnej czňści; 

9) urzņdzeniach infrastruktury technicznej – 
rozumie siň przez to sieci wodociņgowe, 
elektroenergetyczne, gazownicze, ciepłow-
nicze, kanalizacyjne, telekomunikacyjne 
/infrastruktura techniczna liniowa/ oraz sta-
cje transformatorowe i rozdzielcze 
/infrastruktura techniczna kubaturowa/; 

10) przepisach szczególnych i odrňbnych – ro-
zumie siň przez to inne przepisy ustaw, ak-
tów wykonawczych oraz ograniczenia 
w dysponowaniu terenem wynikajņce 
z prawomocnych decyzji administracyj-
nych, poza ustawņ o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym; 

2. Pojňcia niezdefiniowane naleşy rozumień 
zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami odrňbnymi. 
 
§ 4. 1. Na obszarze objňtym zmianņ planu ustala 
siň nastňpujņce przeznaczenie terenu: Tereny 
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 
z moşliwościņ wprowadzenia zabudowy usługo-
wej. 

2. Obowiņzujņcymi ustaleniami zmiany planu 
sņ nastňpujņce oznaczenia graficzne rysunku pla-
nu: 

1) granica obszaru objňtego zmianņ mpzp; 
2) linia rozgraniczajņca tereny o róşnym prze-

znaczeniu - ustalona planem; 
3) nieprzekraczalna linia zabudowy. 
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Rozdział II 
Zasady ogólne zagospodarowania terenów 

§ 5. Ustalenia dotyczņce zasad ochrony środowi-
ska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1. Obszar objňty planem znajduje siň 
w obszarze Parku Krajobrazowego im. Gen. Dezy-
derego Chłapowskiego oraz w obszarze Krzywiń-
sko-Osieckiego obszaru chronionego krajobrazu. 
Obowiņzujņ zakazy i nakazy wynikajņce z przepi-
sów odrňbnych dotyczņcych celów ochrony ww. 
obszarów. 

2. Ustala siň stosowanie do celów grzew-
czych i technologicznych paliw charakteryzujņcych 
siň niskimi wskaŝnikami emisji substancji do po-
wietrza, takich jak: paliwa płynne, gazowe i stałe 
(np.: biomasa i drewno) oraz urzņdzeń do ich spa-
lania charakteryzujņcych siň wysokim stopniem 
sprawności. Dopuszcza siň stosowanie alterna-
tywnych ŝródeł energii. 

3. Nie dopuszcza siň składowania na wolnym 
powietrzu materiałów mogņcych przenikań do gleb 
i wód gruntowych /materiałów pylņcych 
i emitujņcych odór/. 

4. Wszelkie oddziaływania zwiņzane 
z prowadzonņ działalnościņ za wyjņtkiem inwesty-
cji celu publicznego nie mogņ powodowań prze-
kroczenia standardów jakości środowiska, okre-
ślonych przepisami odrňbnymi, poza terenem do 
którego inwestor posiada tytuł prawny. 

5. Zakazuje siň realizacji prac trwale narusza-
jņcych stosunki gruntowo – wodne na przedmio-
towym obszarze i w jego sņsiedztwie. 

6. Ustala siň obowiņzek zabezpieczenia śro-
dowiska gruntowo – wodnego przed zanieczysz-
czeniami ropopochodnymi. 

7. Tereny zabudowy usługowej, techniczno - 
produkcyjnej, składów i magazynów oraz usług 
powinny zostań zagospodarowane zieleniņ, tak 
aby zminimalizowań oddziaływanie pochodzņce 
z tych obszarów oraz poprawiń walory krajobra-
zowe. 

8. Na terenie pasa konserwacyjnego cieku 
wodnego zabrania siň wykonywania ogrodzeń 
oraz nasadzeń zieleniņ średniņ i wysokņ, natomiast 
dopuszcza siň wykonywanie obsiewu mieszankņ 
traw. 
 
§ 6. Ustalenia dotyczņce zasad ochrony dziedzic-
twa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej:  
Obszar planu znajduje siň takşe w strefie „W” 
ochrony archeologicznej. Zamierzenia inwestycyj-
ne na tym obszarze powinny byń uzgodnione 
z konserwatorem zabytków, który określi warunki 
dopuszczajņce do realizacji inwestycji w zakresie 
ochrony zabytków archeologicznych. 
 
§ 7. Ustalenia dotyczņce wymagań wynikajņcych 
z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej.  
Nie ustala siň przestrzeni publicznej. 
 

§ 8. Ustalenia dotyczņce zasad i warunków scala-
nia i podziału nieruchomości: 
 Nie wymaga ustalenia. 
 
§ 9. Ustalenia dotyczņce zasad modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów infrastruktury tech-
nicznej: 

1. Ustala siň docelowo realizacjň zakresu 
uzbrojenia terenu: sieci kanalizacyjnej, wodociņ-
gowej, gazowej, energetycznej i telekomunikacyj-
nej – poprzez rozbudowň istniejņcych i budowň 
nowych sieci infrastruktury technicznej. 

2. Nowoprojektowane sieci i urzņdzenia 
uzbrojenia technicznego lokalizowań za zgodņ i na 
warunkach określonych przez Dysponentów sieci. 

3. Lokalizacja obiektów infrastruktury tech-
nicznej spełniań musi warunki określone 
w przepisach szczególnych i odrňbnych. 

4. Podstawň realizacji uzbrojenia techniczne-
go stanowiń bňdņ projekty branşowe. 

5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji: Dostňpnośń komunikacyj-
na z drogi publicznej - obowiņzujņca dla powiňk-
szanej działalności oraz poprzez przejście przez 
rów zgodnie z decyzjņ ABŚ.6341.10.2011 Starosty 
Kościańskiego z dnia 09.05.2011 i Pismem RO 
EUM-433/Uz/102/103/10 Wielkopolskiego Zarzņdu 
Melioracji i Urzņdzeń Wodnych Rejonowy Oddział 
w Lesznie z dnia 08.12.2010r. 

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
infrastruktury technicznej w zakresie instalacji 
wodociņgowej i kanalizacyjnej: 

1) ustala siň zaopatrzenie w wodň z sieci wo-
dociņgowej, podłņczanej docelowo do ze-
wnňtrznego systemu sieci wiejskiej; 

2) na terenie objňtym planem ustala siň reali-
zacjň rozdzielczego systemu kanalizacji; 

3) docelowo ustala siň odprowadzenie ście-
ków komunalnych i przemysłowych do pro-
jektowanej kanalizacji, na warunkach okre-
ślonych przez Dysponenta sieci; 

4) dopuszcza siň, jako rozwiņzanie tymczaso-
we, odprowadzanie ścieków komunalnych 
i przemysłowych do szczelnych zbiorników 
bezodpływowych, lub inne - do czasu objň-
cia zbiorczņ kanalizacjņ sanitarnņ. Ścieki ze 
zbiorników bňdņ systematycznie wywoşo-
ne przez koncesjonowanego przewoŝnika 
do punktu zlewowego przy oczyszczalni 
ścieków; 

5) ustala siň zastosowanie urzņdzeń hermety-
zujņcych rozładunek/załadunek płynów 
szkodliwych/problematycznych dla środo-
wiska; 

6) oddziaływanie zwiņzane z procesem gro-
madzenia oraz oczyszczania wód opado-
wych i/lub roztopowych nie moşe przekra-
czań granic nieruchomości, w której od-
prowadzane i oczyszczane sņ wody opa-
dowe i/lub roztopowe; 

7) ustala siň zakaz odprowadzania nie oczysz-
czonych ścieków do gruntu, wód po-
wierzchniowych oraz podziemnych; 
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8) zakazuje siň odprowadzania do gruntu lub 
kanalizacji zbiorczej wód opadowych i/lub 
roztopowych z terenów komunikacji koło-
wej (drogi publiczni i drogi wewnňtrzne) 
bez uprzedniego oczyszczenia; 

9) na terenach zabudowy techniczno – pro-
dukcyjnej zezwala siň na lokalizacjň lokal-
nych obiektów oczyszczania ścieków prze-
mysłowych i poprodukcyjnych; lokalizacje 
obiektów spełniań muszņ warunki określo-
ne w przepisach szczególnych i odrňbnych; 

10) gromadzenie i oczyszczanie ścieków 
w postaci wód opadowych i roztopowych 
nie moşe przekroczyń granic terenu, na któ-
rym te ścieki powstajņ; 

11) w przypadku odprowadzania ścieków poza 
teren objňty planem – dostosowań ich pa-
rametry do wymogów przepisów odrňb-
nych; 

12) przed realizacjņ inwestycji naleşy uzyskań 
warunki techniczne podłņczenia indywidu-
alnego i systemowego od właściwego za-
rzņdcy sieci; 

13) zapewniń zaopatrzenie wodne do celów 
gaśniczych oraz drogi poşarowe zapewnia-
jņce dojazd dla jednostek ochrony przeciw-
poşarowej oraz zapewniń moşliwośń pro-
wadzenia działań ratunkowych. 

7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
infrastruktury technicznej w zakresie elektroener-
getyki: 

1) zaopatrzenie w energiň elektrycznņ w opar-
ciu o istniejņcņ sień zewnňtrznņ po uzgod-
nieniu z dysponentem sieci i zgodnie 
z obowiņzujņcymi przepisami odrňbnymi; 

2) przyłņczenie odbiorcy do sieci elektroener-
getycznej na zasadach określonych przepi-
sami prawa energetycznego; 

3) zasilanie energetyczne obiektów budowla-
nych realizowań doziemnymi kablami nn; 

4) ustala siň realizacjň wyłņcznie kablowych 
sieci elektroenergetycznych i oświetlenio-
wych. Nie zezwala siň na budowň linii na-
powietrznych; 

5) obiekty przewidywane do budowy lub mo-
dernizacji w zblişeniu lub na skrzyşowaniu 
z liniami elektroenergetycznymi podlegajņ 
pisemnemu uzgodnieniu z zarzņdcņ sieci; 

6) przy lokalizacji nowej zabudowy naleşy 
uwzglňdniń wymogi przepisów szczegól-
nych i odrňbnych; 

7) dopuszcza siň lokalizacjň dodatkowych 
urzņdzeń w zakresie energetyki np. stacji 
transformatorowych z moşliwościņ wydzie-
lenia geodezyjnie działki. 

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
infrastruktury technicznej w zakresie zaopatrzenia 
w gaz: 

1) zaopatrzenie w gaz przez budowň sieci ga-
zowej na warunkach określonych przez 
z dysponenta sieci; 

2) w przypadku braku moşliwości podłņczenia 
do lokalnej sieci gazowej do czasu jej reali-
zacji dopuszcza siň zasilania z indywidual-
nych zbiorników zaopatrzenia w gaz płynny 
i zwiņzanych z nimi instalacji zgodnie z 
wymogami przepisów odrňbnych. 

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
infrastruktury technicznej w zakresie telekomuni-
kacji: 

1) ustala siň budowň infrastruktury telekomu-
nikacyjnej i połņczenie z istniejņcym sys-
temem zewnňtrznym na warunkach okre-
ślonych przez dysponenta sieci; 

2) dopuszcza siň moşliwośń budowy wyłņcz-
nie linii kablowych doziemnych telekomu-
nikacyjnych zgodnie z obowiņzujņcymi 
przepisami o lokalizacji sieci. Nie zezwala 
siň na budowň sieci napowietrznych. 

10. Zasady zaopatrzenia w ciepło: Nie zezwa-
la siň na stosowanie w celach grzewczych paliw 
wysokoemisyjnych. Zaleca siň wykorzystanie gazu 
i innych paliw niskoemisyjnych. 

11. Zasady gospodarki odpadami: Ustala siň 
obowiņzek gromadzenia segregowanych odpadów 
w przystosowanych do tego celu pojemnikach 
usytuowanych w wyznaczonych miejscach na 
terenie posesji i ich dalsze zagospodarowanie 
zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami 
i przepisami odrňbnymi. 

12. Zasady w zakresie hałasu: Nakazuje siň 
stosowanie materiałów i osłon wygłuszajņcych dla 
obiektów, urzņdzeń i maszyn produkcyjnych celem 
zapewnienia dopuszczalnego poziomu hałasu. 
Ustala siň wymóg zachowania poziomu hałasu 
ponişej dopuszczalnego lub na poziomie określo-
nym w przepisach szczególnych. 

 

Rozdział III 
Ustalenia szczegółowe 

§ 10. Dla terenów obiektów produkcyjnych, skła-
dów i magazynów z moşliwościņ wprowadzenia 
zabudowy usługowej, jednostki bilansowej ozna-
czonej symbolem „P/U” ustala siň obowiņzujņce 
parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 

1. Podstawowe przeznaczenie terenu /funkcja 
obiektów/: produkcja, składy, magazyny oraz usłu-
gi. 

2. Uzupełniajņce przeznaczenie terenu: obiek-
ty i urzņdzenia infrastruktury technicznej zwiņzanej 
technologicznie z przeznaczeniem podstawowym 
oraz tereny pasa konserwacyjnego cieku wodne-
go. 

3. Maksymalna powierzchnia zabudowy 
działki do 60% powierzchni działki. 

4. Powierzchnia biologicznie czynna, nie 
mniej niş 20% całkowitej powierzchni działki. 

5. Ustala siň zachowanie wystňpujņcych za-
drzewień. 

6. Dopuszcza siň jedynie koniecznņ wycinkň 
drzew, niezbňdnņ do wykonania prac konserwa-
cyjnych i regulacyjnych cieku wodnego. 
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7. Parametry zabudowy: 
1) dopuszcza siň sytuowanie budynków 

w granicy działki, za wyjņtkiem granicy 
z rowem gdzie obowiņzuje minimalna od-
ległośń 5,0m od górnej krawňdzi cieku; 

2) wysokośń w kalenicy do 10,00m, w stosun-
ku do urzņdzeń technologicznych dopusz-
cza siň przekroczenie tej wysokości; 

3) dach dwuspadowy o kņcie nachylenia do 
45° kryty dachówkņ lub materiałem da-
chówkopodobnym w kolorze czerwonym, 
ceglastoczerwonym lub grafitowym. 

4) moşliwośń sytuowania obiektów o dachu 
płaskim za zgodņ i na warunkach Konser-
watora Zabytków; 

5) plan ustala moşliwośń realizacji kondygna-
cji podziemnej. 

6. Nakazuje siň maksymalnie ograniczyń po-
nadnormatywne oddziaływanie zgodnie z obowiņ-
zujņcymi w tym zakresie przepisami. 

7. W granicach poszczególnych terenów na-
leşy zapewniń odpowiedniņ liczbň miejsc postojo-
wych oraz garaşowych zaspokajajņcņ potrzeby 
w zakresie parkowania i postoju samochodów 
z uwzglňdnieniem warunków technicznych okre-
ślonych w przepisach odrňbnych, jednak nie mniej 
niş: 

1) w przypadku zabudowy produkcyjnej, skła-
dów i magazynów: 1 stanowisko postojowe 
na kaşde 1000m2 powierzchni parku maga-
zynowego; 

2) w przypadku obiektów i lokali usługowych: 
min. 1 stanowisko na kaşde rozpoczňte 
50m2 powierzchni uşytkowej; 

 
§ 11. Ustalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla obszaru połoşonego 
w obrňbie wsi Racot - zatwierdzonego Uchwałņ Nr 
XXXVII/289/2006 Rady Gminy Kościan w dniu 25 
paŝdziernika 2006 r., opublikowanego w Dz. Urz. 
Województwa Wielkopolskiego Nr 203, poz. 4862 
z dnia 15 grudnia 2006 r., w stosunku do terenu 
objňtego niniejszym planem /zmianņ/ tracņ moc. 

 

Rozdział IV 
Ustalenia końcowe 

§ 12. Zgodnie z art. 15 ust. 2 i art. 36 ust. 4 ustawy 
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 
717 ze zmianami) dla terenów o nowych funkcjach 
wyznaczonych w planie ustala siň 5 % stawkň 
słuşņcņ naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości. 
 
§ 13. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi 
Gminy Kościan. 
 
§ 14. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 30 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 
 Przewodniczņcy 

Rady Gminy Kościan  
(-) Jan Szczepaniak 
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Załņcznik nr 1 
do uchwały nr VII/92/11 

Rady Gminy Kościan 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr VII/92/11 

Rady Gminy Kościan 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIŇCIE RADY GMINY KOŚCIAN W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO 

WYŁOŞONEGO DO PUBLICZNEGO WGLŅDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU POŁOŞONEGO W OBRŇBIE WSI RACOT.  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 
z póŝniejszymi zmianami) Rada Gminy Kościan po 
zapoznaniu siň z wykazem uwag wniesionych do 

wyłoşonego do publicznego wglņdu projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru połoşonego w obrňbie 
wsi Racot rozstrzyga o nieuwzglňdnieniu tych 
uwag.  
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Załņcznik nr 3 
do uchwały nr VII/92/11 

Rady Gminy Kościan 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIŇCIE RADY GMINY KOŚCIAN W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI I ZASADACH 

FINANSOWANIA INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ZAPISANYCH W PROJEKCIE 
ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU POŁOŞONEGO 

W OBRŇBIE WSI RACOT  

Na podstawie art. 20 ust. 1 z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu (Dz. U. z 2003r. Nr 
80, poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy Kościan okre-
śla nastňpujņcy sposób realizacji infrastruktury tech-
nicznej, naleşņcych do zadań własnych gminy oraz 
zasady ich finansowania:  

§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, 
słuşņce zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkań-
ców, stanowiņ zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1998r. o samorzņdzie gminnym (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 591) zadania własne 
gminy. 
 
§ 2. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które naleşņ do zadań własnych 
gminy: 

1. Realizowane bňdzie zbrojenie i dozbrojenie 
terenu zgodnie z przepisami prawa materialnego 
i finansowego w tym zakresie. 

2. Wydatki na poszczególne zadania realizacji 
zbrojenia terenu bňdņ wymagały zabezpieczenia 
środków finansowych w budşecie gminy pochodzņ-
cych z dochodów własnych gminy i innych ŝródeł. 

3. Poszczególne zadania bňdņ realizowane si-
łami własnymi gminy z dopuszczeniem realizacji sił 
zewnňtrznych. 

4. W kaşdym przypadku wyłonienie wykonawcy 
powinno odbywań siň w trybie i na zasadach okre-
ślonych w ustawie – Prawo zamówień publicznych. 

§ 3. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleşņ do zadań wła-
snych gminy: 

1. Powyşsze zadania finansowane bňdņ ze środ-
ków krajowych i unijnych. Środki krajowe pochodziń 
bňdņ ze środków własnych gminy i budşetu państwa, 
funduszy i dotacji celowych, poşyczek i kredytów, 
środków instytucji pozabudşetowych. Finansowanie 
inwestycji bňdzie odbywań siň poprzez: 

a) udział inwestorów w finansowaniu w ramach 
porozumień o charakterze cywilno – praw-
nym lub w formie partnerstwa publiczno – 
prywatnego – „PPP”, a takşe właścicieli nie-
ruchomości. 

b) wydatki z budşetu gminy, 
c) współ finansowanie środkami zewnňtrznymi, 

poprzez budşet gminy – w ramach m.in.: 
- dotacji unijnych, 
- dotacji samorzņdu województwa, 
- dotacji i poşyczek z funduszy celowych, 
- kredytów i poşyczek bankowych, 
- innych środków zewnňtrznych. 

2. Dopuszcza siň udział innych niş gmina inwe-
storów w finansowaniu inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej. 

3. Rozstrzygniňcie nie jest uchwałņ budşetowņ 
w sprawie planowanych wydatków na inwestycje 
z zakresu infrastruktury technicznej tylko propozycjņ 
do rozwaşenia przy uchwalaniu budşetu gminy w tej 
czňści. 
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UCHWAŁA NR IX/83/11 RADY GMINY DOPIEWO 

 z dnia 27 czerwca 2011 r. 

w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia porządkowego Wójta Gminy Dopiewo dotyczącego wprowadzenia 
zakazu używania wody do celów innych niż bytowe.  

Na podstawie art.41 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorzņdzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r., 
Nr 142, poz. 1591, zm: Dz.U. z 2002r., Nr 23, poz. 220; 
Dz.U. z 2002r., Nr 62, poz. 558; Dz.U. z 2002r., Nr 113, 
poz. 984; Dz.U. z 2002r., nr 214, poz. 1806; Dz.U. 
z 2003r., Nr 80, poz. 717; Dz.U. z 2003r., Nr 162, poz. 
1568; Dz.U. z 2002r., Nr 153, poz. 1271; Dz.U. z 2004r., 
Nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2004r., Nr 116, poz. 1203; 
Dz.U. z 2002r., Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2005r., Nr 
172, poz. 1441; Dz.U. z 2006r., Nr 17, poz. 128; Dz.U. 
z 2005r., Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006r., nr 181, 
poz. 1337; Dz.U. z 2007r., Nr 48, poz. 327; Dz.U. 

z 2007r., Nr 138, poz. 974; Dz.U. z 2007r., Nr 173, poz. 
1218; Dz.U. z 2008r., Nr 180, poz. 1111; Dz.U. z 2008r., 
Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009r., Nr 52, poz. 420; 
Dz.U. z 2009r., Nr 157, poz. 1241, Dz.U. z 2010r., nr 
28, poz. 142, Dz.U. z 2010r., nr 28, poz. 146, Dz.U. 
z 2010r., nr 106, poz. 675, Dz.U. z 2010 r., nr 40, poz. 
230), Rada Gminy uchwala co nastňpuje:  

§ 1. Zatwierdza siň Zarzņdzenie porzņdkowe Nr 39/11 
Wójta Gminy Dopiewo z dnia 7 czerwca 2011 roku 
w sprawie wprowadzenia zakazu uşywania wody do 
celów innych niş bytowe, stanowiņce załņcznik do 
niniejszej uchwały. 


