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Załącznik nr 3 
do uchwały nr VI/27/2011 

Rady Miasta Gniezna 
z dnia 23 lutego 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE RADY MIASTA GNIEZNA O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM 

PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU ZABUDOWY MIESZKANIOWO - USŁUGOWEJ 
PRZY UL. WOLNOĊCI, WRZESIĈSKIEJ, HOĎEJ W GNIEČNIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEĎĄ DO ZADAĈ WŁASNYCH GMINY, ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA. 
 

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 
Miasta Gniezna rozstrzyga, co nastćpuje:  

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

1) Zadania w zakresie realizacji przewidzianych 
dróg publicznych bćdą realizowane zgodnie 
z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego oraz zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami, w tym m.in. ustawą prawo 
budowlane, ustawą o zamówieniach publicz-
nych, samorządzie gminnym, gospodarce 
komunalnej i o ochronie ċrodowiska. 

2) Zadania w zakresie infrastruktury technicznej 
prowadzić bćdą właċciwe przedsićbiorstwa, 
w kompetencji których leďy rozwój sieci: wo-
dociągowej i kanalizacji sanitarnej, energe-
tycznej, gazociągowej i cieplnej, zgodnie 
z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego oraz na podstawie przepisów 
odrćbnych. Zadania w zakresie gospodarki 
odpadami realizowane bćdą zgodnie 
z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego, zgodnie z planem gospodarki 
odpadami oraz na podstawie przepisów od-
rćbnych. Inwestycje w zakresie przesyłania 
i dystrybucji paliw gazowych, energii  

 
 
 

 
elektrycznej realizowane bćdą w sposób okreċlo-

ny w prawie energetycznym. 
3) Za podstawć przyjćcia do realizacji zadaĉ 

okreċlonych w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego, które naleďą do 
zadaĉ własnych gminy, stanowić bćdą zapisy 
uchwał budďetowych Miasta Gniezna. 

4) Okreċlenie terminów przystąpienia i zakoĉ-
czenia realizacji tych zadaĉ ustalone bćdzie 
według kryteriów i zasad przyjćtych przy kon-
struowaniu uchwał budďetowych Miasta 
Gniezna. 

5) Inwestycje realizowane mogą być etapowo 
w zaleďnoċci od wielkoċci ċrodków przezna-
czonych na inwestycje. 

 
§ 2. Finansowanie inwestycji bćdzie odbywać sić 
poprzez: 

1) wydatki z budďetu gminy; 
2) współfinansowanie ċrodkami zewnćtrznymi, 

poprzez budďet miasta – w ramach m.in.: 
a) dotacji unijnych, 
b) dotacji samorządu województwa, 
c) dotacji i poďyczek z funduszy celowych, 
d) kredytów i poďyczek bankowych, 
e) innych ċrodków zewnćtrznych; 
3) udział inwestorów w finansowaniu w ramach 

porozumieĉ o charakterze cywilno – praw-
nym lub w formie partnerstwa publiczno – 
prywatnego – „PPP”, a takďe właċcicieli nie-
ruchomoċci. 
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UCHWAŁA NR V/26/11 RADY GMINY SUCHY LAS 

 z dnia 24 lutego 2011 r. 

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Biedrusko na 
terenie działek o nr ewid.: 35, 36/1, 36/2 i części działki o nr ewid. 34. 

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) i 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 ze zmianami) Rada Gminy Suchy Las 
uchwala, co nastćpuje: 

§ 1. 1. Uchwala sić zmianć miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego w miejscowoċci Bie-

drusko na terenie działek o nr ewid.: 35, 36/1, 36/2 
i czćċci działki o nr ewid. 34, uchwalonego Uchwałą 
Nr XI/79/2007 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 
czerwca 2007 roku, ogłoszoną w Dzienniku Urzćdo-
wym Województwa Wielkopolskiego Nr 128, poz. 
2935, zwaną dalej „planem”, w granicach obszaru 
okreċlonego w niniejszej uchwale, po stwierdzeniu 
zgodnoċci planu z ustaleniami studium uwarunko-
waĉ i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Suchy Las uchwalonego uchwałą nr 
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LXV/349/98 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 czerwca 
1998r. ze zmianami. 

2. Załączniki do uchwały stanowią: 
1) czćċć graficzna planu w skali 1:1000, zwana 

dalej „rysunkiem planu” - załącznik nr 1; 
2) rozstrzygnićcie Rady Gminy Suchy Las 

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 
planu - załącznik nr 2; 

3) rozstrzygnićcie Rady Gminy Suchy Las 
o sposobie realizacji, zapisanych w planie in-
westycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które naleďą do zadaĉ własnych gminy oraz 
zasadach ich finansowania, zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych - za-
łącznik nr 3. 

3. Granice obszaru objćtego planem okreċlono 
na rysunku planu. 
 
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) dachu płaskim – naleďy przez to rozumieć 
dach o maksymalnym kącie nachylenia 12o; 

2) działce – naleďy przez to rozumieć działkć bu-
dowlaną w rozumieniu ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym; 

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleďy 
przez to rozumieć linić wyznaczającą mini-
malną odległoċć od linii rozgraniczającej te-
reny o róďnym przeznaczeniu, w jakiej moďna 
sytuować budynek; 

4) obowiązującej linii zabudowy – naleďy przez 
to rozumieć linić na której nakazuje sić sytu-
ować ċcianć elewacji frontowej budynku 
z dopuszczeniem wysunićcia poza tć linić na 
odległoċć nie wićkszą niď 1,5m okapów, 
gzymsów, balkonów, schodów zewnćtrznych; 

5) powierzchni zabudowy – naleďy przez to ro-
zumieć sumć powierzchni terenu wyznaczoną 
przez zewnćtrzne obrysy ċcian budynków 
w stanie wykoĉczonym; 

6) szyldzie - naleďy przez to rozumieć oznaczenie 
jednostki organizacyjnej lub przedsićbiorcy, 
ich siedzib lub miejsc wykonywania działal-
noċci; 

7) tablicy informacyjnej - naleďy przez to rozu-
mieć element systemu informacji gminnej, 
turystycznej, przyrodniczej lub edukacji eko-
logicznej; 

8) urządzeniu reklamowym – naleďy przez to ro-
zumieć noċnik reklamowy trwale związany 
z gruntem lub zamontowany na elewacji bu-
dynku, wraz z elementami konstrukcyjnymi 
i zamocowaniami. 

 
§ 3. Ustala sić nastćpujące przeznaczenie terenów: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej z dopuszczeniem usług, oznaczone sym-
bolami 1MW/U oraz 2MW/U; 

2) teren placu publicznego, oznaczony symbo-
lem KD-P; 

3) teren zieleni izolacyjnej oraz infrastruktury 
technicznej, oznaczony symbolem ZI/IT; 

4) teren infrastruktury technicznej – elektroener-
getyki, oznaczony symbolem E; 

5) teren drogi publicznej klasy lokalnej, ozna-
czony symbolem KD-L; 

6) teren drogi publicznej klasy dojazdowej, 
oznaczony symbolem KD-D. 

§ 4. Ustala sić nastćpujące zasady ochrony 
i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabu-
dowy zgodnie z rysunkiem planu; 

2) nakaz wykształcenia pierzei placu publicznego 
KD-P poprzez lokalizacjć zwartej zabudowy 
wzdłuď obowiązujących linii zabudowy; 

3) dopuszczenie wykonywania ogrodzeĉ wy-
łącznie aďurowych i o maksymalne wysokoċci 
1,50 m oraz zapewnienie swobodnej komuni-
kacji pieszej i rowerowej w obrćbie terenów 
objćtych planem; 

4) zakaz lokalizacji urządzeĉ reklamowych; 
5) dopuszczenie lokalizacji szyldów i tablic in-

formacyjnych; 
6) dopuszczenie lokalizacji słupów ogłoszenio-

wych na terenie KD-P. 
 
§ 5. Ustala sić nastćpujące zasady ochrony ċrodowi-
ska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) nakaz zachowania na terenach 1MW/U oraz 
2MW/U dopuszczalnych wartoċci hałasu jak 
dla terenów mieszkaniowo - usługowych, 
zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

2) zakaz lokalizacji przedsićwzićć mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na ċrodowisko 
oraz mogących potencjalnie znacząco oddzia-
ływać na ċrodowisko z wyjątkiem lokalizacji 
inwestycji celu publicznego; 

3) nakaz zachowania minimalnej powierzchni te-
renu biologicznie czynnego – 20% powierzch-
ni działki budowlanej. 

 
§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej dla 
ochrony archeologicznej dziedzictwa kulturowego 
ustala sić: 

1) nakaz prowadzenia badaĉ archeologicznych 
podczas inwestycji związanych z zagospoda-
rowaniem i zabudowaniem przedmiotowego 
terenu, a wymagających prac ziemnych; 

2) nakaz uzyskania przez inwestora pozwolenia 
na badania archeologiczne przed pozwole-
niem na budowć. 

 
§ 7. W zakresie wymagaĉ wynikających z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych ustala sić: 

1) dla terenów 1MW/U i 2MW/U nakaz lokalizacji 
ciągu pieszego o minimalnej szerokoċci 4,0 
m, poprzez przejċcie bramowe lub przeċwit 
w zwartej zabudowie, łączącego teren placu 
publicznego KD-P z historyczną aleją znajdu-
jącą sić poza granicami planu; 

2) dopuszczenie wprowadzenia nasadzeĉ drzew 
i krzewów oraz zieleni niskiej na nieutwardzo-
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nych powierzchniach dróg i terenu placu pu-
blicznego, z zachowaniem przepisów odrćb-
nych. 

 
§ 8. 1. Dla terenu 1MW/U ustala sić nastćpujące pa-
rametry i wskačniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

1) rodzaj zabudowy: budynki mieszkalne wielo-
rodzinne z moďliwoċcią lokalizacji usług; 

2) zakaz lokalizacji usług handlu i gastronomii 
w kondygnacjach powyďej parteru; 

3) dopuszczenie lokalizacji usług na wszystkich 
kondygnacjach budynków z zastrzeďeniem 
punktu 2; 

4) zakaz lokalizacji lokali mieszkalnych w parte-
rach budynków od strony terenu KD-P; 

5) dopuszczenie lokalizacji obiektów małej archi-
tektury oraz obiektów i urządzeĉ infrastruktu-
ry technicznej; 

6) dopuszczenie lokalizacji budynków w granicy 
działki z zachowaniem obowiązujących i nie-
przekraczalnych linii zabudowy; 

7) dachy płaskie lub pochyłe; 
8) dla dachów pochyłych kąt nachylenia połaci 

dachowych do 45º; 
9) maksymalną powierzchnić zabudowy – 80% 

powierzchni działki budowlanej; 
10) maksymalną wysokoċć zabudowy: 
a) cztery kondygnacje nadziemne, 
b) 18 m do kalenicy dachu w przypadku dachów 

pochyłych, 
c) 15 m do najwyďszego elementu dachu w 

przypadku dachów płaskich, 
d) 10 m do gzymsu wzdłuď granicy z drogą KD-

D; 
11) w pasie o szerokoċci 5 m wzdłuď granicy 

z drogą KD-D zakaz lokalizowania jakichkol-
wiek elementów budynku, powyďej wysokoċci 
10 m, zacieniających projektowaną zabudowć 
po przeciwnej stronie drogi KD-D; 

12) posadowienie posadzki parterów nie wyďej 
niď 1,0 m nad poziomem terenu; 

13) lokalizacjć miejsc postojowych dla samocho-
dów osobowych w iloċci minimum: 2 miejsca 
na mieszkanie i 2 miejsca na 100 m² po-
wierzchni usługowej; 

14) nakaz budowy kondygnacji podziemnej gara-
ďowej. 

2. Dla terenu 2MW/U ustala sić nastćpujące pa-
rametry i wskačniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

1) rodzaj zabudowy: budynki mieszkalne wielo-
rodzinne z moďliwoċcią lokalizacji usług 
w parterach budynków; 

2) dopuszczenie lokalizacji obiektów małej archi-
tektury oraz obiektów i urządzeĉ infrastruktu-
ry technicznej; 

3) dopuszczenie lokalizacji budynków w granicy 
działki wyłącznie wzdłuď granic z drogą KD-D 
i terenem 1MW/U; 

4) dopuszczenie lokalizacji dominanty architek-
tonicznej - przy skrzyďowaniu ul. 1-go Maja 
i ul. Ċwierczewskiego - w formie podwyďsze-
nia zabudowy o maksymalnie 4 m na mak-
symalnej powierzchni 120 m²; 

5) dachy płaskie lub pochyłe; 
6) dla dachów pochyłych kąt nachylenia połaci 

dachowych do 45º; 
7) maksymalną powierzchnić zabudowy – 40% 

powierzchni działki budowlanej; 
8) maksymalną wysokoċć zabudowy: 
a) cztery kondygnacje nadziemne, 

z zastrzeďeniem pkt 4, 
b) 15 m do kalenicy dachu w przypadku dachów 

pochyłych, 
c) 13,5 m do najwyďszego elementu dachu 

w przypadku dachów płaskich, 
d) 10 m do gzymsu wzdłuď granicy z drogą KD-

D; 
9) w pasie o szerokoċci 5 m wzdłuď granicy 

z drogą KD-D zakaz lokalizowania jakichkol-
wiek elementów budynku, powyďej wysokoċci 
10 m, zacieniających projektowaną zabudowć 
po przeciwnej stronie drogi KD-D; 

10) posadowienie posadzki parterów nie wyďej 
niď 1,0 m nad poziomem terenu; 

11) lokalizacjć miejsc postojowych dla samocho-
dów osobowych w iloċci minimum: 2 miejsca 
na mieszkanie i 2 miejsca na 100 m² po-
wierzchni usługowej; 

12) nakaz budowy kondygnacji podziemnej gara-
ďowej. 

3. Dla terenu KD-P ustala sić nastćpujące para-
metry i wskačniki kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu: 

1) nakaz wykonania utwardzonych czćċci na-
wierzchni placu przy uďyciu materiałów ka-
miennych lub kostki betonowej; 

2) dopuszczenie lokalizacji parkingu podziemne-
go pod płytą placu; 

3) dopuszczenie lokalizacji obiektów małej archi-
tektury oraz oċwietlenia placu; 

4) dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych 
w północnej czćċci placu wzdłuď drogi KD-D; 

5) dopuszczenie budowy sieci i urządzeĉ infra-
struktury technicznej. 

4. Dla terenu ZI/IT ustala sić nastćpujące para-
metry i wskačniki kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu: 

1) dopuszczenie budowy sieci i urządzeĉ infra-
struktury technicznej; 

2) dopuszczenie lokalizacji infrastruktury komu-
nikacyjnej, mićdzy innymi ċcieďki rowerowej, 
zatok autobusowych i chodników; 

3) dopuszczenie wydzielenia terenu pod posze-
rzenie drogi powiatowej Poznaĉ – Bolecho-
wo; 

4) dopuszczenie nasadzeĉ zieleni niskiej z 
uwzglćdnieniem istniejącej i projektowanej 
infrastruktury technicznej. 
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5. Dla terenu E ustala sić nastćpujące parame-
try i wskačniki kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu: 

1) lokalizacjć stacji transformatorowej 15/0,4kV 
typu miejskiego; 

2) dopuszczenie zachowania powierzchni biolo-
gicznie czynnej na terenie niezabudowanym. 

 
§ 9. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegających ochronie, na 
podstawie przepisów odrćbnych, w tym terenów 
górniczych, a takďe naraďonych na niebezpieczeĉ-
stwo powodzi oraz zagroďonych osuwaniem sić mas 
ziemnych, ustala sić nakaz uwzglćdnienia w zago-
spodarowaniu połoďenia terenów objćtych planem 
w sąsiedztwie obszaru NATURA 2000 kod PLH300001 
– Biedrusko, zgodnie z przepisami odrćbnymi. 
 
§ 10. 1. Nie okreċla sić terenów, które wymagają 
wszczćcia procedury scalania i podziału nieruchomo-
ċci w rozumieniu przepisów odrćbnych. 

2. Ustala sić minimalną powierzchnić działki 
budowlanej dla terenów 1MW/U i 2MW/U 
w wielkoċci 600m2. 
 
§ 11. W zakresie szczególnych warunków zagospoda-
rowania terenów oraz ograniczeĉ w ich uďytkowaniu 
ustala sić nakaz zachowania stref ochronnych od 
kabli wojskowych łącznoċci specjalnej, minimum 1,0 
m od osi kabli doziemnych oraz 0,5 m od osi kanali-
zacji teletechnicznej - wolnych od zabudowy oraz 
nasadzeĉ wysokich i nie pokrytych nawierzchnią 
trwałą, z dopuszczeniem przełoďenia na warunkach 
uzgodnionych z ich dysponentem, tj. Regionalnym 
Wćzłem Łącznoċci - Poznaĉ. 
 
§ 12. Ustala sić nastćpujące zasady modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
i infrastruktury technicznej: 

1) w zakresie systemów komunikacji: 
a) dla drogi publicznej oznaczonej symbolem 

KD-L – klasć drogi lokalnej, o szerokoċciach 
zgodnie z rysunkiem planu, 

b) dla drogi publicznej oznaczonej symbolem 
KD-D – klasć drogi dojazdowej, 
o szerokoċciach zgodnie z rysunkiem planu, 

c) zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej na te-
renach dróg, 

d) dopuszczenie realizacji nowych sieci i urzą-
dzeĉ infrastruktury technicznej w obrćbie pa-
sów drogowych zgodnie z przepisami odrćb-
nymi, 

e) dopuszczenie wydzielania dróg wewnćtrz-
nych na terenie 2MW/U o minimalnej szero-
koċci 6m z zachowaniem minimalnej odległo-
ċci krawćdzi jezdni 5m od budynków, 

f) obsługć komunikacyjną terenów: 
 1MW/U z terenów KD-D, KD-L i 2MW/U, 
 2MW/U z terenów KD-D, KD-L i 1MW/U, 
 KD-P z terenu KD-D, 
g) dopuszczenie obsługi komunikacyjnej lokali 

usługowych w budynkach na terenie 1MW/U, 

wyłącznie w zakresie dostaw towarowych, 
z terenu KD-P; 

2) nakaz przeciwpoďarowego zaopatrzenia w 
wodć oraz lokalizacji dróg poďarowych, zgod-
nie z przepisami odrćbnymi; 

3) podłączenie do istniejącej sieci wodociągowej 
na zasadach okreċlonych przez gestora sieci; 

4) w zakresie sieci kanalizacyjnej: 
a) odprowadzanie ċcieków bytowych: 
 do sieci kanalizacji sanitarnej, 
 zakaz stosowania indywidualnych oczyszczal-

ni ċcieków, 
b) zagospodarowanie wód opadowych i rozto-

powych: 
 z połaci dachowych bezpoċrednio do gruntu 

w obrćbie działki budowlanej, bez naruszania 
interesu osób trzecich, zgodnie z przepisami 
odrćbnymi lub do istniejącej i projektowanej 
sieci kanalizacji deszczowej, 

 z powierzchni utwardzonych na terenach 
dróg, parkingu i placu poprzez urządzenia 
podczyszczające do istniejącej i projektowanej 
sieci kanalizacji deszczowej, 

 z powierzchni utwardzonych pozostałych te-
renów do gruntu lub do projektowanej sieci 
kanalizacji deszczowej, 

 dopuszczenie lokalizacji zbiorników retencyj-
no-odparowujących na wody opadowe i roz-
topowe; 

5) w zakresie zaopatrzenia w gaz - rozbudowć 
istniejącej sieci gazowej, na warunkach okre-
ċlonych przez gestora sieci; 

6) w zakresie zaopatrzenia w ciepło - nakaz sto-
sowania do celów grzewczych paliw nisko-
emisyjnych z zastosowaniem urządzeĉ o du-
ďym stopniu redukcji emisji spalin, niepowo-
dujących przekroczenia dopuszczalnych war-
toċci zanieczyszczeĉ okreċlonych w przepi-
sach odrćbnych, z preferencją wprowadzania 
čródeł energii odnawialnych; 

7) w zakresie zasilania w energić elektryczną: 
a) zasilanie z istniejącej i projektowanej sieci 

elektroenergetycznej, 
b) dopuszczenie lokalizacji stacji transformato-

rowych wbudowanych w obiekty budowlane; 
8) w zakresie gospodarki odpadami - nakaz ma-

gazynowania segregowanych odpadów w po-
jemnikach na posesji i odbiór ich zgodnie 
z planem gospodarki odpadami w gminie; 

9) nakaz zagospodarowania mas ziemnych po-
chodzących z wykopów na terenie własnej 
działki lub wywóz na miejsce wskazane przez 
odpowiednie słuďby gminne. 

 

§ 13. Nie wyznacza sić terenów, dla których naleďy 
okreċlić sposób i terminy tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzenia i uďytkowania terenów. 
 
§ 14. Ustala sić stawkć procentową słuďącą nalicze-
niu jednorazowej opłaty od wzrostu wartoċci nieru-
chomoċci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
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o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
w wysokoċci 20 %. 
 
§ 15. Traci moc Uchwała Nr XI/79/2007 Rady Gminy 
Suchy Las z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego w miejscowoċci Biedrusko na terenie działek 
o nr ewid.: 35, 36/1, 36/2 i czćċci działki o nr ewid. 34, 
ogłoszonej w Dzienniku Urzćdowym Województwa 
Wielkopolskiego Nr 128, poz. 2935, na terenie objć-
tym niniejszą zmianą planu. 

 
§ 16. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi 
Gminy Suchy Las. 
 
§ 17. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego. 
 

Przewodniczący  
Rady Gminy Suchy Las  
(-) Jarosław Ankiewicz  
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr V/26/11 

Rady Gminy Suchy Las 
z dnia 24 lutego 2011 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr V/26/11 

Rady Gminy Suchy Las 
z dnia 24 lutego 2011 r. 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr V/26/11 

Rady Gminy Suchy Las 
z dnia 24 lutego 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRA-
STRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEbĄ DO ZADAĈ WŁASNYCH GMINY ORAZ O ZASADACH ICH FI-

NANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH 
 
 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy 
Suchy Las rozstrzyga, co nastćpuje: 
1. Sposób realizacji, zapisanych w planie, inwesty-
cji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale-
cą do zadaĉ własnych gminy: 
1) zakres inwestycji: 
a) budowa publicznej drogi dojazdowej KD-D ok. 
774 m² 
b) budowa placu publicznego ok. 1 900 m² 
c) wodociąg ok. 70 mb 
d) kanalizacja sanitarna ok. 220 mb 
e) kanalizacja deszczowa ok. 200 mb 
2) realizacja inwestycji: 

- wymienionych w pkt 1lit. c, d - w oparciu o 
uchwałć nr XVIII/167/2003 Rady Gminy Suchy Las 
z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie przystąpienia 
przez Gminć do AQUANET Spółka z o.o. z siedzibą 
w Poznaniu – zgodnie z planami realizacyjnymi 
AQUANET Spółka z o.o., 
- wymienionych w pkt 1 lit. a, b, e – zgodnie z wie-
loletnimi planami inwestycyjnymi Gminy Suchy 
Las. 
2. Zasady finansowania, zapisanych w planie, 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalecą do zadaĉ własnych gminy, zgodnie z 
przepisami o finansach publicznych: 
Prognozowane čródła finansowania przez gminć: 
- dochody własne, 
- dotacje, 
- pocyczki preferencyjne, 
- fundusze Unii Europejskiej, 
- udział inwestorów w finansowaniu.

  


