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SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETÓW  GMIN 

4330 – z dnia 21 marca 2011 r. Wójta Gminy Kamieniec w sprawie wykonania 
budżetu Gminy Kamieniec za rok 2010 25853 

4331 – nr 15/2011 z dnia 30 marca 2011 r. Wójta Gminy Tarnówka w sprawie 
przedstawienia sprawozdania opisowo-analitycznego z wykonania bu-
dżetu gminy za 2010r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego. 25923 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA 

4332 – Burmistrza Miasta Opalenica Zestawienie danych dotyczņcych czynszów 
najmu lokali mieszkalnych nienależņcych do publicznego zasobu miesz-
kaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Opalenica. 25946 
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UCHWAŁA NR XI/85/2011 RADY GMINY KOMORNIKI 

 z dnia 30 czerwca 2011 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry 
w obszarze terenów zainwestowanych na terenie działek nr 277/1 i 277/2 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591)1 , 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)2 oraz art. 4 ust. 
2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, ustawy o PaŊstwowej Inspekcji Sani-
tarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r. nr 130, poz. 871) 
Rada Gminy Komorniki uchwala, co nastňpuje: 

§ 1. 1. Uchwala siň zmianň miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego czňŌci wsi Wiry 
w obszarze terenów zainwestowanych na terenie 
działek nr 277/1 i 277/2, zwany dalej „planem”, po 
                                                           
1Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
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 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 
28, poz. 142, poz.146, Nr 106, poz. 675, nr 40, poz. 230; 
z 2011 r. Nr 117, poz. 679  
2Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
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; z 2008 r., 
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413; 
z 2010 r. Nr 24, poz. 124; Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 
675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, 
Nr 155, poz. 1043; z 2011 r. Nr 32, poz. 159.  

stwierdzeniu jego zgodnoŌci ze Studium uwarun-
kowaŊ i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Komorniki (uchwalonego Uchwałņ Nr 
LII/348/2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 paź-
dziernika 2010 r.,).  

2. Plan obejmuje obszar działek nr: 277/1 
i 277/2 w Wirach.  

3. Granice obszaru objňtego planem okreŌlo-
ne sņ na rysunku planu.  

4. Integralnymi czňŌciami uchwały sņ:  
1) załņcznik Nr 1 – rysunek planu, opracowa-

ny w skali 1:1000 i zatytułowany „Zmiana 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego czňŌci wsi Wiry w obszarze 
terenów zainwestowanych na terenie dzia-
łek nr 277/1 i 277/2”, stanowiņcy czňŌń gra-
ficznņ planu, zwany dalej „rysunkiem”;  

2) załņcznik Nr 2 – stanowiņcy rozstrzygniňcie 
Rady Gminy Komorniki o sposobie rozpa-
trzenia uwag wniesionych do projektu pla-
nu;  

3) załņcznik Nr 3 – stanowiņcy rozstrzygniňcie 
Rady Gminy Komorniki o sposobie realiza-
cji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należņ do 
zadaŊ własnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania.  

 
§ 2. Ilekroń w uchwale jest mowa o:  

1) działce – należy przez to rozumień działkň 
budowlanņ w rozumieniu ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
stanowiņcņ obszar, na którym może byń 
realizowane zamierzenie inwestycyjne i do 
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którego majņ zastosowanie uregulowania 
zawarte w uchwale;  

2) główne połacie dachowe – należy przez to 
rozumień symetryczne połacie nachylone 
wzglňdem najwyższej kalenicy dachu bu-
dynku mieszkalnego;  

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy 
przez to rozumień liniň okreŌlajņcņ dopusz-
czalnņ minimalnņ odległoŌń Ōciany budyn-
ku od linii rozgraniczajņcej terenu;  

4) ogrodzeniu ażurowym – należy przez to ro-
zumień ogrodzenie, w którym udział po-
wierzchni pełnej wynosi nie wiňcej niż 30%;  

5) powierzchni zabudowy – należy przez to 
rozumień powierzchniň wszystkich budyn-
ków zlokalizowanych na działce, mierzonņ 
po obrysie Ōcian zewnňtrznych, bez scho-
dów, ramp, tarasów, zadaszeŊ, wiatroła-
pów;  

6) reklamie – należy przez to rozumień noŌnik 
informacji wizualnej w jakiejkolwiek mate-
rialnej formie wraz z elementami konstruk-
cyjnymi i zamocowaniami, niebňdņcy szyl-
dem, tablicņ informacyjnņ lub znakiem 
w rozumieniu przepisów o znakach i sygna-
łach drogowych;  

7) szyldzie – należy przez to rozumień ozna-
czenie jednostki organizacyjnej lub przed-
siňbiorcy, ich siedzib lub miejsc wykony-
wania działalnoŌci;  

8) tablicy informacyjnej – należy przez to ro-
zumień element systemu informacji gmin-
nej, informacji turystycznej, przyrodniczej 
lub edukacji ekologicznej;  

9) terenie – należy przez to rozumień po-
wierzchniň o okreŌlonym rodzaju przezna-
czenia podstawowego, stanowiņcņ naj-
mniejszņ wydzielonņ liniami rozgraniczajņ-
cymi jednostkň ustaleŊ planu, oznaczonņ 
numerem i symbolem literowym;  

10) wysokoŌci zabudowy- należy przez to ro-
zumień wysokoŌń budynku mierzonņ od 
poziomu terenu przy najniżej położonym 
wejŌciu do budynku lub jego czňŌci pierw-
szej kondygnacji nadziemnej budynku do 
górnej płaszczyzny stropu bņdź najwyżej 
położonej krawňdzi stropodachu nad naj-
wyższņ kondygnacjņ użytkowņ, łņcznie 
z gruboŌciņ izolacji cieplnej i warstwy jņ 
osłaniajņcej, albo do najwyżej położonej 
górnej powierzchni innego przekrycia.  

 
§ 3. Na obszarze objňtym planem ustala siň nastň-
pujņce przeznaczenie terenów:  

1) teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i usług, oznaczony na rysunku 
symbolem MN/U;  

2) teren zieleni i wód powierzchniowych, 
oznaczony na rysunku symbolem Z/WS;  

 
§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustala siň:  

1) sytuowanie budynków, charakter architek-
toniczny nowej zabudowy, nieprzekraczal-
ne linie zabudowy, powierzchnie zabudo-
wy, maksymalne wysokoŌci budynków, 
formy dachów – zgodnie z zapisami 
w planie;  

2) zakaz sytuowania reklam i tablic informa-
cyjnych w miejscach i w sposób utrudnia-
jņcy czytelnoŌń informacji drogowskazo-
wej;  

3) zakaz oŌwietlania zrealizowanych na obsza-
rze planu obiektów w sposób ujemnie 
wpływajņcy na drogi położone w sņsiedz-
twie;  

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

1) zakaz lokalizacji przedsiňwziňń mogņcych 
znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko, dla 
których wymagane jest obligatoryjne spo-
rzņdzenie raportu oddziaływania na Ōro-
dowisko w rozumieniu przepisów odrňb-
nych, z wyjņtkiem lokalizacji przedsiňwziňń 
inwestycji celu publicznego;  

2) ochronň powierzchni ziemi, powietrza 
i wód zgodnie z przepisami odrňbnymi;  

3) gromadzenie i segregacjň odpadów w 
miejscach ich powstawania oraz zagospo-
darowanie ich zgodnie z gminnym planem 
gospodarki odpadami i przepisami odrňb-
nymi;  

4) zagospodarowanie zieleniņ wszystkich po-
wierzchni wolnych od utwardzenia;  

5) zakaz stosowania gatunków obcych geo-
graficznie i siedliskowo;  

6) stosowanie w nasadzeniach drzew i krze-
wów gatunków zimozielonych akceptujņ-
cych warunki Ōrodowiska zurbanizowane-
go, w iloŌci co najmniej 50% nasadzeŊ na 
działce;  

7) dla terenu oznaczonego na rysunku sym-
bolem MN/U nakaz zachowania okreŌlo-
nych przepisami odrňbnymi dopuszczal-
nych poziomów hałasu w Ōrodowisku jak 
dla terenów mieszkaniowo-usługowych;  

8) w przypadku lokalizacji usług oŌwiaty na 
terenie MN/U nakaz zachowania okreŌlo-
nych przepisami odrňbnymi dopuszczal-
nych poziomów hałasu w Ōrodowisku jak 
dla terenów przeznaczonych pod budynki 
zwiņzane ze stałym lub czasowym pobytem 
dzieci i młodzieży;  

9) nakaz wykorzystywania nadmiaru mas 
ziemnych pozyskanych podczas prac bu-
dowlanych w obrňbie terenu lub usuwania 
ich zgodnie z przepisami odrňbnymi.  

 
§ 6. Nie podejmuje siň żadnych ustaleŊ w zakresie 
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej.  
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§ 7. Nie podejmuje siň ustaleŊ w zakresie wyma-
gaŊ wynikajņcych z potrzeb kształtowania prze-
strzeni publicznych.  
 
§ 8. 1. Na terenie zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej i usług, oznaczonym na rysunku symbo-
lem MN/U, ustala siň nastňpujņce parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu:  

1) dopuszczenie lokalizacji zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej wolnostojņcej i 
zabudowy usługowej przy zachowaniu 
wzajemnego oddziaływania dopuszczonych 
planem funkcji;  

2) lokalizacja zabudowy zgodnie z wyznaczo-
nymi nieprzekraczalnymi liniami zabudo-
wy, okreŌlonymi na rysunku;  

3) dopuszczenie zachowania istniejņcej zabu-
dowy z możliwoŌciņ jej przebudowy i re-
montu;  

4) lokalizacja garażu jako wbudowanego, 
przylegajņcego do budynku mieszkalnego 
lub wolnostojņcego budynku gospodarczo-
garażowego o powierzchni nie wiňkszej niż 
60m2;  

5) maksymalna powierzchnia zabudowy – 
40% powierzchni działki z czego funkcja 
mieszkaniowa nie może przekraczań jej 
20%;  

6) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna – 40% powierzchni działki;  

7) maksymalna wysokoŌń zabudowy – 10m 
z zastrzeżeniem pkt 8;  

8) maksymalna wysokoŌń zabudowy gospo-
darczo-garażowej – 5,5m;  

9) stosowanie dowolnej geometrii dachu dla 
zabudowy usługowej i gospodarczo-
garażowej;  

10) dla głównych połaci dachowych budynków 
mieszkalnych stosowanie dachów stro-
mych o kacie nachylenia od 300 do 450;  

11) dopuszczenie lokalizacji reklam, szyldów 
i tablic informacyjnych z uwzglňdnieniem 
§4 pkt 2;  

12) maksymalna powierzchnia reklam - 3m2, 
szyldów - 1,5m2 i tablic informacyjnych – 
2m2;  

13) zapewnienie stanowisk postojowych w ilo-
Ōci nie mniejszej niż:  

a) dla obiektów handlowych 3 stanowiska na 
100 m2 powierzchni sprzedaży,  

b) dla obiektów gastronomii 4 stanowiska na 
10 miejsc w lokalu,  

c) dla zabudowy biurowo-administracyjnej 
3 stanowiska na 100 m2 powierzchni użyt-
kowej,  

d) dla obiektów usługowych, innych niż wy-
mienione w lit. a-c, 3 stanowiska na 10 za-
trudnionych i 5 miejsc dla klientów,  

e) dla każdego mieszkania 2 stanowiska;  
14) dla obiektów wymagajņcych obsługi po-

jazdami ciňżarowymi zapewnienie na dział-

ce co najmniej 1 stanowiska przeładunku 
i postoju;  

15) obsługa komunikacyjna z terenu przyległej 
drogi publicznej wzdłuż północnej linii roz-
graniczajņcej teren;  

16) dopuszczenie lokalizacji dojŌń i dojazdów;  
17) podział na działki o powierzchni nie mniej-

szej niż 800m2;  
2. Zasady wydzielania działek budowlanych, 

o których mowa w ust. 1 pkt 17, nie dotyczņ wy-
dzielenia działek pod obiekty infrastruktury tech-
nicznej i w celu regulacji granic miedzy sņsiadujņ-
cymi nieruchomoŌciami.  
 
§ 9. Na terenie zieleni i wód powierzchniowych, 
oznaczonym na rysunku symbolem Z/WS ustala 
siň nastňpujņce parametry i wskaźniki kształtowa-
nia zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

1) zachowanie istniejņcych zadrzewieŊ, za-
krzewieŊ i wód powierzchniowych;  

2) w przypadku nowych nasadzeŊ wprowa-
dzenie zieleni dostosowanej do lokalnych 
warunków siedliskowych dla wzbogacenia 
różnorodnoŌci biologicznej przy wykorzy-
staniu mas ziemnych pozyskanych podczas 
procesów budowlanych w granicach planu;  

3) dopuszczenie lokalizacji budowli i urzņdzeŊ 
w zakresie sportu i rekreacji, placów zabaw 
dla dzieci oraz miejsc postojowych 
w zieleni w odległoŌci nie mniejszej niż 20 
m od rzeki Wirynki;  

4) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna – 70% powierzchni terenu;  

5) minimalna powierzchnia działki zgodnie 
z liniami rozgraniczajņcymi terenu;  

6) dopuszczenie zachowania, przebudowy i 
lokalizacji nowych sieci infrastruktury tech-
nicznej;  

7) obsługa komunikacyjna z terenu MN/U;  
8) zakaz grodzenia terenu w strefie 20m od 

południowo-zachodniej linii rozgraniczajņ-
cej.  

 
§ 10. W zakresie granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegajņcych 
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów 
odrňbnych, w tym terenów górniczych, a także 
narażonych na niebezpieczeŊstwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem siň mas ziemnych ustala 
siň w obrňbie Obszaru Chronionego Krajobrazu 
Doliny rzeki Wirynki sposób zagospodarowania 
i użytkowania terenu zgodnie z przepisami odrňb-
nymi.  
 
§ 11. W planie:  

1) nie wyznacza siň terenów wymagajņcych 
wszczňcia postňpowania w sprawie scala-
nia i podziału nieruchomoŌci w rozumieniu 
przepisów odrňbnych;  

2) nie okreŌla siň szczegółowych zasad i wa-
runków scalania i podziału nieruchomoŌci 
w rozumieniu przepisów odrňbnych.  
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§ 12. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeŊ w ich 
użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala siň :  

1) obowiņzek zgłaszania do Szefostwa Służby 
Ruchu Lotniczego SZ RP wszelkich obiek-
tów o wysokoŌci wiňkszej jak 50 m n.p.t. 
przed wydaniem pozwolenia na budowň;  

2) uwzglňdnienie w zagospodarowaniu tere-
nów wymagaŊ i ograniczeŊ wynikajņcych 
z przebiegu istniejņcych i projektowanych 
sieci infrastruktury technicznej.  

 
§ 13. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji nie podejmuje 
siň ustaleŊ.  
 
§ 14. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów infrastruktury technicznej 
ustala siň:  

1) powiņzanie sieci infrastruktury technicznej 
z układem zewnňtrznym oraz zapewnienie 
dostňpu do sieci zgodnie z przepisami od-
rňbnymi;  

2) zachowanie istniejņcej sieci i urzņdzeŊ in-
frastruktury technicznej z dopuszczeniem 
jej rozbudowy, przebudowy i remontu;  

3) dopuszczenie usuniňcia kolizji projektowa-
nych obiektów budowlanych z istniejņcymi 
sieciami infrastruktury technicznej, zgodnie 
z przepisami odrňbnymi;  

4) dopuszczenie lokalizowania nowych sieci 
infrastruktury technicznej, w szczególnoŌci 
sieci: wodociņgowej, kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej, gazowej, elektroenergetycz-
nej i telekomunikacyjnej;  

5) dopuszczenie lokalizowania przyłņczy do 
sieci infrastruktury technicznej zgodnie 
z przepisami odrňbnymi;  

6) zaopatrzenie w wodň pitnņ wyłņcznie 
z sieci wodociņgowej;  

7) odprowadzenie Ōcieków komunalnych do 
sieci kanalizacji sanitarnej a w przypadku 

braku możliwoŌci technicznych na włņcze-
nie dopuszcza siň odprowadzanie do zbior-
ników bezodpływowych;  

8) odprowadzenie wód opadowych i rozto-
powych do sieci kanalizacji deszczowej lub 
istniejņcych rowów lub dreno kolektorów 
gwarantujņcych zachowanie prawidłowych 
stosunków wodnych;  

9) w przypadku braku możliwoŌci przyłņcze-
nia do sieci kanalizacji deszczowej lub 
ogólnospławnej dopuszczenie retencjono-
wania wód opadowych i roztopowych, z 
możliwoŌciņ ich wtórnego wykorzystania 
do celów bytowo-gospodarczych w obsza-
rze własnej działki;  

10) zastosowanie do wytwarzania energii 
cieplnej paliw płynnych, gazowych i sta-
łych charakteryzujņcych siň niskimi wskaź-
nikami emisji oraz energii elektrycznej 
i alternatywnych źródeł energii;  

11) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej;  
12) zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z sieci 

elektroenergetycznej;  
13) dopuszczenie lokalizacji sieci i wňzłów tele-

komunikacyjnych oraz szafek kablowych.  
 
§ 15. Nie okreŌla siň sposobów i terminów tym-
czasowego zagospodarowania, urzņdzenia i użyt-
kowania terenów.  
 
§ 16. Dla terenu objňtego planem ustala siň 30% 
stawkň, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym.  
 
§ 17. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi 
Gminy Komorniki.  
 
§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym 
Województwa Wielkopolskiego.  

 

 V-ce Przewodniczņca  
Rady Gminy Komorniki 

(-) mgr Urszula KoliŊska 
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Dziennik Urzňdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 272 – 25836 – Poz. 4320 
 

Załņcznik nr 2 
do uchwały nr XI/85/2011 

Rady Gminy Komorniki 
z dnia 30 czerwca 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIŇCIE RADY GMINY KOMORNIKI W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PRO-
JEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZŇŋCI WSI WIRY W 

OBSZARZE TERENÓW ZAINWESTOWANYCH NA TERENIE DZIAŁEK NR 277/1 I 277/2 
 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i z 2004 
r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 
113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) Rada Gminy 
Komorniki rozstrzyga, co nastňpuje: 
 

Do projektu zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego czňŌci wsi Wiry w ob-
szarze terenów zainwestowanych na terenie dzia-
łek nr 277/1 i 277/2 nie wniesiono żadnych uwag, 
których sposób i terminy wnoszenia okreŌlone 
zostały w art. 17, pkt 10, 11, 12, 13, 14 ustawy z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze 
zmianami). 
 

 

 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr XI/85/2011 

Rady Gminy Komorniki 
z dnia 30 czerwca 2011r.

 
ROZSTRZYGNIŇCIE RADY GMINY KOMORNIKI O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W ZMIANIE MIEJ-

SCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW DZIAŁALNOŋCI GOSPODARCZEJ 
W KOMORNIKACH NA TERENIE DZIAŁKI NR 346/2, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZ-

NEJ, KTÓRE NALEŻŅ DO ZADAŉ WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 
 
 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi 
zmianami) Rada Gminy Komorniki rozstrzyga, co 
nastňpuje: 
 
§ 1 Sposób realizacji zapisanych w planie inwesty-
cji z zakresu infrastruktury technicznej 
1. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej 
prowadziń bňdņ właŌciwe przedsiňbiorstwa, w 
kompetencji, których leży rozwój sieci: wodociņ-
gowej i kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazo-
ciņgowej i cieplnej, zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego oraz na pod-
stawie przepisów odrňbnych. Zadania w zakresie 
gospodarki odpadami realizowane bňdņ zgodnie z 
miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego, zgodnie z planem gospodarki odpa-
dami oraz na podstawie przepisów odrňbnych. 
 
2. Za podstawň przyjňcia do realizacji zadaŊ okre-
Ōlonych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego, które należņ do zadaŊ własnych 
gminy, stanowiń bňdņ zapisy Strategii Rozwoju 
Gminy Komorniki. 

3. OkreŌlenie terminów przystņpienia i zakoŊczenia 
realizacji tych zadaŊ, ustalone bňdzie według kry-
teriów i zasad przyjňtych przy konstruowaniu Stra-
tegii Rozwoju Gminy Komorniki. 
4. Inwestycje realizowane mogņ byń etapowo w 
zależnoŌci od wielkoŌci Ōrodków przeznaczonych 
na inwestycje. 
 
 
§ 2 Zasady finansowania inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej okreŌlonych w planie. 
Finansowanie inwestycji bňdzie odbywań siň po-
przez: 
1) Wydatki z budżetu gminy, 
2)Współfinansowanie Ōrodkami zewnňtrznymi, 
poprzez budżet gminy – w ramach m.in.: 
a) dotacji unijnych, 
b) dotacji samorzņdu województwa, 
c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych, 
d) kredytów i pożyczek bankowych, 
e) innych Ōrodków zewnňtrznych

  


