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UCHWA£A Nr XXXI/216/09 RADY MIASTA CZARNKÓW

z dnia 27 lutego 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czarnkowa
w zachodnim skraju Doliny Noteci

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz 1457
oraz z 2006r Nr 17, poz. 128, Nr 181, 1337) oraz art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (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 oraz z 2006 r Nr 45 poz. 319), Rada
Miasta Czarnków uchwala, co nastêpuje:

ROZDZIA£ I

Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Czarnkowa w zachodnim skraju Doliny
Noteci, po stwierdzeniu zgodno�ci przyjêtych rozwi¹zañ z
ustaleniami Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy i miasta Czarnkowa, zwany dalej
planem.

2. Integralnymi czê�ciami uchwa³y s¹:

1) rysunek planu, zwany dalej �rysunkiem�, zatytu³owany:
�Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Czarnkowa w zachodnim skraju Doliny Noteci i ul.
Wieleñskiej�, opracowany w skali 1:2000, stanowi¹cy za-
³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y;

2) rozstrzygniêcie Rady Miasta Czarnków sprawie rozpatrze-
nia uwag wniesionych do projektu planu, stanowi¹ce
za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y;

3) rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹
do zadañ w³asnych gminy oraz zasady ich finansowania,
stanowi¹ce za³¹cznik nr 3 do niniejszej uchwa³y.

3. Granicê obszaru objêtego planem przedstawia rysu-
nek.

§2. 1. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku s¹
obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:

1) granica opracowania planu;

2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania;

3) przeznaczenie terenów oznaczone symbolem literowym
lub cyfrowo - literowym;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;

5) klasyfikacja dróg publicznych;

6) strefa lokalizacji wa³u przeciwpowodziowego;

7) archeologiczna strefa ochrony konserwatorskiej;

8) strefa lokalizacji stanowisk postojowych;

9) przebieg drogi pieszo - rowerowej.

2. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku maj¹
charakter informacyjny:

1) granice obszarów Natura 2000;

2) granica projektowanego rezerwatu;

3) granica obszaru chronionego krajobrazu;

4) zasiêg bezpo�redniego zagro¿enia powodzi¹ dla wody 1%;

5) geometria wybranych jezdni dróg publicznych, dróg we-
wnêtrznych i parkingu.

ROZDZIA£ II

Przepisy szczegó³owe

Przeznaczenie terenu

§3. 1. Na obszarze objêtym planem ustala siê nastêpuj¹ce
przeznaczenie terenów:

1) teren zabudowy techniczno - produkcyjnej, oznaczony na
rysunku symbolem P;

2) teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony na rysunku symbo-
lem ZP;

3) tereny zieleni otwartej, oznaczone na rysunku symbola-
mi ZO;

4) teren lasu i zalesieñ, oznaczony na rysunku symbolem RL;

5) tereny komunikacji oznaczone na rysunku planu symbola-
mi: 1KD-G, 2KD-L, 3KD-D, 4KD-D, KDW.

2. W granicach opracowania planu wystêpuj¹ tereny za-
mkniête, oznaczone na rysunku planu symbolem TZ, dla któ-
rych nie okre�la siê przeznaczenia i zasad zagospodarowania
terenów i których nie dotycz¹ ustalenia zawarte w uchwale.

Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

§4. 1. W zakresie sytuowania budynków i charakteru ar-
chitektonicznego nowej zabudowy ustala siê nieprzekraczalne
linie zabudowy, powierzchnie zabudowy, maksymalne wyso-
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ko�ci budynków oraz formy dachów zgodnie z zapisami w
planie.

2. Ustala siê jednakowe kszta³towanie dachów w grani-
cach terenu P, zgodnie z zapisami w planie.

3. Zakaz sytuowania i rozbudowywania obiektów bu-
dowlanych i urz¹dzeñ nie zwi¹zanych lub koliduj¹cych z
przeznaczeniem terenu.

4. Zakaz lokalizowania stacji bazowych telefonii komór-
kowej jako obiektów wolno stoj¹cych, z zastrze¿eniem §8 ust.
1 pkt 10.

Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-
rowego

§5. 1. Nakaz ochrony i utrzymania - poza terenami
inwestycyjnymi - krajobrazu zbiorowisk ro�linnych i ukszta³-
towania terenu doliny Noteci, zgodnie z przepisami odrêb-
nymi.

2. W zakresie ochrony i kszta³towania zieleni ustala siê:

1) obowi¹zek ochrony zadrzewieñ wystêpuj¹cych na obsza-
rze planu oraz ich uzupe³nienie poprzez nowe nasadze-
nia;

2) obowi¹zek zachowania minimalnej powierzchni biologicz-
nie czynnej na wszystkich terenach zgodnie z wska�nikami
okre�lonymi w uchwale.

3. W zakresie kszta³towania komfortu akustycznego w
�rodowisku ustala siê na terenach, dopuszczalny równowa¿ny
poziom d�wiêku w �rodowisku zewnêtrznym zgodnie z prze-
pisami odrêbnymi.

4. Ustala siê usuwanie odpadów zgodnie z przepisami
odrêbnymi.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury wspó³czesnej

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiek-
tów podlegaj¹cych ochronie

§6. 1. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej ustala siê:

1) obowi¹zek prowadzenia badañ archeologicznych w miej-
scu archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej, rów-
nolegle z ewentualnymi pracami ziemnymi;

2) dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego
ustala siê obowi¹zek uzgodnienia z Wojewódzkim Urzê-
dem Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Pile
przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowê prac
ziemnych zwi¹zanych z zabudowaniem i zagospodarowa-
niem terenu celem uzyskania pozwolenia WWKZ na prace
archeologiczne.

2. Dla terenów znajduj¹cych siê na obszarach prawnie
chronionych ustanowionych w trybie ustawy z dnia 16 kwiet-
nia 2004 r. o ochronie przyrody obowi¹zuj¹ zasady zagospo-
darowania okre�lone poprzez nakazy i zakazy do przestrzega-
nia na tych obszarach, zawarte w przepisach odrêbnych dla
obszaru Natura 2000.

Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrze-
ni publicznych

§7. Ustala siê kszta³towanie bezpiecznej przestrzeni pu-
blicznej ulic z zachowaniem dostêpno�ci wizualnej, w³a�ciwe-
go o�wietlenia terenu oraz zastosowanie trwa³ych i estetycz-
nych elementów urz¹dzenia ulicy i dróg wewnêtrznych.

Parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu

§8. 1. Dla terenu zabudowy techniczno - produkcyjnej,
oznaczonego w planie symbolem P ustala siê nastêpuj¹ce
zasady zagospodarowania:

1) przeznaczenie podstawowe � obiekty produkcyjne, sk³ady
i magazyny;

2) przeznaczenie dopuszczalne � zabudowa biurowo - admi-
nistracyjna, parkingi, drogi wewnêtrzne, place, doj�cia i
dojazdy, zieleñ towarzysz¹ca obiektom budowlanym;

3) lokalizacja zabudowy z uwzglêdnieniem nieprzekraczal-
nych linii zabudowy, okre�lonych w planie;

4) maksymalna powierzchnia zabudowy - 60% powierzchni
dzia³ki budowlanej;

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 10% po-
wierzchni dzia³ki budowlanej;

6) maksymalna wysoko�æ budynków od poziomu terenu do
najwy¿szego punktu dachu - 20 m;

7) stosowanie wszelkich form dachów z uwzglêdnieniem §4
ust. 2;

8) ogrodzenie a¿urowe, dodatkowo uzupe³nione pn¹czami
lub ¿ywop³otem od strony terenu 2KD-L, odpowiadaj¹ce
kolorystyk¹ zabudowie kubaturowej dzia³ki, o wysoko�ci
do 1,8 m;

9) dopuszczanie lokalizacji ogrodzenia pe³nego od strony
terenów komunikacji i terenów zamkniêtych, z uwzglêdnie-
niem pkt 8;

10) dopuszczenie lokalizacji stacji bazowych telefonii komór-
kowej;

11) obs³uga komunikacyjna terenu z drogi 2KD-L, 3KD-D i
drogi wewnêtrznej KDW.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady podzia³u terenu:

1) podzia³ terenu uwzglêdniaæ musi pole wyznaczone nie-
przekraczalnymi liniami zabudowy;

2) minimalna powierzchnia dzia³ki budowlanej � 4000 m2, z
zastrze¿eniem pkt 4

3) dla ka¿dej nowo wydzielonej dzia³ki ustala siê obowi¹zek
zachowania parametrów powierzchni zabudowanej i po-
wierzchni biologicznie czynnej, o których mowa w ust. 1
pkt 4 i 5;

4) dopuszczenie wydzielenia dzia³ek pod drogi wewnêtrzne
inne ni¿ zdefiniowane w planie.

§9. Dla terenów zieleni, oznaczonych w planie symbolami
ZO i ZP, ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:

Poz. 1552
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1) przeznaczenie podstawowe:

a) zieleñ otwarta � naturalna, w postaci ³¹k na terenie ZO;

b) zieleñ urz¹dzona �zadrzewienia, zakrzewienia oraz byliny
i trawy na terenie ZP

2) przeznaczenie dopuszczalne � infrastruktura techniczna;

3) w przypadku zagospodarowania terenu obiektami ma³ej
architektury - wykorzystanie takich materia³ów jak drewno
i/lub kamieñ;

4) zakaz grodzenia terenu;

5) zakaz lokalizacji stanowisk postojowych,

6) obs³uga komunikacyjna terenów z drogi 2KD-L i 4KD-D;

7) dopuszczenie wydzielenia dzia³ek pod wa³ przeciwpowo-
dziowy, o którym mowa w §14.

§10. Dla terenu lasu i zalesieñ, oznaczonego w planie
symbolem RL ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodaro-
wania:

1) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych z wyj¹tkiem sieci
infrastruktury technicznej i innych dopuszczonych przepi-
sami odrêbnymi;

2) zakaz zmiany sposobu zagospodarowania i u¿ytkowania
obszaru projektowanego rezerwatu;

3) zakaz lokalizacji stanowisk postojowych,

4) obs³uga komunikacyjna z drogi 1KD-G.

§11. 1. Dla terenów komunikacji oznaczonych w planie
symbolami 1KD-G, 2KD-L, 3KD-D, 4KD-D i KDW ustala siê
nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) KD-G - droga publiczna o klasie g³ównej;

b) KD-L - drogi publiczne o klasie lokalnej;

c) KD-D - drogi publiczne o klasie dojazdowej;

d) KDW - droga wewnêtrzna;

2) przeznaczenie dopuszczalne: obiekty i urz¹dzenia infra-
struktury technicznej oraz zieleñ;

3) dla terenu 1KD-G w pasie drogi ustala siê:

a) usytuowanie jezdni o szeroko�ci co najmniej 6.0 m;

b) przystosowanie jezdni do prowadzenia komunikacji
autobusowej, a w strefach przystanków wymóg loka-
lizacji zatok autobusowych;

c) dopuszczenie usytuowania obustronnych chodników.

4) dla terenu 2KD-L w pasie drogi ustala siê:

a) usytuowanie wa³u przeciwpowodziowego;

b) usytuowanie jezdni o szeroko�ci co najmniej 6.0 m;

c) usytuowanie drogi pieszo � rowerowej o szeroko�ci co
najmniej 3,5 m;

d) usytuowanie parkingu w strefie lokalizacji stanowisk
postojowych, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;

5) dla terenu 3KD-D w pasie drogi ustala siê:

a) usytuowanie jezdni o szeroko�ci co najmniej 6.0 m;

b) dopuszczenie usytuowania chodnika od strony terenu P;

6) dla terenu 4KD-D w pasie drogi ustala siê usytuowanie
jezdni o szeroko�ci co najmniej 4.5 m;

7) dla terenu KDW w pasie drogi ustala siê:

a) usytuowanie jezdni o szeroko�ci co najmniej 6.0 m;

b) dopuszczenie usytuowania chodnika od strony terenu P;

8) dopuszczenie usytuowania dodatkowych, innych ni¿ usta-
lone planem, elementów pasa drogowego, zgodnych z
przepisami odrêbnymi

2. Ustala siê zakaz dalszego podzia³u nieruchomo�ci
stanowi¹cych drogi wymienione w ust. 1.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej

§12. 1. W zakresie systemów komunikacji ustala siê:

1) powi¹zanie elementów pasa drogowego, w granicy obsza-
ru planu oraz z zewnêtrznym uk³adem drogowym;

2) szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych zgodnie z rysun-
kiem planu;

3) zakaz wyznaczania stanowisk postojowych i placów ma-
newrowych dla samochodów;

4) parametry uk³adu drogowego zgodnie z klasyfikacj¹ i
przepisami odrêbnymi w zakresie nie definiowanym usta-
leniami planu;

5) dopuszczenie zmiany geometrii elementów pasa drogo-
wego, pod warunkiem utrzymania tych elementów oraz
zachowania wymagañ okre�lonych w przepisach odrêb-
nych;

2. W zakresie infrastruktury technicznej dla terenów wy-
mienionych w §3 ustala siê:

1) zaopatrzenie w wodê wy³¹cznie z sieci wodoci¹gowej
lokalizowanej na terenach komunikacji;

2) odprowadzenie �cieków sanitarnych wy³¹cznie do sieci
kanalizacji sanitarnej lokalizowanej w terenach komuni-
kacji;

3) zagospodarowanie �cieków deszczowych w granicach
w³asnej dzia³ki lub odprowadzenie do sieci kanalizacji
deszczowej i rowów po ich uprzednim podczyszczeniu
zgodnie z przepisami odrêbnymi

4) dopuszczenie retencjonowania �cieków deszczowych i ich
wtórne wykorzystanie do celów nawodnieñ ogrodniczych;

5) lokalizacjê sieci kanalizacji deszczowej na terenach komu-
nikacji;

6) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z sieci lokalizowanej na
terenach komunikacji;

7) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowo - roz-
dzielczych wolnostoj¹cych typu konsumenckiego; grunty
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pod stacje nale¿y wydzieliæ w postaci samodzielnych
dzia³ek o powierzchni 50 - 70 m2 posiadaj¹cych dostêp do
drogi publicznej, w przypadku stacji wbudowanych w
budynki pomieszczenia na ten cel nale¿y zlokalizowaæ na
poziomie, ,0�;

8) zaopatrzenie w gaz z sieci lokalizowanej na terenach
komunikacji;

9) zaopatrzenie w ciep³o z sieci cieplnej z zastrze¿eniem pkt 10;

10) dopuszczenie stosowania indywidualnych �róde³ ciep³a
przy zastosowaniu paliwa: gazowego, olejowego, elek-
trycznego lub innego ekologicznego �ród³a ciep³a nie
przekraczaj¹cego norm emisji zanieczyszczeñ;

11) dopuszczenie lokalizacji sieci telekomunikacyjnej na tere-
nach komunikacji;

12) lokalizacja nowych przewodów sieci telekomunikacyjnej i
cieplnej wy³¹cznie jako sieci podziemnej.

Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia³u nieru-
chomo�ci

§13. Plan nie wymaga konieczno�ci wszczêcia postêpo-
wania w sprawie scalenia i podzia³ów nieruchomo�ci w
rozumieniu przepisów odrêbnych.

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ogra-
niczenia w ich u¿ytkowaniu

§14. 1. Ustala siê w stanie istniej¹cym granicê obszaru
bezpo�redniego zagro¿enia powodzi¹ zgodnie z rysunkiem
planu.

2. Na obszarze bezpo�redniego zagro¿enia powodzi¹ za-
brania siê wykonywania czynno�ci, które mog¹ utrudniæ ochro-
nê przed powodzi¹, zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy Prawo
wodne.

3. Lokalizacja zabudowy spe³niaæ musi wymagania okre-
�lone w art. 40 ust. 1 i 3 ustawy Prawo wodne.

4. Lokalizacja zabudowy nie mo¿e utrudniæ ochrony prze-
ciwpowodziowej oraz generowaæ strat dotkliwych spo³ecznie.

5. W celu ograniczenia obszaru bezpo�redniego zagro¿e-
nia powodzi¹ ustala siê wykonanie wa³u przeciwpowodziowe-
go chroni¹cego obszar planu.

6. Ustala siê na terenie P wykonanie odpowiednich ba-
dañ geotechnicznych i gruntowo - wodnych decyduj¹cych o
posadowieniu i zabezpieczeniu przed szkodliwym oddzia³ywa-
niem i podtapianiem wodami gruntowymi czê�ci podziem-
nych obiektów budowlanych.

7. Ustala siê intensywne odwadnianie terenu P chronio-
nego obwa³owaniem (zawala) z mechanicznym odprowadza-
niem za pomoc¹ pompowni wód drena¿owych poza teren
odwadniany tzn. do koryta rzeki Noteci.

8. Lokalizacja zabudowy na terenach zagro¿enia powodz¹
wymaga ka¿dorazowego uzgodnienia z Dyrektorem Regional-
nego Zarz¹du Gospodarki Wodnej.

Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urz¹-
dzenia i u¿ytkowania terenów

§15. Nie ustala siê innych ni¿ dotychczasowe, sposobów
tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania
terenów, do czasu ich zagospodarowania zgodnie z uchwa³¹.

ROZDZIA£ III

Przepisy koñcowe

§16. Dla terenu objêtego planem ustala siê 10% stawkê,
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§17. Na obszarze okre�lonym w §1 trac¹ moc ustalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Czarnkowa (Uchwa³a nr XLIII/378/98 Rady Miejskiej w
Czarnkowie z dnia 5 marca 1998 r.).

§18. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmi-
strzowi miasta Czarnkowa.

§19. Uchwa³a wraz z za³¹cznikami wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
(-) Zdzis³aw Chwa�cianek

Poz. 1552
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XXXI/216/09

Rady Miasta Czarnków
z dnia 27 lutego 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIASTA CZARNKÓW O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA CZARNKOWA W ZACHODNIM SKRAJU

DOLINY NOTECI

Poz. 1552

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 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz.
1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, 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 i Nr 201, poz.
1237) Rada Miasta Czarnków rozstrzyga o sposobie rozpatrze-
nia uwag do planu.

Nie wniesiono uwag do projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego w rejonie osiedla Ogrodni-
czego w Czarnkowie.

Rozstrzygniêcie o ich rozpatrzeniu jest wiec bezprzedmio-
towe.

Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XXXI/216/09

Rady Miasta Czarnków
z dnia 27 lutego 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIASTA CZARNKÓW O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA CZARNKOWA W ZACHODNIM SKRAJU DOLINY NOTECI INWESTYCJI

Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY,
ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
poz. 717 z pó�niejszymi zmianami) Rada Miasta Czarnków
rozstrzyga, co nastêpuje:

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

1) Zadania w zakresie realizacji dróg publicznych przewidzia-
nych w planie oraz zwi¹zanymi z nimi wykupami terenów,
prowadziæ bêd¹ w³a�ciwe jednostki miejskie;

2) Zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadziæ bêd¹
w³a�ciwe przedsiêbiorstwa, w kompetencji których le¿y roz-
wój sieci: wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej, energetycz-
nej, gazowej i cieplnej, zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie prze-
pisów odrêbnych. Zadania w zakresie gospodarki odpadami
realizowane bêd¹ zgodnie z miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego, zgodnie z planem gospodarki
odpadami oraz na podstawie przepisów odrêbnych;

3) Podstawê przyjêcia do realizacji zadañ okre�lonych w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy, stanowiæ bêd¹
zapisy Wieloletniego Programu Inwestycyjnego miasta
Czarnkowa;

4) Okre�lenie terminów przyst¹pienia i zakoñczenia realizacji
tych zadañ ustalone bêdzie wed³ug kryteriów i zasad
przyjêtych przy konstruowaniu Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego miasta Czrnkowa;

5) Inwestycje realizowane mog¹ byæ etapowo w zale¿no�ci
od wielko�ci �rodków przeznaczonych na inwestycje.

§2. Zgodnie z zasadami finansowania inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej okre�lonych w planie, finansowanie
inwestycji bêdzie siê odbywaæ poprzez:

1) wydatki z bud¿etu miasta;

2) wspó³finansowanie �rodkami zewnêtrznymi, poprzez bu-
d¿et miasta � w ramach m.in.:

a) dotacji unijnych,

b) dotacji samorz¹du województwa,

c) dotacji i po¿yczek z funduszy celowych,

d) kredytów i po¿yczek bankowych,

e) innych �rodków zewnêtrznych;

3) udzia³ inwestorów w finansowaniu w ramach porozumieñ
o charakterze cywilno � prawnym lub w formie partner-
stwa publiczno � prywatnego � �PPP�, a tak¿e w³a�cicieli
nieruchomo�ci.


