
UCHWAŁA NR XLIX/336/09 
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 24 września 2009 r. 
 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług  
przy ul. Leszczyńskiej w Mosinie. 
 
 
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 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada 
Miejska w Mosinie uchwala, co następuje: 
 
 

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

 
§ 1. 

 
1. Po stwierdzeniu zgodności ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Mosina”, zatwierdzonym uchwałą Nr XLVIII/365/98 Rady 
Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998 r., uchwala się miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług przy ul. Leszczyńskiej w Mosinie, zwany 
dalej planem. 

2. Plan obejmuje obszar, którego granice określono na rysunku planu. 
3. Integralną część uchwały stanowią: 

1) rysunek planu, zatytułowany „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  
dla terenu usług przy ul. Leszczyńskiej w Mosinie”, opracowany w skali 1 : 1000, 
stanowiący załącznik nr 1; 

2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Mosinie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych  
do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu, stanowiące załącznik nr 2; 

3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Mosinie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich 
finansowania, stanowiące załącznik nr 3. 

 
 

§ 2. 
 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o spadku do 10º ze ścianami attykowymi 

ze wszystkich stron budynku, wyprowadzonymi ponad najwyższy punkt połaci dachu; 
2) elementach systemu informacji miejskiej – należy przez to rozumieć system tablic 

informacyjnych, w tym tablicę z nazwą ulicy, numerem posesji, tablicę z oznaczeniem 
przyłączy urządzeń technicznych; 

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię określającą 
najmniejszą odległość, w jakiej mogą się znajdować budynki od linii rozgraniczającej 
terenu; 

4) obiektach infrastruktury technicznej – należy przez to rozumieć obiekty i sieci 
wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, telekomunikacyjne, cieplne  
oraz elektroenergetyczne; 
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5) ogrodzeniu ażurowym – należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym udział 
powierzchni pełnej wynosi nie więcej niż 30%;  

6) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu wyznaczoną 
przez rzut pionowy nadziemnych zewnętrznych ścian budynków w stanie wykończonym; 

7) rysunku – należy przez to rozumieć rysunek planu, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1; 
8) terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu i zasadach 

zagospodarowania, wyznaczony na rysunku liniami rozgraniczającymi; 
9) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Mosinie; 
10) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). 
 
 

Rozdział II 
Przepisy szczegółowe 

 
§ 3. 

 
1. Granica obszaru objętego planem miejscowym stanowi jednocześnie linię rozgraniczającą 

tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania. 
2. Ustala się teren zabudowy usługowej, oznaczony na rysunku symbolem U. 
3. Ustala się teren drogi publicznej klasy dojazdowej, oznaczony na rysunku symbolem KD-D. 
 
 

§ 4. 
 

W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  
1)  na terenie oznaczonym na rysunku symbolem U: 

a)  ustala się lokalizowanie budynku bądź budynków mieszczących funkcje: hotelu  
 lub pensjonatu lub administracji publicznej; 

b)  dopuszcza się lokalizowanie:  
 - lokali usługowych wyłącznie jako wbudowane w budynki, o których mowa  

 w lit. a, takich jak: biura, gabinety kosmetyczne i fryzjerskie, lokale handlowe  
 o powierzchni użytkowej do 30 m², lokale gastronomiczne o powierzchni    
 użytkowej do 30 m², przy czym zapis ten nie dotyczy powierzchni restauracji  
 w hotelu lub pensjonacie; 

 - urządzeń budowlanych związanych z obiektami budowlanymi, sytuowanymi  
    na terenie; 

 -  obiektów małej architektury; 
 - ogrodzeń ażurowych, za wyjątkiem ogrodzeń z pełnych i ażurowych, typowych       

 prefabrykowanych elementów betonowych; 
 -  podziemnych lub wbudowanych w budynki obiektów infrastruktury technicznej,  
           za wyjątkiem lokalizowanych na dachach budynków; 
 -  elementów systemu informacji miejskiej; 

2)  na terenie oznaczonym na rysunku symbolem KD-D, dopuszcza się lokalizowanie: 
a) obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem,   

zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzeń związanych z potrzebami  
zarządzania drogą; 

b) elementów systemu informacji miejskiej w pasie drogi, pod warunkiem, że nie 
ograniczają one widoczności w miejscach zjazdów na tereny; 
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3)  dopuszcza się przebudowę lub zmianę lokalizacji istniejącej stacji transformatorowej,   
 oznaczonej na rysunku symbolem. 

 
 

§ 5. 
 

W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się: 
1) uzupełnienie zagospodarowania zielenią urządzoną wszystkich wolnych od utwardzenia 

fragmentów terenu; 
2) segregację i zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi; 
3) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej; 
4) odprowadzanie ścieków bytowych do kanalizacji sanitarnej; 
5) ochronę powietrza, wód i powierzchni ziemi – zgodnie z przepisami odrębnymi; 
6) dopuszcza się wykorzystanie nadmiaru mas ziemnych, pozyskanych podczas robót 

budowlanych, na obszarze planu lub ich usuwanie zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7) na terenie, oznaczonym na rysunku symbolem U, zachowanie, określonych przepisami 

odrębnymi, dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, jeżeli funkcja lokalizowanych 
tam budynków użyteczności publicznej będzie tego wymagała. 

 
 

§ 6. 
 

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 
ustala się nadzór konserwatorski i archeologiczny nad robotami budowlanymi i ziemnymi, jeżeli 
jest on wymagany przepisami odrębnymi. 
 
 

§ 7. 
 

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
1) na terenie oznaczonym na rysunku symbolem U, ustala się: 

a) powierzchnię zabudowy nie więcej niż 40% powierzchni działki budowlanej; 
b) powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą niż 1 ha; 
c) powierzchnię terenu biologicznie czynną – nie mniej niż 20% powierzchni działki 

budowlanej; 
d) wysokość budynków – nie większą niż 14,0 m i nie większą niż 4 kondygnacje 

nadziemne; 
e) dachy płaskie; 

2) na terenie oznaczonym na rysunku symbolem KD-D, ustala się: 
a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem; 
b) przekrój jednojezdniowy z dwoma pasami ruchu (1x2) z dopuszczeniem przekroju 

jednopasowego (1x1) w przypadku jednokierunkowej organizacji ruchu; 
c) co najmniej jednostronny chodnik; 
d) dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych; 
e) dopuszczenie lokalizacji zjazdów w miejscach oznaczonych na rysunku, zgodnie  

z przepisami odrębnymi; 
f) dopuszczenie podwyższenia klasy drogi na lokalną; 

3) dopuszcza się wydzielenia działek związanych z realizacją obiektów infrastruktury 
technicznej o powierzchni niezbędnej do realizacji inwestycji. 
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§ 8. 
 

W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, ustala się uwzględnienie ograniczeń 
wynikających z położenia całego obszaru planu na terenie strefy zewnętrznej ochrony pośredniej 
ujęcia wody dla miasta Poznania w rejonie Mosina-Krajkowo. 
 
 

§ 9. 
 

W zakresie modernizacji rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej: 

1) ustala się: 
a) zjazdy na teren z drogi dojazdowej KD-D, zgodnie z symbolami na rysunku; 
b) lokalizowanie miejsc postojowych na terenie w strefie, oznaczonej symbolem  

na rysunku lub na parkingach podziemnych, przy czym ilość miejsc postojowych nie 
może być mniejsza niż: 
- 3 stanowiska na każde 100 m² powierzchni użytkowej biur i lokali usługowych; 
- 2 stanowiska na każde 5 miejsc w lokalach świadczących usługi gastronomii; 
- 2 stanowiska na każde 30 m² powierzchni użytkowej lokali handlowych; 
- 5 stanowisk na każde 10 łóżek w obiektach świadczących usługi hotelowe; 

c) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej; 
d) zasilanie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 
e) zaopatrzenie w ciepło z zastosowaniem technologii niskoemisyjnych; 

2) dopuszcza się zjazd gospodarczy z ulicy Strzeleckiej. 
 
 

§ 10. 
 

Zakazuje się tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów. 
 
 

§ 11. 
 

Ustala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowej opłaty, o jakiej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, 
w wysokości 1 %. 
 
 

Rozdział III 
Przepisy końcowe 

 
§ 12. 

 
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina. 

 
 

§ 13. 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 
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UZASADNIENIE 
 

 Dnia 15 grudnia 2005 r. Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwałę nr LI/401/05  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług administracji  
w Mosinie, działka o nr ewid. 1829/3 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2006 r. Nr 9, poz. 195). 
Przywołany plan miejscowy ustala dla działki o nr ewid. 1829/3, obręb Mosina, przeznaczenie 
podstawowe: usługi administracji oraz przeznaczenie dopuszczalne: mieszkalno–biurowe, nie 
przekraczające 10 % powierzchni ogólnej oraz usług nieuciążliwych o charakterze publicznym. 
Ten plan miejscowy jest planem obowiązującym do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały. 
W myśl ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta  
i gminy Mosina”, przyjętego uchwałą Nr XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia  
9 czerwca 1998 r., dla działek o nr ewid. 1829/1, 1829/2, 1829/3, obręb Mosina, wyznaczono 
kierunek zagospodarowania przestrzennego: tereny zainwestowania istniejącego  
oraz przesądzone do zainwestowania w opracowaniach planistycznych – tereny usług innych, 
oznaczone na rysunku studium symbolem U.  
Uchwałą nr XXIX/179/08 z dnia 29 maja 2008 r. Rada Miejska w Mosinie przystąpiła  
do opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług  
przy ulicy Leszczyńskiej w Mosinie, obejmujące, oprócz działki o nr ewid. 1829/3, również 
działki o nr ewid. 1829/1 i 1829/2, obręb Mosina. Przedmiotowa uchwała została podjęta  
w celu stworzenia warunków do zapewnienia: 
-   bazy noclegowej dla turystów; 
- bazy noclegowej dla inwestorów prowadzących i planujących działalność gospodarczą  
    na terenie Gminy Mosina; 
- bazy noclegowej w związku ze zbliżającymi się Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej  
    EURO 2012. 
Procedura sporządzania projektu planu przeprowadzona została w trybie ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). 
W toku wyżej wymienionej procedury planistycznej, Burmistrz Gminy Mosina wystąpił,  
na podstawie art. 53 oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisku (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), do Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Poznaniu, najpierw o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji 
wymaganych w prognozie oddziaływania projektu planu na środowisko, a następnie  
o zaopiniowanie sporządzonej prognozy. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  
w Poznaniu, pismem z dnia 24 lutego 2009 r. nr RDOŚ-30-OO.III-7041-304/09/AK, zaopiniował 
przedłożony projekt planu miejscowego z propozycją wykreślenia zapisu w § 5 projektu 
brzmiącego: „zakazuje się lokalizowania usług i urządzeń powodujących wzrost poziomu 
hałasu” ze względu na fakt, iż nie określono wskaźników według których będzie dokonywana 
ocena urządzeń i usług. Dodatkowo, jak podkreślił RDOŚ w Poznaniu w wyżej wymienionej 
opinii, w § 5 projektu planu nakazano zachowanie określonych przepisami odrębnymi 
dopuszczalnych poziomów hałasu jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym 
pobytem dzieci i młodzieży, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  
i zamieszkania zbiorowego, jeżeli funkcja lokalizowanych na terenie objętym planem budynków 
użyteczności publicznej będzie tego wymagała. Stąd też projekt planu miejscowego został 
skorygowany zgodnie z wyżej wymienionymi uwagami. Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Poznaniu, pismem nr NS-72/1-84(3)/09 z dnia 27 lutego 2009 r., zaopiniował 
przedłożony projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  
bez zastrzeżeń. 
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Ze sporządzonej, wyżej wymienionej prognozy oddziaływania na środowisko wynika, iż analiza 
składników środowiska przyrodniczego takich jak: położenie geograficzne, rzeźba terenu, 
warunki geologiczno–gruntowe, stosunki wodne, warunki glebowe, złoża naturalne, szata 
roślinna i świat zwierzęcy, klimat lokalny oraz obszary chronione, wykazała brak 
przeciwwskazań do lokalizacji inwestycji określonych w planie miejscowym. Realizacja ustaleń 
planu nie doprowadzi do zmian hydrogeologicznych na terenie objętym planem oraz terenach 
sąsiednich, nie spowoduje znaczących i niekorzystnych zmian w szacie roślinnej  
i pokrywie glebowej. Niewątpliwie realizacja ustaleń planu przyczyni się do trwałej zmiany 
środowiska naturalnego, jednakże plan zawiera rozwiązania minimalizujące ewentualny 
negatywny wpływ na środowisko. 
Projekt planu miejscowego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, został dwukrotnie 
wyłożony do publicznego wglądu. Pierwsze wyłożenie odbyło się w terminie od dnia  
29 kwietnia do dnia 21 maja 2009 r. Drugie wyłożenie odbyło się w terminie od 8 do 31 lipca 
2009 r. Powodem ponownego wyłożenia był fakt doprecyzowania zapisów w § 4 projektu 
uchwały. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego,  
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, rozwiązaniami, została przeprowadzona  
w trakcie każdego wyłożenia, tj. w dniu 14 maja 2009 r. oraz w dniu 17 lipca 2009 r. Uwagi  
do wyłożonego do publicznego wglądu planu miejscowego, wraz z prognozą oddziaływania  
na środowisko, można było wnosić w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia zakończenia 
okresu wyłożenia projektu planu, tj. do dnia 5 czerwca 2009 r. i przy ponownym wyłożeniu  
– do dnia 18 sierpnia 2009 r. W wyznaczonych terminach nie wniesiono żadnych uwag. 
Przedmiotowy plan miejscowy wyznacza tereny zabudowy usługowej oraz tereny drogi 
publicznej. W myśl ustaleń planu, na terenach zabudowy usługowej ustala się lokalizowanie 
budynku bądź budynków mieszczących funkcje: hotelu lub pensjonatu lub administracji 
publicznej. W ramach wyżej wymienionej funkcji głównej, dopuszcza się lokalizowanie lokali 
usługowych, o określonej powierzchni, stanowiących uzupełnienie funkcji dominującej.  
Z powyższego zatem wynika, iż przedmiotowy plan miejscowy porządkuje i jednocześnie 
szczegółowo określa, jakiego rodzaju obiekty można zrealizować na terenie objętym niniejszą 
uchwałą. Podkreślenia wymaga jednocześnie, iż obszar objęty niniejszym planem, usytuowany 
jest pomiędzy drogą powiatową, tj. ulicą Leszczyńską, a drogą gminną, tj. ulicą Strzelecką  
w sąsiedztwie centrum miasta. W chwili obecnej jest to teren niezagospodarowany. Właścicielem 
działek o nr ewid. 1829/3 i 1829/1, obręb Mosina, jest Gmina Mosina. Zagospodarowanie  
i uporządkowanie tego obszaru wpłynie korzystnie na strukturę urbanistyczną miasta Mosina,  
a także umożliwi lokalizację, w zależności od potrzeb, zróżnicowanego i uwzględniającego 
dogodne położenie komunikacyjne, hotelu lub pensjonatu lub też budynku administracji 
publicznej. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż zasadne jest podjęcie niniejszej 
uchwały. 
 



 

 

7

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XLIX/336/09 
Rady Miejskiej w Mosinie  
z dnia 24 września 2009 r. 

 
 
 
 
 
 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Mosinie 
 o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do, wyłożonego do publicznego wglądu, 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług  
przy ul. Leszczyńskiej w Mosinie. 

 
 

Przedmiotowy projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania  
na środowisko został dwukrotnie wyłożony do publicznego wglądu. Pierwsze wyłożenie 
odbyło się w terminie od dnia 29 kwietnia do dnia 21 maja 2009 r. Drugie wyłożenie  
odbyło się w terminie od 8 do 31 lipca 2009 r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi  
w projekcie planu miejscowego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
rozwiązaniami, została przeprowadzona w trakcie każdego wyłożenia, tj. w dniu 14 maja 
2009 r. oraz w dniu 17 lipca 2009 r.  

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu planu 
miejscowego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, można było wnosić w terminie 
nie krótszym niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia projektu planu, tj. do dnia  
5 czerwca 2009 r. i przy ponownym wyłożeniu – do dnia 18 sierpnia 2009 r.  

W wyznaczonych terminach nie wniesiono żadnych uwag, w związku z czym, Rada 
Miejska w Mosinie nie podejmuje rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia wniesionych  
do projektu planu uwag, o których mowa w art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 



 

 

8

Załącznik nr 3 
do uchwały nr XLIX/336/09 
Rady Miejskiej w Mosinie  
z dnia 24 września 2009 r. 

 
 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Mosinie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich 

finansowania. 
 
Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie rozstrzyga 
o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 
 
 

§ 1. 
 
1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 

mieszkańców, stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zadania własne gminy. 

2. Wykaz terenów funkcjonalnych, w których zapisane zostały inwestycje z zakresu 
infrastruktury technicznej, należące do zadań własnych gminy: 

 

L.p. Symbole terenów 
funkcjonalnych Zapisane w planie przeznaczenie terenu (opis inwestycji )

- 1 - - 2 - - 3 - 
1. KD-D Tereny dróg publicznych klasy dojazdowej  

 
 

§ 2. 
 
Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 1: 
1. Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym między 

innymi ustawą – Prawo budowlane, ustawą – Prawo zamówień publicznych, ustawą 
o samorządzie gminnym, ustawą o gospodarce komunalnej, ustawą – Prawo ochrony 
środowiska oraz ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

2. Sposób realizacji inwestycji, określonych w § 1, może ulegać modyfikacji  
wraz z dokonującym się postępem techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania 
najlepszej dostępnej techniki, o ile nie nastąpi naruszenie ustaleń planu. 

3. Realizacja i finansowanie w zakresie infrastruktury technicznej inwestycji nie 
wyszczególnionych w § 1, jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron. 

 
 

§ 3. 
 
Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, ujętych w niniejszym planie, które 
należą do zadań własnych gminy, podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.  
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), przy czym wydatki 
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majątkowe gminy określa Rada Miejska w dokumencie p.n.: „Wieloletni Plan Inwestycyjny”, 
stanowiącym załącznik do strategii gminy. „Wieloletni Plan Inwestycyjny” realizowany jest 
poprzez: 

1) „Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne” obejmujący rok bieżący i 2 lata 
następne, stanowiący załącznik do uchwały budżetowej oraz 

2) „Zadania inwestycyjne” obejmujące wydatki inwestycyjne tylko na rok bieżący, 
stanowiące również załącznik do uchwały budżetowej. 

 
 

§ 4. 
 
Inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, 
realizowane będą w sposób określony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.). 
 


