
 

 

UCHWAŁA NR XXI/182/2020 

RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 

w Grodzisku Wlkp. przy ul. Słowiańskiej. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 i 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 3 ust. 1,  art. 4 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) - Rada Miejska 

w Grodzisku Wielkopolskim uchwala, co następuje: 

§ 1. 1.  Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 

w Grodzisku Wlkp. przy ul. Słowiańskiej, przyjętego Uchwałą Nr VIII/76/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku 

Wielkopolskim z dnia 30 maja 2019 r., po stwierdzeniu, że nie narusza ona ustaleń Studium Uwarunkowań 

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski. 

2. Integralną część niniejszej uchwały stanowią: 

1) rysunek planu, sporządzony w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały; 

2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do 

projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały; 

3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim o sposobie realizacji zapisanych w planie 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich 

finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały. 

§ 2. 1.  W uchwale Nr VIII/76/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 30 maja 2019 r. 

zmienia się załącznik nr 1, który zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, o którym mowa w § 

1 ust. 2 pkt 1. 

2. Pozostałe ustalenia uchwały Nr VIII/76/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 

30 maja 2019 r. nie ulegają zmianie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Wielkopolskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

(-) Józef Gawron 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 2 lipca 2020 r.

Poz. 5442
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/182/2020 

Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 

w Grodzisku Wlkp. przy ul. Słowiańskiej. 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim rozstrzyga, co następuje: 

Stwierdza się brak uwag do projektu planu nieuwzględnionych przez Burmistrza Grodziska 

Wielkopolskiego.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/182/2020 

Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim o sposobie realizacji zapisanych 

w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Grodzisku 

Wlkp. przy ul. Słowiańskiej, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 

własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim rozstrzyga, co następuje: 

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

1. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadzić będą właściwe przedsiębiorstwa, w kompetencji 

których leży rozwój sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazociągowej i cieplnej, 

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie przepisów odrębnych. 

2. Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane będą zgodnie z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Grodzisk Wielkopolski oraz na podstawie przepisów odrębnych. 

3. Za podstawę przyjęcia do realizacji zadań określonych w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego, które należą do zadań własnych gminy, stanowić będą zapisy Wieloletniego Programu 

Inwestycyjnego. 

4. Określenie terminów przystąpienia i zakończenia realizacji tych zadań, ustalone będzie według kryteriów 

i zasad przyjętych przy konstruowaniu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. 

5. Inwestycje realizowane mogą być etapowo, w zależności od wielkości przeznaczonych na nie środków. 

§ 2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej określonych w planie. 

Finansowanie inwestycji będzie odbywać się poprzez: 

1) wydatki z budżetu gminy, 

2) udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilno – prawnym lub w formie 

partnerstwa publiczno – prywatnego, a także właścicieli nieruchomości, 

3) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy lub budżet powiatu – w ramach m. in.: 

dotacji unijnych, dotacji samorządu województwa, dotacji i pożyczek z funduszy celowych, kredytów 

i pożyczek bankowych lub innych środków zewnętrznych. 
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