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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLVI/247/2010
Rady Miasta Luboń
z dnia 27 maja 2010 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA LUBOŃ O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM
PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBOŃ – „LASEK – REJON UL. WIROWSKIEJ”, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA
Stosownie do art. 20 ust.1 ustawy z 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami),
Rada Miasta Luboń rozstrzyga, co następuje:
§1. 1. Zdania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej, zapisane w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń –
„Luboń – rejon ul. Wirowskiej” obejmują realizację
następujących inwestycji:
1) przebudowę oraz rozbudowę istniejących i realizację nowych dróg,

2) budowę, rozbudowę oraz przebudowę sieci
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
2. Zadania wymienione w pkt 1 będą realizowane
etapowo, z wyodrębnieniem w I etapie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.
§2. Zadania inwestycyjne, o których mowa w rozstrzygnięciu, finansowane będą zgodnie z zasadami i zapisami określonymi w wieloletnich planach
inwestycyjnych i finansowych miasta Luboń, wieloletnich planach rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych oraz
strategią rozwoju miasta Luboń.

2978
UCHWAŁA NR XLVI/250/2010 RADY MIASTA LUBOŃ
z dnia 27 maja 2010 r.
w sprawie nadania nazwy placowi w Luboniu
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.
U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) Rada Miasta
Luboń uchwala, co następuje:
§1. Nadaje się istniejącemu placowi w Luboniu,
obejmującemu część dz. nr 39/2 , na arkuszu mapy
6, obręb Żabikowo, będącej własnością Miasta Luboń, nazwę „Plac Zenona Twardowskiego”.
§2. Położenie placu, o którym mowa w §1 i jego
przebieg przedstawia mapa ewidencyjna, stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta Luboń.
§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Rady
(-) Ryszard Olszewski
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