
Śziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa źach“dni“”“m“rskieg“ Nr 61 ｦ 7384 ｦ Poz. 1186 

 

1186 
1186 

UCHWAIA NR LXI/503/10 

 RADY MIEJSKIEJ W PYRZYCACH 

 z dnia 25 marca 2010 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla czę`ci obrębu 9 w Pyrzycach. 

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

o sam“rządzie 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, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 

poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, 

poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, 

poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; 

z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146) oraz 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; Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. 

Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, 

poz. 124) w związku z uchwaJą Nr XIII/93/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 6 sierpnia 2007 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia d“ zmiany miejsc“weg“ ”lanu zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ dla czę`ci “b-

rębu 9 w Pyrzycach, Rada Miejska w Pyrzycach uchwala, c“ nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

Prze”isy ogólne 

§ 1. 1. W związku z uchwaJą Nr XIII/93/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 6 sierpnia 2007 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia d“ zmiany miejscowego planu zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ dla czę`ci “b-

rębu 9 w Pyrzycach, ”“ stwierdzeniu zg“dn“`ci ”r“jektu ”lanu z ustaleniami Studium uwarunk“waL 

i kierunków zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ gminy Pyrzyce, zatwierdz“neg“ uchwaJą Nr XXXVI/406/01 

Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 ”audziernika 2001 r., “raz uchwaJą Nr LVII/485/10 Rady Miejskiej 

w Pyrzycach z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany Studium uwarunk“waL i kierunków zag“s”o-

darowania przestrzennego miasta gminy Pyrzyce, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzenneg“ dla czę`ci “brębu 9 w Pyrzycach. 

2. Integralną czę`cią uchwaJy jest rysunek ”lanu, stan“wiący zaJącznik nr 1. 

3. źaJącznikami d“ uchwaJy są: 

1) r“zstrzygnięcie o s”“s“bie r“z”atrzenia uwag d“ ”r“jektu ”lanu, stan“wiące zaJącznik nr 2; 

2) r“zstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które nalewą d“ zadaL wJasnych gminy, oraz o zasadach ich finans“wania, stan“wiące za-

Jącznik nr 3. 

4. Granice “bszaru “bjęteg“ ”lanem przedstawiono na rysunku planu. 

§ 2. 1. Ilekr“ć jest mowa o: 

1) uchwale - nalewy ”rzez t“ r“zumieć niniejszą uchwaJę Rady Miejskiej w Pyrzycach; 

2) planie - nalewy ”rzez t“ r“zumieć ”rze”isy zawarte w niniejszej uchwale wraz z rysunkiem planu; 

3) rysunku planu - nalewy ”rzez t“ r“zumieć rysunek ”lanu na mapie w skali 1:1000; 

4) ”rze”isach “drębnych - nalewy ”rzez t“ r“zumieć ”rze”isy ustaw wraz z aktami wykonawczymi; 

5) terenie - nalewy ”rzez t“ r“zumieć teren, wyznacz“ny na rysunku ”lanu liniami r“zgraniczającymi, 

oznaczony symbolem, w “bszarze któreg“ “b“wiązują ustalenia; 
6) przeznaczeniu terenu - nalewy ”rzez t“ r“zumieć ”rzeznaczenie, które d“minuje na danym terenie w spo-

sób “kre`l“ny ustaleniami ”lanu, jedn“cze`nie w granicach terenu i na ”“szczególnych dziaJkach; 
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7) uzu”eJniającym przeznaczeniu terenu - nalewy ”rzez t“ r“zumieć ”rzeznaczenie terenu, które m“we 
uzu”eJniać lub wzb“gacać ”rzeznaczenie ”“dstaw“we jedn“cze`nie w granicach terenu i na poszcze-

gólnych dziaJkach, w s”“sób “kre`l“ny w ustaleniach ”lanu, nie ”rzekraczając 49% ”“dstaw“weg“ 
przeznaczenia terenu; 

8) urządzeniach i “biektach t“warzyszących - nalewy ”rzez t“ r“zumieć urządzenia techniczne i obiekty 

za”ewniające m“wliw“`ć uwytk“wania “biektu zg“dnie z jego przeznaczeniem, jak ”rzyJącza 

i urządzenia instalacyjne, ”rzejazdy, “gr“dzenia, ”lace ”“st“j“we, ”lace ”“d `mietniki, wiaty, budynki 

gospodarcze; 

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalewy ”rzez t“ r“zumieć linię, “graniczającą “bszar, na którym 

d“”uszcza się wzn“szenie budynków “raz “kre`l“nych w ustaleniach ”lanu r“dzajów bud“wli na-

ziemnych, nie będących liniami ”rzesyJ“wymi i sieciami uzbrojenia terenu; linia ta nie dotyczy: balko-

nów, wykuszy, l“ggii, gzymsów, “ka”ów, zadaszeL nad wej`ciami d“ budynków; 
10) wys“k“`ci budynku od poziomu terenu do kalenicy dachu - nalewy ”rzez t“ r“zumieć wys“k“`ć bu-

dynku mierz“ną “d ”“zi“mu terenu rodzimeg“ ”rzy najniwej ”“J“w“nym wej`ciu d“ budynku lub jeg“ 
czę`ci ”ierwszej k“ndygnacji nadziemnej budynku do kalenicy dachu; 

11) parkingu terenowym otwartym - nalewy ”rzez t“ r“zumieć jedn“”“zi“mowe odkryte zgrupowanie 

miejsc ”arking“wych “”ierające się na gruncie i nie będące elementem pasa drogowego; 

12) d“jeudzie - nalewy ”rzez t“ r“zumieć d“jazd ”“jazdem samochodowym. 

2. Ilekr“ć w uchwale st“s“wane są nastę”ujące “kre`lenia, d“tyczące ”rzeznaczenia terenu: 

1) usJugi handlu detaliczneg“ - nalewy ”rzez t“ r“zumieć dziaJaln“`ć związaną ze s”rzedawą detaliczną 
t“warów z wyJączeniem s”rzedawy ”aliw d“ ”“jazdów mechanicznych, o powierzchni sprzedawy d“ 
400 m2; 

2) usJugi gastr“n“mii - nalewy ”rzez t“ r“zumieć funkcj“n“wanie restauracji, barów, kawiarni, herbaciar-

ni, ”ubów, winiarni, cukierni, ”lacówek gastr“n“miczno-kulturalno-rekreacyjnych; 

3) usJugi z zakresu “bsJugi ludn“`ci lub ”rzedsiębi“rstw - nalewy ”rzez t“ r“zumieć dziaJaln“`ć związaną 

z “bsJugą nieruch“m“`ci, wynajem i wy”“wyczanie, usJugi ”r“jekt“we lub badawcze, dziaJaln“`ć 
”rawniczą, n“tarialną, rachunk“w“`ć, dziaJaln“`ć związaną z ”“`rednictwem finansowym, doradz-

two, badanie rynku i “”inii ”ublicznej, dziaJaln“`ć inf“rmatyczną, ”“`rednictw“, dziaJaln“`ć w zakre-

sie reklamy lub informacji, dr“bne usJugi n”Ł f“t“grafia, ”“ligrafia, gabinety k“smetyczne, fryzjerstwo, 

pralnia, szewc, naprawa artykuJów ”rzeznaczenia “s“bisteg“ i uwytku d“m“weg“ it”Ł, dziaJaln“`ć biur 
i agencji turystycznych, usJugi ”rzew“dnickie, inf“rmacja turystyczna, dziaJaln“`ć usJug“wa mająca 
na celu zapewnienie komf“rtu fizyczneg“, dziaJaln“`ć “`r“dków i ”lacówek edukacyjnych, prowadze-

nie kursów i szk“leL, siedziby związków zaw“d“wych i g“s”“darczych, st“warzyszeL a takwe dziaJal-

n“`ć firm pocztowych i telekomunikacyjnych; 

4) usJugi “”ieki zdr“w“tnej - nalewy ”rzez t“ r“zumieć funkcj“n“wanie ”“radni, ”rzych“dni, gabinetów 
lekarskich, rehabilitacyjnych; 

5) usJugi kultury - nalewy ”rzez t“ r“zumieć funkcj“n“wanie galerii i wystaw, klubów muzycznych, lite-

rackich, czytelni, bibliotek, domów kultury, `wietlic it”Ł; 
6) usJugi administracji - nalewy ”rzez t“ r“zumieć funkcjonowanie administracji publicznej i prywatnej, 

“br“ny nar“d“wej, ubez”ieczeL, bank“w“`ci; 
7) usJugi “`wiaty i ksztaJcenia - nalewy ”rzez t“ r“zumieć funkcj“n“wanie szkóJ ”ublicznych i niepublicz-

nych “raz “`r“dków ksztaJceni“wych; 
8) zieleL - nalewy ”rzez to rozumieć zag“s”“dar“wanie zielenią niską i wys“kąŁ 

§ 3. 1. Na rysunku ”lanu “b“wiązującymi ustaleniami są: 

1) granice “bszaru “bjęteg“ ”lanem; 

2) linie r“zgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zag“s”“dar“wania; 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) “znaczenia ”rzeznaczenia terenów; 

2. Nie wymienione w ust. 1, ”“z“staJe elementy rysunku, mają charakter inf“rmacyjny. 
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RozdziaJ 2 

Prze”isy szczegóJowe 

§ 4. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem U przeznaczonym na zabud“wę usJug“wą 

z zakresu “`wiaty i ksztaJcenia, kultury, administracji, handlu detalicznego, gastronomii, opieki zdrowotnej 

“raz “bsJugi ludn“`ci i ”rzedsiębi“rstw d“”uszcza się nastę”ujące ”rzeznaczenia uzu”eJniające: 

1) mieszkania t“warzyszące; 
2) zieleL; 
3) urządzenia i “biekty t“warzyszące w tym sieci infrastruktury technicznej, maJa architektura; 
4) parkingi i komunikacja wewnętrznaŁ 

§ 5. Ustala się nastę”ujące zasady ksztaJt“wania Jadu ”rzestrzenneg“: 

1) zakaz umieszczania na elewacjach budynków “d str“ny ulic tablic reklam“wych nie związanych bez-

”“`redni“ z przeznaczeniem “biektu lub jeg“ czę`ci; 
2) d“”uszcza się zmianę s”“s“bu uwytk“wania “biektów ”“d warunkiem zachowania podstawowego lub 

uzu”eJniająceg“ ”rzeznaczenia terenówŁ 

§ 6. Ustala się zasady “chr“ny dziedzictwa kultur“weg“ i zabytków “raz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

1) w przypadku odkrycia przedmi“tu lub “biektu, który ma cechy zabytku lub c“ d“ któreg“ istnieje 
”rzy”uszczenie iw jest “n zabytkiem, wymaga się wstrzymania prac i zgJ“szenia d“ W“jewódzkieg“ 
K“nserwat“ra źabytków; 

2) w przypadku prowadzenia prac ziemnych w “brębie stref “chr“nnych stan“wisk arche“l“gicznych, 
pokazanych na rysunku planu, wymaga się uzgadniania niezbędneg“ zakresu “chr“ny zabytków ar-

cheologicznych (badania arche“l“giczne, nadzór arche“l“giczny) z W“jewódzkim Konserwatorem Za-

bytków; 
3) na “bszarze “bjętym planem nie obejmuje się “chr“ną dóbr kultury ws”óJczesnej ”“dlegających 

ochronie. 

§ 7. Ustala się nastę”ujące zasady “chr“ny `r“d“wiska, ”rzyr“dy i krajobrazu kulturowego: 

1) ze względu na ”“J“wenie w zasięgu leja de”resji eks”l“atacyjnej ujęcia w“dy w wyniku potrzeby 

“chr“ny wód ”“dziemnych, zakaz wykonywania kolejnych studni w terenie; 

2) zakaz l“kalizacji inwestycji, których uciąwliw“`ć wykracza poza granice zajmowanej nieruchom“`ci; 
3) zakaz l“kalizacji “biektów, których funkcj“n“wanie ”“w“duje emisję haJasu ”rzekraczającą d“”usz-

czalne normy “kre`l“ne w ”rze”isach “drębnych; 
4) tereny wyznacz“ne na rysunku ”lanu, ”rzeznacz“ne na usJugi wskazuje się jak“ ”rzy”“rządk“wane 

terenom ｭ”“d budynki związane ze staJym lub czasowym pobytem dzieci i mJ“dziewyｬ 

z dopuszczalnym poziomem haJasu “kre`l“nym w ”rze”isach “drębnych; 
5) zakaz l“kalizacji ”rzedsięwzięć m“gących znacząc“ “ddziaJywać na `r“d“wisk“, dla których jest wy-

magane s”“rządzenie ra”“rtu o “ddziaJywaniu na `r“d“wisk“, na ”“dstawie ”rze”isów “drębnych, 
z wyJączeniem inwestycji celu publicznego. 

§ 8. Ustala się nastę”ujące zasady ksztaJt“wania zabud“wy i zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy - 50% powierzchni terenu; 

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 30% niezabudowanej powierzchni terenu; 

3) przeznaczenie minimum 60% ”“wierzchni bi“l“gicznie czynnej na zieleL urządz“ną, w szczególn“`ci 
w strefie oznaczonej na rysunku planu; 

4) “dlegJ“`ć nie”rzekraczalnej linii zabud“wy 3 m “d linii r“zgraniczającej teren z ulicą Jana PawJa II, 
zl“kaliz“waną ”“za ”lanem oraz 18,5 m “d ”“Judni“wej granicy “bszaru “bjęteg“ ”lanem; 

5) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych 3; 

6) maksymalna wys“k“`ć budynków “d ”“zi“mu terenu do kalenicy dachu 14 m; 

7) dachy strome, dwu lub wielospadowe, o kącie nachylenia 22 - 40°; 
8) ”rzykrycie dachówką lub materiaJem dachówk“”“d“bnym, w “dcieniach k“l“rów: czerw“neg“, brą-

zowego lub grafitowego; 

9) d“”uszcza się l“kalizację budynków g“s”“darczych, d“st“s“wanych wyglądem i gabarytami do bu-

dynku przeznaczenia podstawowego, o wys“k“`ci nie większej niw 1 kondygnacja. 
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§ 9. Ustala się nastę”ujące zasady modernizacji, rozbudowy budowy systemów k“munikacji: 

1) dojazd do terenu od strony ul. Jana PawJa II, zg“dnie z oznaczeniem na rysunku planu; 

2) d“st“s“wanie r“związaL k“munikacyjnych d“ ”“trzeb “sób nie”eJn“s”rawnych, w tym organizacja 

”“djazdów i zjazdów z ciągów ”ieszych i ch“dników; 
3) w przypadku usJug handlu, w strefach wej`ci“wych nalewy urządzić ”arkingi dla r“werów; 
4) wymaga się “rganizacji miejsc ”“st“j“wych na terenie wJasnym inwestora, przyjmując minimalny 

wskaunik 1 miejsce na 100 m² ”“wierzchni uwytk“wej usJug, w formie ”arkingów wbudowanych lub 

terenowych otwartych. 

§ 10. 1. Ustala się “gólne nastę”ujące zasady modernizacji, rozbudowy budowy systemów k“muni-

kacji oraz infrastruktury technicznej: 

1) sytuowanie wszystkich liniowych elementów infrastruktury technicznej wraz z towarzyszącymi urzą-
dzeniami pod ziemią wraz z ”rzyJączami d“ ”“szczególnych “biektów z wyjątkiem tych, dla których 
wyznacz“n“ “drębne tereny; 

2) w uzasadni“nych względami technicznymi bądu bez”ieczeLstwa ”rzy”adkach, d“”uszcza się usytu-

owanie wybranych elementów sieci poza liniami r“zgraniczającymi ulic pod warunkiem prowadzenia 

ich równ“legle d“ linii zabud“wy i granic dziaJek, w pasie terenu wolnym “d “biektów bud“wlanych 
istniejących i projektowanych i istniejąceg“ uzbr“jenia “raz w uzgodnieniu z wJa`cicielami nieruch“m“`ci; 

3) w uzasadni“nych względami technicznymi sytuacjach d“”uszcza się l“kalizację naziemnych kubatu-

r“wych urządzeL infrastruktury technicznej, n”Ł stacji transf“rmat“r“wych jak“ “biektów wbud“wa-

nych w granicach ”“szczególnych terenów, ”rzeznaczonych na inne funkcje; 

4) w przypadku kolizji nowego zagospodarowania z istniejącymi elementami infrastruktury technicznej 

nalewy je ”rzenie`ć lub “d”“wiedni“ zm“dyfik“wać ”“ uzg“dnieniu i na warunkach “kre`l“nych ”rzez 
wJa`ciweg“ administratora sieci; 

5) m“wliw“`ć realizacji urządzeL technicznych uzbr“jenia jak“ t“warzyszących inwestycj“m na terenach 

wJasnych inwest“rów na warunkach “kre`l“nych ”rzez zarządców sieci w oparciu o ”rze”isy szczególneŁ 

2. W zakresie zaopatrzenia w w“dę ustala się: 

1) zaopatrzenie w w“dę z miejskiej sieci w“d“ciąg“wej; 
2) za”ewnienie ciągJ“`ci d“stawy w“dy d“ “dbi“rców “raz zabez”ieczenie ””“w.; 

3) wymianę sieci w“d“ciąg“wej, która ze względu na zbyt maJe ”rzekr“je lub zJy stan techniczny nie 
”“zwala na d“stawę w“dy w “d”“wiedniej il“`ci i o odpowiednim ci`nieniuŁ 

3. W zakresie odprowadzania i unieszk“dliwiania `cieków byt“wych i komunalnych ustala się: 

1) wy”“sawenie w sieć kanalizacyjną “bszaru zainwest“wania; 
2) “d”r“wadzanie `cieków d“ kanalizacji sanitarnej, na warunkach “kre`l“nych ”rzez wJa`ciciela sieci; 
3) zakaz “d”r“wadzania `cieków d“ wód grunt“wych “raz gruntuŁ 

4. W zakresie “d”r“wadzania wód “”ad“wych ustala się: 

1) “d”r“wadzenie `cieków “”ad“wych d“ istniejąceg“ i planowanego systemu kanalizacji deszczowej; 

2) usunięcie z wód deszcz“wych substancji r“”“”“ch“dnych i zawiesin, je`li ”rzekr“czą “ne wart“`ci 
“kre`l“ne w ”rze”isach szczególnych, ”rzed ich w”r“wadzeniem do kanalizacji deszczowej lub do 

“dbi“rnika, na terenie wJasnym inwestora; 

3) utwardzenie i skanaliz“wanie terenów, na których m“we d“j`ć d“ zanieczyszczenia substancjami, 

o których mowa w pkt 2). 

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się: 

1) zaopatrzenie w gaz ziemny z istniejącej sieci gaz“wej; 
2) d“”uszcza się l“kalne i indywidualne zaopatrzenie w gaz ”JynnyŁ 

6. W zakresie zaopatrzenia w energię cie”lną ustala się: 

1) wyk“rzystanie l“kalnych uródeJ cie”Ja: gazu, energii elektrycznej, ”aliw ”Jynnych (“leju lekkieg“) “raz 
“dnawialnych uródeJ energii; 

2) st“s“wanie urządzeL grzewczych o wys“kiej s”rawn“`ci i niskim stopniu emisji zanieczyszczeLŁ 

7. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się: 

1) d“stawę energii elektr“energetycznej z istniejącej i ”lan“wanej sieci `rednieg“ i niskieg“ na”ięcia; 
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2) d“”uszcza się bud“wę d“datk“wych stacji transformatorowych, stosownie do potrzeb, zlokalizowa-

nych na terenie wJasnym inwestora (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 12 maja 2010 r., znak: 

NK.4.KJ.0911/45/2010 Wojewoda Zachodnio”omorski stwierdziJ niewawno`ć § 10 ust. 7 pkt 2 

uchwaJy w zakresie wyrazów: ｭw ilo`ci i w rejonach lokalizacji okre`lonych ”rzez zarządzającego sieciąｬ). 

8. W zakresie gospodarowania odpadami ustala się: 

1) systematyczny wywóz “d”adów na z“rganiz“wane miejskie wysy”isk“ “d”adów k“munalnych, 

zgodnie z przepisami szczególnymi i gminnymi; 

2) d“ czasu wyw“zu “d”adów na wysy”isk“, segregacja i przechowywanie w szczelnych pojemnikach 

znajdujących się ”rzy ”“szczególnych ”“sesjachŁ 

9. W zakresie usJug telek“munikacyjnych ustala się: 

1) ”rzyJączenie d“ telef“nicznej sieci miejscowej; 

2) lokalizowanie sieci telekomunikacyjnych we ws”ólnych kanaJach zbi“rczych w porozumieniu ze 

wszystkimi operatorami sieci; 

3) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórk“wejŁ 

§ 11. Ustala się nastę”ujące szczegóJ“we zasady i warunki ”“dziaJu i scalania nieruchom“`ci: 

1) minimalna szer“k“`ć fr“ntu - 16 m, 

2) minimalna powierzchnia - 600 m2, 

3) kąt ”“J“wenia granic dziaJek w stosunku do pasa drogowego 80-90º; 

§ 12. Na “bszarze “bjętym planem nie ma terenów lub “biektów ”“dlegających “chronie, ustalonych 

na ”“dstawie “drębnych ”rze”isów, w tym: 

1) terenów górniczych; 
2) terenów naraw“nych na niebez”ieczeLstw“ ”“w“dzi; 
3) terenów zagr“w“nych “suwaniem się mas ziemnych. 

§ 13. Wszystkie tereny m“gą być tymczas“w“ uwytk“wane w s”“sób dotychczasowy, pod warun-

kiem ud“stę”nienia czę`ci gruntów dla realizacji d“jazdów i uzbrojenia. 

§ 14. Okre`la się stawkę ”r“cent“wą, na ”“dstawie której ustala się “”Jatę, o której mowa w art. 36 

ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wys“k“`ci 1%Ł 

RozdziaJ 3 

Ustalenia koLcowe 

§ 15. Wyk“nanie uchwaJy ”“wierza się Burmistrzowi Pyrzyc. 

§ 16. UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie 30 dni “d dnia “gJ“szenia w Śzienniku Urzęd“wym Wo-

jewództwa źach“dni“”“morskiego. 

 

 Przew“dniczący Rady: 
 

Andrzej Gumowski 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr LXI/503/10 

Rady Miejskiej w Pyrzycach 

z dnia 25 marca 2010 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr LXI/503/10 

Rady Miejskiej w Pyrzycach 

z dnia 25 marca 2010 r. 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie sposobu 

rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla czę`ci obrębu 9 w Pyrzycach 

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

strzennym (Dz. U. 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; Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, 

poz. 880; z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; 

z 2010 r. Nr 24, poz. 124) ”rzyjmując “`wiadczenie Burmistrza Pyrzyc o braku zJ“wonych w przewidzia-

nym terminie uwag d“ wyJ“wonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospo-

dar“wania ”rzestrzenneg“ dla czę`ci “brębu 9 w Pyrzycach, Rada Miejska Pyrzycach ustala, c“ nastę”uje: 
Odstę”uję się “d r“zstrzygnięcia uwag z ”“w“du braku ”rzedmi“tu r“zstrzygnięciaŁ 
 

 

 

źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr LXI/503/10 

Rady Miejskiej w Pyrzycach 

z dnia 25 marca 2010 r. 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie sposobu 

realizacji i zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do 
zadaL wJasnych gminy 

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

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z ”óunŁ zmianami) oraz w związku z uchwaleniem zmiany miejscowe-

g“ ”lanu zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ dla czę`ci “brębu 9 w Pyrzycach, Rada Miejska w Pyrzycach 

ustala, c“ nastę”uje: 

1. Inwestycjami z zakresu infrastruktury, stan“wiącymi zadania wJasne gminy, m“gą się stać ”r“jek-

t“wane ciągi ”iesze wraz z “`wietleniem. 

2Ł S”“sób realizacji za”isanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej: 

a) zadania w zakresie infrastruktury technicznej ”r“wadzić będą wJa`ciwe ”rzedsiębi“rstwa, w kom-

petencji których lewy r“zwój sieci: w“d“ciąg“wej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zgodnie 

z miejscowym planem zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ “raz na ”“dstawie ”rze”isów “dręb-

nych. Zadania w zakresie gospodarki odpadami realiz“wane będą zg“dnie z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z planem gospodarki odpadami oraz na podstawie 

”rze”isów “drębnych; 
b) “kre`lenie terminów ”rzystą”ienia i zak“Lczenia realizacji tych zadaL, ustal“ne będzie ”“ uchwa-

leniu planu; 

c) inwestycje m“gą być realiz“wane eta”“w“ w zalewn“`ci “d wielk“`ci `r“dków przeznaczonych na 

inwestycje. 

3Ł Finans“wanie inwestycji będzie “dbywać się ”“”rzez: 

1) wydatki z budwetu gminy; 

2) ws”óJfinans“wanie `r“dkami zewnętrznymi, poprzez budwet gminy - w ramach m.in.: 

a) dotacji unijnych, 

b) dotacji sam“rządu w“jewództwa, 
c) dotacji i powyczek z funduszy celowych, 

d) kredytów i powyczek bank“wych, 
e) innych `r“dków zewnętrznych; 
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3) udziaJ inwest“rów w finansowaniu w ramach porozumieL o charakterze cywilnoprawnym lub w for-

mie partnerstwa publiczno-prywatnego, a takwe wJa`cicieli nieruchom“`ciŁ 
1186 

 

1187 
1187 

UCHWAIA NR XLII/270/10 

 RADY MIEJSKIEJ W RESKU 

 z dnia 27 maja 2010 r. 

zmieniająca uchwaJę Nr VI/41/99 Rady Miejskiej w Resku z dnia 10 lutego 1999 r. w sprawie 

s”rzedawy komunalnych lokali mieszkalnych, uwytkowych, garawy i budynków. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sam“rządzie 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, 

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 Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) Ra-

da Miejska w Resku uchwala, c“ nastę”uje: 

§ 1. W zaJączniku d“ uchwaJy Nr VI/41/99 Rady Miejskiej w Resku z dnia 10 lutego 1999 r. 

w s”rawie s”rzedawy k“munalnych lokali mieszkalnych, uwytk“wych, garawy i budynków uchyla się § 4. 

§ 2. Wyk“nanie uchwaJy ”“wierza się Burmistrzowi Reska. 

§ 3. UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie 14 dni “d dnia “gJ“szenia w Śzienniku Urzęd“wym Woje-

wództwa źach“dni“”“morskiego. 

 

 Przew“dnicząca Rady Miejskiej 

 

Barbara Basowska 
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UCHWAIA NR LVII/339/10 

 RADY MIEJSKIEJ W SIANOWIE 

 z dnia 1 czerwca 2010 r. 

w s”rawie ustalenia liczby ”unktów s”rzedawy na”ojów zawierających ”owywej 4,5% alkoholu 
(z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania miejsc s”rzedawy i ”odawania na”ojów 

alkoholowych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sam“rządzie 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, 

Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 Nr 102, 

poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, 

poz. 128; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. 

Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 oraz Nr 28, poz. 146) oraz art. 12 ust. 1 

i 2 i art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 ”audziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeuw“`ci i ”rzeciwdziaJaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230; z 1984 r. Nr 34, poz. 184; z 1987 r. Nr 33, poz. 180; 


