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4) potwierdzone kserokopie faktur wraz z ich zestawieniem; 

5) ”od”is osoby u”owawnionej do skJadania o`wiadczeL woli w imieniu beneficjenta. 

§ 12. Beneficjentowi, u którego w wyniku kontroli stwierdzono nie”rawidJowo`ci skutkujące obo-

wiązkiem zwrotu dotacji wraz z odsetkami ustawowymi, nie mowe być ”rzyznana dotacja w ciągu najbliw-
szych 4 lat, licząc od nastę”nego roku, w którym ją ”rzyznanoŁ 

§ 13. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa źachodnio”omorskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

 

Grzegorz Grochecki 
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UCHWAIA NR XLIX/402/2010 

 RADY MIEJSKIEJ W POICźYNIś-ZDROJU 

 z dnia 26 maja 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy PoJczyn-źdrój 
dla terenu w obrębie ewidencyjnym Bu`larki, miejscowo`ć IęwekŁ 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. 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, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; 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 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; 

z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 20 ust. 1 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zmiany: 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 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, 

poz. 124), Rada Miejska w PoJczynie-Zdroju uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr LV/434/2006 Rady Miejskiej w PoJczynie-Zdroju z dnia 6 wrze`nia 

2006 r. w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy PoJczyn-źdrój oraz ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowa-

nia ”rzestrzennego gminy PoJczyn-źdrój ”rzyjętym uchwaJą Nr XLVI/337/2002 Rady Miejskiej w PoJczynie-

Zdroju z dnia 26 czerwca 2002 r., zmienionym uchwaJą Nr XLV/377/2006 Rady Miejskiej w PoJczynie-

Zdroju z dnia 3 marca 2006 r. i uchwaJą Nr RXXXVIII/119/2009 Rady Miejskiej w PoJczynie-Zdroju z dnia 

20 lipca 2009 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy PoJczyn-źdrój, 
obejmujący obszar o powierzchni 10,99 ha, oznaczony na rysunku planu. 

2. Integralną czę`cią uchwaJy są nastę”ujące zaJączniki: 

1) zaJącznik nr 1 - rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opracowany w skali 

1:1000; 

2) zaJącznik nr 2 - wyrys ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy 

PoJczyn-źdrój; 
3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu; 
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4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgod-

nie z przepisami o finansach publicznych. 

3. Na rysunku ”lanu ustalono nastę”ujące elementy: 

1) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania; 
2) przeznaczenie terenu; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) obowiązujące linie zabudowy; 
5) linie energetyczne `redniego na”ięciaŁ 

§ 2. 1. Ustalenia dotyczące ”rzeznaczenia terenów - na rysunku oznaczono symbolami przeznaczenie 

terenów: 

1) MN,Ut, - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy usJug turystyki; 
2) KDW - tereny ulic wewnętrznychŁ 

2. Śla terenów oznaczonych symbolem MN,Ut ustala się: 

a) ”odstawowe ”rzeznaczenie terenów - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna obejmująca ”owy-

wej 50% ”owierzchni caJkowitej budynków na dziaJce budowlanej, 
b) ”rzeznaczenie uzu”eJniające - zabudowa usJug turystyki nie ”rzekraczająca 50% ”owierzchni caJ-

kowitej budynków na dziaJceŁ 

§ 3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

1) wysoko`ć zabudowy okre`lono w dalszych ustaleniach dla ”oszczególnych terenów; 
2) wysoko`ć zabudowy ”omocniczej (gos”odarczej, garawowej) - 1 kondygnacja + ”oddasze nieuwyt-

kowe, nie wywej niw 5 m nad poziom terenu; 

3) geometria dachów zostaJa okre`lona w dalszych ustaleniach dla ”oszczególnych terenów; do”uszcza 
się stosowanie dachów ”Jaskich lub ”ochyJych jednos”adowych dla budynków garawowych; 

4) ”okrycie dachów ”ochyJych dachówką ceramiczną, betonową lub innym materiaJem dachówko ”o-

dobnym; 

5) do”uszcza się lokalizację jednego budynku garawowego, gos”odarczego lub gos”odarczo-garawowego 

o ”owierzchni zabudowy nie”rzekraczającej 80 m2; 

6) dopuszcza się realizację budynków garawowych ”rzy granicy bocznej dziaJek, ”rzy czym realizowane 

budynki winny mieć jednakowe ”arametry zabudowy (wysoko`ć górnej krawędzi elewacji, ksztaJt 
i wysoko`ć dachów, oraz rozwiązania materiaJowe); 

7) zakazuje się lokalizacji blaszanych garawy; 
8) nową zabudowę, lokalizować wedJug nie”rzekraczalnych linii zabudowy, okre`lonych na rysunku ”lanu; 
9) do”uszcza się wysunięcia ”oza nie”rzekraczalne linie zabudowy: 

a) oka”ów i gzymsów na wysoko`ci ”owywej ”arteru: do 1,0 m, 

b) balkonów, galerii, tarasów, schodów zewnętrznych, ”ochylni i ramp: do 1,0 m, 

c) innych elementów takich jak: ”rzedsionki, daszki nad wej`ciami, studzienki do`wietlające ”iwnice: 
do 1,0 m, 

d) linia zabudowy nie ogranicza sytuowania inwynieryjnych urządzeL sieciowych poza budynkami; 

10) do”uszcza się realizację no`ników reklamowych w formie tablic (szyldów) reklamowych mocowanych 

do elewacji budynków lub ogrodzeL, o Jącznej ”owierzchni no`nika, mierzonej ”o obrysie zewnętrz-
nym nie większej niw 1,5 m2; 

11) zakazuje się realizacji ogrodzeL z ”refabrykatów betonowychŁ 

§ 4. Ustalenia dotyczące ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) realizacja inwestycji w ramach Obszaru Natura 2000 ｭOstoja Drawskaｬ PLB320019 musi uwzględ-

niać zasady zagospodarowania i uwytkowania terenu na tym obszarze okre`lone w ”rze”isach odręb-

nych, w szczególno`ci o ochronie przyrody; 

2) na terenie objętym planem ustala się ochronę `rodowiska ”o”rzez: 
a) wy”osawenie terenu w zbiorcze zaopatrzenie w wodę i odbiór `cieków komunalnych, 

b) zorganizowany system odbioru od”adów, 
c) ochronę ”owietrza ”o”rzez instalowanie atestowanych urządzeL do ogrzewania budynkówŁ 
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§ 5. Ustalenia dotyczące dziaJalno`ci lecznictwa uzdrowiskowego: obszar ”lanu ”oJowony są w grani-

cach strefy ｭCｬ ochrony uzdrowiskowej - obowiązują zakazy wynikające z ”rze”isów odrębnychŁ 

§ 6. Ustalenia dotyczące szczegóJowych zasad i warunków scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) do”uszcza się wydzielenie terenów zgodnie z liniami rozgraniczającymi, okre`lonymi na rysunku ”lanu; 
2) ”odziaJ na dziaJki budowlane istniejący (granice dziaJek na mapie geodezyjnej) i zasady ”odziaJu (”ro-

jektowane granice dziaJek fakultatywne) okre`lono na rysunku ”lanu; 
3) do”uszcza się inny ”odziaJ dziaJek na zasadach okre`lonych w ustaleniach szczegóJowych; 
4) niezalewnie od ustaleL ”lanu, do”uszcza się wydzielenie dziaJek ”od obiekty i urządzenia infrastruktury 

technicznej: 

a) minimalna ”owierzchni dziaJki - 20 m2, 

b) minimalna szeroko`ci frontu dziaJki - 5 m. 

§ 7. Ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia 

w ich uwytkowaniu: 

1) zakazuje się lokalizacji nowych ”rzedsięwzięć mogących znacząco oddziaJywać na `rodowisko, okre-

`lonych w ”rze”isach odrębnych, z wyJączeniem inwestycji celu ”ublicznego oraz ”rzedsięwzięć w za-

kresie turystyki; 

2) ”rzy ”rojektowaniu obiektów budowlanych nalewy za”ewniać ochronę ludno`ci zgodnie z wymaga-

niami obrony cywilnej okre`lonymi przepisami odrębnymi; 

3) na terenach o znacznym nachyleniu, proces budowlany ”o”rzedzić nalewy badaniami geotechnicznymi, 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 8. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infra-

struktury technicznej: 

1) ustala się obsJugę komunikacyjną obszaru ”o”rzez istniejące ”oza granicami opracowania planu ulice 

oraz ”rojektowane ulice wewnętrzne oznaczone na rysunku ”lanu symbolem 01KDW; 

2) ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki wy”osawenia w miejsca postojowe dla nieruchomo`ci, na 
których ”rzewidziane są do realizacji nowe budynki: 

a) dla obiektów usJugowych turystyki - minimum 1 miejsce postojowe na 4 miejsca noclegowe, 

b) dla budynków jednorodzinnych - dla jednego budynku mieszkalnego minimum 1 stanowisko na 

terenie nieruchomo`ci lub w garawu wolnostojącym albo wbudowanym; 

3) dla obszaru ”lanu nalewy za”ewnić wykonanie sieci infrastruktury technicznej: 
a) wodociągu, 
b) kanalizacji sanitarnej, 

c) sieci energetycznej - skablowanej, podziemnej, 

d) sieci gazowej; 

4) w zakresie wodociągu ustala się - rozbudowę sieci gminnej o `rednicy Ø110 - Ø160; system wodo-

ciągowy nalewy realizować z zapewnieniem: 

a) funkcjonowania ”ublicznych urządzeL zao”atrzenia w wodę w warunkach specjalnych, zgodnie 

z przepisami odrębnymi, 

b) wymaganego za”otrzebowania na wodę dla celów ”rzeciw”owarowych, zgodnie z przepisami od-

rębnymi; 

5) w zakresie kanalizacji sanitarnej ustala się budowę sieci o `rednicy Ø63 - Ø250 tJocznej i grawitacyjnej, 

do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej do”uszcza się od”rowadzenie `cieków do szczelnych 

zbiorników bezod”Jywowych; 
6) w zakresie sieci energetycznej ustala się obsJugę ”o”rzez linie kablowe ”odziemne nłn ”rzyJączone do 

sieci s/n poprzez elektroenergetyczne stacje transformatorowe; 

7) w zakresie sieci gazowej ustala się budowę sieci o `rednicy Ø40 - Ø350; 
8) w zakresie zaopatrzenia w cie”Jo: do”uszcza się wszystkie rodzaje systemów grzewczych; 
9) w ”rzy”adku konieczno`ci naruszenia systemu melioracyjnego nalewy zastosować rozwiązanie za-

stę”cze zgodnie z wymogami ”rze”isów odrębnych; 
10) do”uszcza się ”rowadzenie w ulicach sieci infrastruktury technicznej niezwiązanej z obsJugą obszaru 

objętego ”lanem, o parametrach nie ograniczających mowliwo`ci budowy sieci obsJugujących obszar 
planu; 

11) od”ady nalewy gromadzić w pojemnikach na terenie nieruchomo`ci i od”rowadzać je zgodnie z polity-

ką od”adową gminy. 
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§ 9. Ustalenia dotyczące s”osobów i terminów tymczasowego zagospodarowania i uwytkowania te-

renów - do czasu realizacji ustaleL niniejszego ”lanu, tereny mogą być zagos”odarowane i zabudowane 

w dotychczasowy s”osóbŁ 

§ 10. Ustalenia dla terenu o powierzchni 8,85 ha, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MN,Ut: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy usJug turystyki, z wyJączeniem ”ól namiotowych i karawanin-

gowych; 

2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) zasady ”odziaJu - ”rojektowane granice dziaJek okre`lono na rysunku ”lanu, 
b) do”uszcza się inny ”odziaJ ”od warunkiem: 

ｦ minimalna ”owierzchnia dziaJki - 1500 m2, 

ｦ minimalna szeroko`ć frontu dziaJki - 30 m, 

ｦ kąt granicy dziaJki w stosunku do linii rozgraniczającej z ulicą - 90o+/- 20o 

3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) wysoko`ć zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne (w tym ”oddasze), nie wywej niw 9,0 m, 

b) dla zabudowy garawowej i gospodarczej 1 kondygnacja nadziemna, nie wywej niw 6,0 m, 

c) geometria dachów - dwu- lub wielospadowe, 

d) nachylenie ”oJaci dachowych - 30 - 45o, 

e) powierzchnia zabudowy - maks. 20% ”owierzchni dziaJki, 
f) powierzchnia biologicznie czynna - min. 65% ”owierzchni dziaJki, 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd - z ulicy 01KDW, 

b) parkowanie - zgodnie z ustaleniami § 8 pkt 2, 

c) ”rąd - z sieci w ulicy 01KDW i ulicy ”oJowonej ”oza granicami planu, 

d) woda - z sieci w ulicy 01KDW i ulicy ”oJowonej ”oza granicami planu, 

e) kanalizacja - do sieci w ulicy 01KDW i ulicy ”oJowonej ”oza granicami planu, 

f) wody opadowe - rozsączane w ramach dziaJek, 
g) gaz - z sieci w ulicy 01KDW i ulicy ”oJowonej ”oza granicami planu; 

5) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 30%. 

§ 11. Ustalenia dla terenu o powierzchni 1,48 ha, oznaczonego na rysunku planu symbolem 2MN,Ut: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usJug turysty-

ki, z wyJączeniem ”ól namiotowych i karawaningowych; 

2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) zakaz ”odziaJu; 

3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) wysoko`ć zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne (w tym ”oddasze), nie wywej niw 9,0 m, 

b) dla zabudowy garawowej i gospodarczej 1 kondygnacja nadziemna, nie wywej niw 6,0 m; 

c) geometria dachów - dwu- lub wielospadowe, 

d) nachylenie ”oJaci dachowych - 30 - 45o, 

e) powierzchnia zabudowy - maks. 20% ”owierzchni dziaJki, 
f) powierzchnia biologicznie czynna - minŁ 65% ”owierzchni dziaJki; 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd - z ulicy 01KDW, 

b) parkowanie - zgodnie z ustaleniami § 8 pkt 2, 

c) ”rąd - z sieci w ulicy 01KDW i ulicy ”oJowonej ”oza granicami planu, 

d) woda - z sieci w ulicy 01KDW i ulicy ”oJowonej ”oza granicami planu, 

e) kanalizacja - do sieci w ulicy 01KDW i ulicy ”oJowonej ”oza granicami, 

f) planu, 

g) wody opadowe - rozsączane w ramach dziaJek, 
h) gaz - z sieci w ulicy 01KDW i ulicy ”oJowonej ”oza granicami planu; 

5) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 30%. 

§ 12. Ustalenia dla terenów komunikacji o Jącznej ”owierzchni 0,66 ha, oznaczonych na rysunku pla-

nu symbolem 01KDW 

1) przeznaczenie terenu: 

a) KDW - ulice wewnętrzne o szeroko`ci od 6 do 10 m zgodnie z rysunkiem planu; 
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2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - tereny ulic wewnętrznych i ciągów ”ieszych 
wyznaczają linie rozgraniczające okre`lone na rysunku ”lanu, zakazuje się ”odziaJu ulic wewnętrznych; 

3) warunki zabudowy i s”osób zagos”odarowania terenu: 
a) w obszarze ograniczonym liniami rozgraniczającymi ulic, do”uszcza się ”rowadzenie sieci uzbro-

jenia technicznego podziemnego i o`wietlenia ulicznego wraz ze sJu”ami o`wietleniowymi; 

4) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 13. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi PoJczyna-Zdroju. 

§ 14. UchwaJa ”odlega ogJoszeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w PoJczynie-Zdroju. 

§ 15. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 

Województwa źachodnio”omorskiego. 

 

 Przewodniczący Rady 

 

Franciszek Pilip 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XLIX/402/2010 

Rady Miejskiej w PoJczynie-Zdroju 

z dnia 26 maja 2010 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XLIX/402/2010 

Rady Miejskiej w PoJczynie-Zdroju 

z dnia 26 maja 2010 r. 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XLIX/402/2010 

Rady Miejskiej w PoJczynie-Zdroju 

z dnia 26 maja 2010 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy PoJczyn-źdrój 
dla terenu ”oJowonego w mŁ Ięwek obręb Bu`larki 

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

poz. 124), Rada Miejska w PoJczynie-Zdroju rozstrzyga, co nastę”uje: 

1. Do projektu zmiany ”lanu, wyJowonego do ”ublicznego wglądu z ”rognozą skutków w”Jywu usta-

leL ”lanu na `rodowisko, nie wniesiono uwagŁ 

 

 

 

źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XLIX/402/2010 

Rady Miejskiej w PoJczynie-Zdroju 

z dnia 26 maja 2010 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 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. 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 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, 

poz. 124), Rada Miejska w PoJczynie-źdroju okre`la nastę”ujący s”osób realizacji inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasady ich finansowania: 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, sJuwące zas”okajaniu zbiorowych potrzeb 

mieszkaLców tjŁ budowa dróg wewnętrznych oznaczonych symbolem 01KDW oraz budowa sieci kanali-

zacji wodociągowej i sanitarnej w ulicach 01KDW 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 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; 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 146) - stanowią zdania wJasne gminy. 

2. Finansowanie inwestycji o których mowa w § 1 ust. 1, odbywać się będzie z budwetu gminy na 

mocy ”rze”isów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, 

poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146), przy czym: 

1) wydatki inwestycyjne finansowane z budwetu gminy ustala się w uchwale budwetowej gminy, 

2) inwestycje, których okres realizacji ”rzekracza jeden rok budwetowy ujmowane są w wykazie stano-

wiącym zaJącznik do uchwaJy budwetowej w sprawie wieloletnich programów inwestycyjnychŁ 

3. Realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym, m. in., 

ustawą Prawo budowlane, ustawą Prawo zamówieL ”ublicznych, ustawą o samorządzie gminnym i usta-

wą Prawo ochrony `rodowiskaŁ 
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§ 2. 1. Inwestycje w zakresie ”rzesyJania i dystrybucji energii związane z dziaJaniami inwestycyjnymi 

realizowanymi przez gminę (”rzyJącza energetyczne lub gazowe) realizowane będą w s”osób okre`lony 

w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 89, 

poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, Nr 170, poz. 1217; z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, 

poz. 343, Nr 115, poz. 790, Nr 130, poz. 905; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505; 

z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664; z 2010 r. Nr 21, 

poz. 104) przez dystrybutora energii. 

2. Finansowanie inwestycji wymienionych w § 2 ust. 1 odbywać się będzie z budwetu gminy na mo-

cy ”rze”isów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, 

poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz stosownych umów zawartych z dystrybutorem energii. 

3. Realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym, m. in., 

ustawą Prawo energetyczne, Prawo budowlane i ustawą Prawo ochrony `rodowiskaŁ 
1239 
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UCHWAIA NR XLIX/403/2010 

 RADY MIEJSKIEJ W POICźYNIś-ZDROJU 

 z dnia 26 maja 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy PoJczyn-źdrój 
dla obszaru obejmującego dziaJkę nr 1/1 w obrębie geodezyjnym Bu`laryŁ 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. 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, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; 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 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; 

z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 20 ust. 1 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zmiany: 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 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, 

poz. 124), Rada Miejska w PoJczynie-Zdroju uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr LIII/401/2006 Rady Miejskiej w PoJczynie-Zdroju z dnia 14 czerwca 

2006 r. w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy PoJczyn-źdrój oraz ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowa-

nia ”rzestrzennego gminy PoJczyn-źdrój ”rzyjętym uchwaJą Nr XLVI/337/2002 Rady Miejskiej w PoJczynie-

Zdroju z dnia 26 czerwca 2002 r., zmienionym uchwaJą Nr XLV/377/2006 Rady Miejskiej w PoJczynie-

Zdroju z dnia 3 marca 2006 r. i uchwaJą Nr RXXXVIII/119/2009 Rady Miejskiej w PoJczynie-Zdroju z dnia 

20 lipca 2009 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy PoJczyn-źdrój, 
obejmujący obszar o powierzchni 0,40 ha, oznaczony na rysunku planu. 

2. Integralną czę`cią uchwaJy są nastę”ujące zaJączniki: 

1) zaJącznik nr 1 - rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opracowany w skali 

1:1000; 

2) zaJącznik nr 2 - wyrys ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gmi-

ny PoJczyn - źdrój; 
3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu; 

4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgod-

nie z przepisami o finansach publicznych. 


