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BŁ Urządzenia lecznictwa uzdrowiskowegoŁ 

1) Park Zdrojowy o powierzchni 80 ha - w”isany do rejestru zabytków; 

2) Pijalnia wód mineralnych ｭJoasiaｬ; 

3) _ciewki ruchowe wytyczone na terenie Parku źdrojowego oraz `ciewki rowerowe; 

4) Basen leczniczy w zakJadzie ”rzyrodoleczniczym szpitala uzdrowiskowego ｭGryfｬ; 

5) Basen otwarty ｭPatioｬ na terenie szpitala uzdrowiskowego ｭGryfｬ; 

6) Basen rehabilitacyjny w sanatorium uzdrowiskowym ｭLeo Karliｬ; 

7) Dwunieckowy basen odkryty w Parku Zdrojowym.ｬ. 

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

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

wództwa źachodnio”omorskiego. 

 

 Przewodniczący Rady 

 

Franciszek Pilip 
1794 

 

1795 
1795 

UCHWAIA NR LII/430/2010 

 RADY MIEJSKIEJ W POICZYNIś-ZDROJU 

 z dnia 25 sierpnia 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy PoJczyn-Zdrój 
obejmującego teren ”oJowony w miejscowo`ci KoJaczŁ 

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; 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 Nr 106, poz. 675) 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; Nr 75, poz. 474; Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804), Rada Miejska w PoJczynie-Zdroju 

uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr LIII/403/2006 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”oda-

rowania przestrzennego 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 rŁ, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-

go gminy PoJczyn-źdrój, obejmujący obszar o powierzchni 4.28 ha, oznaczony na rysunku planu. 
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2Ł Integralną czę`cią uchwaJy są nastę”ujące zaJączniki: 

1) zaJącznik nr 1 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie KoJacz, o”racowany 
w skali 1:1000; 

2) zaJącznik nr 2 - wyrys ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego 
w obrębie KoJacz, o”racowany w skali 1:25000; 

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. 

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

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

3) granicę strefy ochrony stanowiska archeologicznego WIII; 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy. 

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

renów: 

1) Ut - tereny zabudowy usJug turystyki; 
2) KDW - tereny ulic wewnętrznychŁ 

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

1) wysoko`ć zabudowy dla budynków okre`lono w dalszych ustaleniach dla ”oszczególnych terenów; 
2) wysoko`ć zabudowy ”omocniczej, w tym garawowej - 1 kondygnacja + ”oddasze nieuwytkowe, nie 

wywej niw 6 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 ”omocniczych; 

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

dobnym; 

5) do”uszcza się realizację budynków ”omocniczych ”rzy granicy bocznej dziaJek, ”rzy czym realizowa-

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

6) powierzchnia zabudowy budynku pomocniczego nie mowe ”rzekroczyć 50 m2; 

7) ustala się lokalizację zabudowy ”omocniczej w odsunięciu od obowiązującej lub nieprzekraczalnej linii 

zabudowy tj. w odlegJo`ci nie mniejszej niw caJkowita dJugo`ci bocznej `ciany budynku zlokalizowa-

nego na froncie dziaJki (w obowiązującej lub nie”rzekraczalnej linii zabudowy); 
8) zakazuje się lokalizacji blaszanych garawy; 
9) nową zabudowę, lokalizować wedJug nie”rzekraczalnych i obowiązujących linii zabudowy, okre`lo-

nych na rysunku planu; 

10) do”uszcza się wysunięcia ”oza obowiązujące i nieprzekraczalne 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 ”iwni-

ce: do 1,0 m, 

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

11) 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; 

12) 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 budynków; 
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3) ustala się zakaz makroniwelacji terenu. 

§ 5. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

1) na rysunku zmiany ”lanu wyznacza się strefę ochrony stanowiska archeologicznego ｭWIIIｬ objętą 
ochroną na ”odstawie niniejszego ”lanu; 

2) dla strefy ograniczonej ochrony stanowiska archeologicznego ｭWIIIｬ ustala się: 
a) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi 

z odpowiednim organem dsŁ ochrony zabytków, w tym - powiadamianie o zamiarze ”odjęcia ”rac 
ziemnych, 

b) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziem-

nych, na zasadach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotŁ ochrony zabytkówŁ 

§ 6. 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 odrębnych. 

§ 7. Ustalenia dotyczące szczegóJowych zasad i warunków scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - pro-

jektowany ”odziaJ na dziaJki budowlane okre`lono na rysunku ”lanu oraz w ustaleniach szczegóJowych 

§ 8. Ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich 

uwytkowaniu: 

1) zakazuje się lokalizacji nowych ”rzedsięwzięć mogących zawsze znacząco i ”otencjalnie znacząco 
oddziaJywać na `rodowisko, okre`lonych w ”rze”isach odrębnych, z wyJączeniem inwestycji celu pu-

blicznego oraz ”rzedsięwzięć w zakresie turystyki; 

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

niami obrony cywilnej okre`lonymi przepisami odrębnymi. 

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

struktury technicznej: 

1) ustala się obsJugę komunikacyjną obszaru ”o”rzez istniejącą ulicę ”oJowoną ”oza granicami obszaru 

objętego ”lanem oraz ulicę wewnętrzną oznaczoną 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) minimum 1 miejsce postojowe na 4 miejsca noclegowe, 

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 grawitacyj-

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

sieci słn ”o”rzez istniejące ”oza granicami 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) od”ady nalewy gromadzić w pojemnikach na terenie nieruchomo`ci i od”rowadzać je zgodnie 

z ”olityką od”adową gminy. 

§ 10. 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 
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§ 11. Ustalenia szczegóJoweŁ 

1.  Ustalenia dla terenu o symbolu:  

1Ut  

2Ut  

Powierzchnia(ha)  

 0,37  

 0,42 

1) Przeznaczenie terenu Tereny usJug turystycznych z wyJączeniem ”ól namiotowych  

i karawaningowych;  

2) Zagospodarowanie terenu 

i ksztaJtowanie zabudowy 

a) wysoko`ć zabudowy- 2 kondygnacje nadziemne (w tym ”oddasze), nie wywej niw,  
 b) dla zabudowy pomocniczej 1 kondygnacjanadziemna, nie wywej niw,  
 c) geometria dachów - dwu- lub wielospadowe; co najmniej 70% Jącznej dJugo`ci kalenic 
dachów, równolegJa do linii rozgraniczenia z ulicą 01KŚW;dla zabudowy ”omocniczej 

do”uszcza się dachy ”Jaskie lub jednos”adowe,  
 d) nachylenie ”oJaci dachowych - 30 - 45o,  

 e) powierzchnia zabudowy- maks. 15% powierzchni terenu,  

 f) powierzchnia biologicznie czynna- min. 65% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki ”odziaJu 

nieruchomo`ci 
a) zakaz ”odziaJu terenów; 

4) Ustalenia komunikacyjne;  

 ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 01KDW,  

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

 c) ”rąd - z sieci w ulicy 01KDW,  

 d) woda - z sieci w ulicy 01KDW,  

 e) kanalizacja -do sieci w ulicy 01KDW,  

 f) wody opadowe - rozsączane w ramach terenu,  

 g) gaz - z sieci w ulicy 01KDW; 

5) Ochrona `rodowiska, ”rzyrody a) obowiązują ustalenia § 4; 

6) Ustalenia dotyczące dziaJalno`ci 
lecznictwa uzdrowiskowego 

 a) teren znajduje się w strefie ｭCｬ ochrony uzdrowiska,  

 b) obowiązują zakazy wynikające z ”rze”isów odrębnych; 
7) Stawka procentowa od wzrostu 

warto`ci nieruchomo`ci 
30%. 

2.  Ustalenia dla terenu o symbolu:  

3Ut  

4Ut  

5Ut  

6Ut  

Powierzchnia(ha)  

 0,60  

 0,59  

 0,44  

 0,46 

1) Przeznaczenie terenu Tereny usJug turystycznych z wyJączeniem ”ól namiotowych  

i karawaningowych;  

2) Zagospodarowanie terenu 

i ksztaJtowanie zabudowy 

a) wysoko`ć zabudowy- 2 kondygnacje nadziemne (w tym ”oddasze), nie wywej niw,  
 b) dla zabudowy pomocniczej 1 kondygnacjanadziemna, nie wywej niw,  
 c) geometria dachów - dwuspadowe o kalenicy równolegJej do linii rozgraniczenia z ulicą 
01KŚW, dla dziaJek narownych kalenica równolegJado krótszego boku dziaJki, dla zabudowy 
pomocniczej do”uszcza się dachy ”Jaskie lub jednos”adowe,  
 d) nachylenie ”oJaci dachowych - 30 - 45o,  

 e) powierzchnia zabudowy- maksŁ 20% ”owierzchni dziaJki,  
 f) powierzchnia biologicznie czynna- minŁ 60% ”owierzchni dziaJki; 

3) Zasady i warunki ”odziaJu 
nieruchomo`ci 

 a) ”rojektowany ”odziaJ okre`lono na rysunku ”lanu,  
 b) do”uszcza się inny ”odziaJ ”od warunkiem:  

 - minimalna ”owierzchnia dziaJki - 2,  

 - minimalna szeroko`ć frontu dziaJki-,  
 - na terenie 3Ut i 4Ut do”uszcza się wydzielenie nie więcej niw 4 dziaJek  
 budowlanych na danym terenie,  

 - na terenie 5Ut i 6Ut do”uszcza się wydzielenie nie więcej niw 3 dziaJek  
 budowlanych na danym terenie; 

4) Ustalenia komunikacyjne;  

 ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 a) dojazd - z ulicy 01KDW,  

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

 c) ”rąd - z sieci w ulicy 01KDW,  

 d) woda - z sieci w ulicy 01KDW,  

 e) kanalizacja -do sieci w ulicy 01KDW,  

 f) wody opadowe - rozsączane w ramach terenu,  

 g) gaz - z sieci w ulicy 01KDW; 

5) Ochrona `rodowiska, ”rzyrody  a) obowiązują ustalenia § 4; 

6) Ustalenia dotyczące dziaJalno`ci 
lecznictwa uzdrowiskowego 

 a) teren znajduje się w strefie ｭCｬ ochrony uzdrowiska,  

 b) obowiązują zakazy wynikające z ”rze”isów odrębnych; 
7) Stawka procentowa od wzrostu 

warto`ci nieruchomo`ci 
30%. 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 100 ｦ 13828 ｦ Poz. 1795 

 

3.  Ustalenia dla terenu o symbolu:  

7Ut  

8Ut  

Powierzchnia(ha)  

 0,24  

 0,27 

1) Przeznaczenie terenu Tereny usJug turystycznych z wyJączeniem ”ól namiotowych  

i karawaningowych;  

2) Zagospodarowanie terenu 

i ksztaJtowanie zabudowy 

 a) wysoko`ć zabudowy- 2 kondygnacje nadziemne (w tym ”oddasze), nie wywej niw,  
 b) dla zabudowy garawowej i gospodarczej 1 kondygnacjanadziemna, nie wywej niw,  
 c) geometria dachów - dwuspadowe o kalenicy równolegJej do linii rozgraniczenia z ulicą 
01KŚW, dla dziaJek narownych kalenica równolegJado krótszego boku dziaJki, dla zabudowy 
pomocniczej do”uszcza się dachy ”Jaskie lub jednos”adowe,  
 d) nachylenie ”oJaci dachowych - 30 - 45o,  

 e) powierzchnia zabudowy - maksŁ 20% ”owierzchni dziaJki,  
 f) powierzchnia biologicznie czynna - minŁ 60% ”owierzchni dziaJki; 

3) Zasady i warunki ”odziaJu 
nieruchomo`ci 

 a) zakaz ”odziaJu terenu; 

4) Ustalenia komunikacyjne;  

 ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 a) dojazd - z ulicy 01KDW,  

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

 c) ”rąd - z sieci w ulicy 01KDW,  

 d) woda - z sieci w ulicy 01KDW,  

 e) kanalizacja -do sieci w ulicy 01KDW,  

 f) wody opadowe - rozsączane w ramach terenu,  

 g) gaz - z sieci w ulicy 01KDW; 

5) Ochrona `rodowiska, ”rzyrody  a) obowiązują ustalenia § 4; 

6) Ustalenia dotyczące dziaJalno`ci 

lecznictwa uzdrowiskowego 

 a) teren znajduje się w strefie ｭCｬ ochrony uzdrowiska,  

 b) obowiązują zakazy wynikające z ”rze”isów odrębnych; 
7) Stawka procentowa od wzrostu 

warto`ci nieruchomo`ci 
30%. 

§ 12. Ustalenia dla terenów komunikacji o Jącznej ”owierzchni 0,89 ha, oznaczonych na rysunku pla-

nu symbolem 01KDW. 

1) przeznaczenie terenu: 

a) KDW - ulice wewnętrzne o szeroko`ci 12 m; 

2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - tereny ulic wewnętrznych wyznaczają linie roz-

graniczające 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 ulicy, 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%. 

Ustalenia koLcowe 

§ 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 

 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 100 ｦ 13829 ｦ Poz. 1795 

 

ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr LII/430/2010 

Rady Miejskiej w PoJczynie-Zdroju 

z dnia 25 sierpnia 2010 r. 

 

 
 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 100 ｦ 13830 ｦ Poz. 1795 

 

ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr LII/430/2010 

Rady Miejskiej w PoJczynie-Zdroju 

z dnia 25 sierpnia 2010 r. 

 

 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 100 ｦ 13831 ｦ Poz. 1795,1796 

 

ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr LII/430/2010 

Rady Miejskiej w PoJczynie-Zdroju 

z dnia 25 sierpnia 2010 r. 

Rozstrzygnięcie  
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy PoJczyn-Zdrój obejmującego teren ”oJowony w miejscowo`ci KoJacz 

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; Nr 75, poz. 474; Nr 106, poz. 675), Rada Miejska w PoJczynie-źdroju rozstrzyga, co nastę”uje: 

Śo ”rojektu ”lanu, wyJowonego do ”ublicznego wglądu z ”rognozą skutków w”Jywu ustaleL ”lanu na 
`rodowisko, nie wniesiono uwagŁ 

 

 

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr LII/430/2010 

Rady Miejskiej w PoJczynie-Zdroju 

z dnia 25 sierpnia 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; Nr 75, poz. 474; Nr 106, poz. 675), Rada Miejska w PoJczynie-źdroju rozstrzyga, co nastę”uje: 

Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy, nie wy-

nika z ustaleL ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennegoŁ 

 
1795 

 

1796 
1796 

UCHWAIA NR LII/438/2010 

 RADY MIEJSKIEJ W POICZYNIś-ZDROJU 

 z dnia 25 sierpnia 2010 r. 

zmieniająca uchwaJę w s”rawie ustalenia zasad s”rzedawy lokali mieszkalnych i budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych będących wJasno`cią miasta i gminy PoJczyn-ZdrójŁ 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. U.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 

poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 

Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, 

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


