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 UCHWAŁA Nr XLII/354/2010

Rady Miasta i Gminy Bytów

 z dnia 27 stycznia 2010 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie 

geodezyjnym SIERZNO w Gminie Bytów UROCZNE.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591, z późn. zm.1) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.2) 
Rada Miejska w Bytowie uchwala, co następuje:

Rozdział I Przepisy ogólne

§ 1

  Stosownie do uchwały Nr XIX/161/2004 Rady Miej-
skiej w Bytowie z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy Bytów w obrębie 
Sierzno uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyj-
nym Sierzno w gminie Bytów pod nazwą UROCZNE dla 
funkcji zamieszkania, wypoczynku i rekreacji pobytowej 
w granicach opracowania oznaczonych na załączniku nr 
1 (plansza podstawowa) do niniejszej uchwały, którego 
ustalenia wyrażone są w postaci zasad i sposobów za-
gospodarowania terenów określonych niniejszą uchwałą 
oraz rysunkiem planu.

§ 2

  Ustalenia planu wymienionego w § 1 są zgodne 
z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy Bytów.

§ 3

  Granice zatwierdzanego przedmiotową uchwałą planu 
są zgodne z granicami określonymi w załączniku grafi cz-
nym do uchwały Nr XIX/161/2004 Rady Miejskiej w Byto-
wie z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Bytów w obrębie Sierzno.

§ 4

1. Integralną część uchwały stanowią:
1) rysunek planu, (plansza podstawowa) stanowiący 

załącznik nr 1,
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożo-

nych do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2,
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz sposobie 

fi nansowania zapisanych w planie inwestycji z zakre-
su infrastruktury technicznej, należących do zadań 
własnych gminy, stanowiące załącznik nr 3.

§ 5

1. Obszar planu dzieli się na JEDNOSTKI PLANU wy-
dzielone liniami rozgraniczającymi tereny o różnych 
sposobach użytkowania i zagospodarowania zgodnie 
z rysunkiem planu

2. Obowiązującymi ustaleniami planu dla wyżej wymie-
nionych jednostek planu są „USTALENIA OBOWIA-
ZUJĄCE” określone w oznaczeniach grafi cznych oraz 

ustalenia szczegółowe podane w Rozdziale X Ustalenia 
szczegółowe (karty jednostek) dla terenów wydzielo-
nych liniami rozgraniczającymi różne sposoby użytko-
wania.

3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jak i 
ustaleniach rysunku planu mowa jest o:
  1) Planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu o 

którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.
  2) Planszy podstawowej - należy przez to rozumieć 

rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

  3) Granicach opracowania - należy przez to rozumieć 
granice opracowania pokazane na rysunku planu.

  4) Zabudowie - należy przez to rozumieć kompleks 
obiektów budowlanych lub obiekt budowlany, 
który jest trwale związany z gruntem, wydzielony 
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych 
oraz posiada fundamenty i dach, zgodnie z defi ni-
cją pojęć w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 
roku Prawo budowlane, przeznaczony do realizacji 
funkcji przeznaczenia podstawowego lub funkcji 
towarzyszących.

  5) Przeznaczeniu podstawowym lub funkcji podstawo-
wej - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, 
które winno przeważać w danej jednostce planu 
wyznaczonej liniami rozgraniczającymi.

  6) Przeznaczeniu towarzyszącym lub funkcji towarzy-
szącej – należy przez to rozumieć przeznaczenie 
towarzyszące przeznaczeniu podstawowemu, 
ustalone rysunkiem planu

  7) Jednostce planu – należy przez to rozumieć obszar 
wydzielony liniami rozgraniczającymi zgodnie z 
rysunkiem planu, któremu przyporządkowany jest 
symbol liczbowo – literowy do którego odnoszą 
się ustalenia przedmiotowego planu zawarte na 
rysunku planu oraz w części tekstowej.

  8) Powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to 
rozumieć powierzchnię terenu czynną biologicznie 
w rozumieniu obowiązującego w tym zakresie 
przepisu prawa.

  9) Przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć 
przepisy obowiązujących ustaw wraz z aktami wy-
konawczymi.

10) Zabudowie letniskowej - należy przez to rozumieć 
zabudowę, w której realizowana jest funkcja rekre-
acyjno - wypoczynkowa związana z czynnym i bier-
nym wypoczynkiem osób realizujących tą funkcję 
wraz z możliwością całorocznego zamieszkiwania. 
Ponadto, dopuszcza się w ramach realizacji przed-
miotowej funkcji możliwość świadczenia usług w 
zakresie tworzenia bazy pobytowej dla tzw. pasan-
tów korzystających z właściwości rekreacyjnych 
miejsca i okolic.

11) Funkcji usług nieuciążliwych - należy przez to rozu-
mieć usługi, których funkcjonowanie:
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— nie powoduje przekroczenia żadnego z parame-
trów dopuszczalnego poziomu szkodliwych lub 
uciążliwych oddziaływań na środowisko poza 
zajmowanym obiektem;

— nie jest źródłem uciążliwych lub szkodliwych 
odpadów; nie powoduje nieodwracalnych zmian 
w środowisku przyrodniczym w obrębie zajmo-
wanej działki;

— w żaden znaczący sposób nie pogarsza warun-
ków użytkowania terenów sąsiadujących;

— w szczególności nie przekracza dopuszczalnego 
poziomu hałasu zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami szczegółowymi;

— nie powoduje wibracji o natężeniu oddziałującym 
szkodliwie na środowisko a zwłaszcza na zdrowie 
ludzi oraz otaczające obiekty budowlane;

— nie powoduje powstawania promieniowania 
niejonizującego, stwarzającego zagrożenie zdro-
wia i życia ludzi, uszkodzenie albo zniszczenie 
środowiska;

— nie powoduje emisji substancji zanieczysz-
czających powietrze atmosferyczne lub emisji 
nieprzyjemnych zapachów w ilościach ponad-
normatywnych.

12) Wysokość zabudowy - należy przez to rozumieć 
wysokość mierzoną od poziomu posadzki parteru 
do poziomu głównej kalenicy budynku łącznie z 
grubością pokrycia dachowego

13) Zabudowie trwałej - należy przez to rozumieć taką 
zabudowę, która jest trwale związana z gruntem, 
jest wydzielona z przestrzeni za pomocą przegród 
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Rozdział II Przedmiot ustaleń

§ 6

1. Przedmiotem ustaleń planu jest dokonanie ustaleń 
określonych w art. 15 ustawy, w szczególności:
1) ustalenie przeznaczenia podstawowego i towarzy-

szącego oraz zasad zagospodarowania dla terenów 
objętych opracowaniem,

2) określenie zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego,

3) określenie przebiegu linii rozgraniczających tereny o 
różnym sposobie użytkowania lub różnych zasadach 
zagospodarowania,

4) ustalenie zasad i warunków scalania i podziału nie-
ruchomości,

5) ustalenie zasad obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej,

6) określenie lokalnych warunków i zasad kształtowania 
zabudowy,

7) określenie warunków zagospodarowania terenów 
oraz jego urządzenia.

Rozdział III Przeznaczenie 

terenów objętych granicami planu

§ 7

1. Ustala się funkcję letniskową związaną z czynnym i 
biernym wypoczynkiem i rekreacją wraz z możliwością 
całorocznego zamieszkiwania oraz funkcję mieszkanio-
wą głównymi funkcjami przeznaczenia podstawowego 
zatwierdzanego planu.

2. Zachowuje się użytkowanie rolne gruntów na terenach 
oznaczonych symbolami: ZP.E, Zw, Rz. Dozwala się za-
gospodarowanie tych terenów dla funkcji wypoczynku 
i rekreacji z zachowaniem ich naturalnego użytkowa-
nia.

3. Przeznacza się tereny objęte planem na funkcje okre-
ślone przedmiotowym planem.

4. Zmienia się dotychczasowy sposób użytkowania tere-
nów wskazanych rysunkiem planu dla zagospodaro-
wania wymagającego zmiany sposobu użytkowania z 
rolnego na nierolniczy,

5. Dla przyjętej funkcji przeznaczenia podstawowego 
ustala się zagospodarowanie terenów ją realizujące, 
w granicach wydzielonych liniami rozgraniczającymi, 
oznaczone na rysunku planu:
  1) Symbolem LM.U – zabudowa letniskowa;
  2) Symbolem ML.U – zabudowa mieszkaniowa
  3) Symbolem ZP.E – użytek ekologiczny;
  4) Symbolem Zp – park leśny;
  5) Symbolem Zw – tereny brzegowe;
  6) Symbolem Rz – użytek zielony;
  7) Symbolem EE – urządzenia techniczne infrastruk-

tury energetycznej;
  8) Symbolem NO – urządzenia techniczne infrastruk-

tury sanitarnej;
  9) Symbolem KD.G – pas drogi głównej;
10) Symbolem KD.L – pas drogi lokalnej;
11) Symbolem CPJ – pas ciągu pieszo - jezdnego;
12) Symbolem WW – teren wód otwartych;

6. W ramach zagospodarowania w/w wymienionych te-
renów dopuszcza się ponadto lokalizację:
1) obiektów i urządzeń towarzyszących funkcji przezna-

czenia podstawowego
2) urządzeń infrastruktury technicznej niezbędnych do 

prawidłowego funkcjonowania obiektów przezna-
czenia podstawowego.

Rozdział IV 

Obowiązujące zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego

§ 8

1. Elementami kształtującymi ład przestrzenny na obszarze 
objętym przedmiotowym planem są:
1) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użyt-

kowania lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) ustalenia w zakresie struktury funkcjonalno-prze-

strzennej obszaru planu zawarte na rysunku planu;
3) ustalenia w zakresie zasad kształtowania jednostek 

planu zawarte w ustaleniach szczegółowych (kartach 
terenów), w szczególności:
a) ustalenie parametrów i wskaźników kształtowania 

zabudowy oraz kształtowania zagospodarowania 
terenu dla funkcji przeznaczenia podstawowego

b) ustalenia w zakresie ochrony elementów środo-
wiska przyrodniczego oraz zasad kształtowania 
terenów nie wymagających zmiany sposobu użyt-
kowania a przeznaczonych do zagospodarowania 
dla funkcji rekreacji i wypoczynku pobytowego.
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Rozdział V 

Obowiązujące zasady ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej

§ 9

1. Wyznacza się, zgodnie z rysunkiem planu, Strefę ogra-
niczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej – t.j: 
wyznaczone i oznaczone zgodnie z oznaczeniami na 
rysunku planu obszary dwóch stanowisk archeologicz-
nych ujęte w ewidencji organu właściwego w zakresie 
ochrony dóbr kultury.

2. Ustala się obowiązek przeprowadzenia, dla wszystkich 
inwestycji lokalizowanych w ww strefi e, interwencyj-
nych badań archeologicznych o charakterze nadzoru 
archeologicznego prowadzonego w trakcie realizacji 
inwestycji, po zakończeniu których teren może być 
trwale zainwestowany.

3. Zakres niezbędnych do wykonania badań archeolo-
gicznych każdorazowo określa inwestorowi Pomorski 
Konserwator Zabytków w wydanym pozwoleniu.

4. Ustala się obowiązek powiadomienia WO SOZ w Gdań-
sku Delegatura w Słupsku w terminie nie krótszym niż 
dwa tygodnie przed przystąpieniem do prac o zamiarze 
ich rozpoczęcia.

Rozdział VI 

Obowiązujące zasady ochrony środowiska, przyrody 

i krajobrazu kulturowego

§ 10

1. W działaniach inwestycyjnych określonych przedmio-
towym planem należy w pełni respektować ustalenia 
planu ochrony Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” 
wynikające z położenia obszaru opracowania w jego 
otulinie tj. obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów uciąż-
liwych dla środowiska i podejmowania przedsięwzięć 
mogących degradować walory przyrodnicze i krajobra-
zowe parku krajobrazowego,

2. Zakazuje się lokalizowania na obszarze planu wszelkich 
funkcji związanych z użytkowaniem obiektów bądź 
działalnością usługową wykraczających poza defi nicję 
funkcji usług nieuciążliwych ustaloną w § 5, pkt 11.

3. W trakcie realizacji planowanego zainwestowania 
należy zabezpieczyć przed zniszczeniem występujące 
w granicach terenu elementy przyrody ożywionej i 
nieożywionej objęte ochroną gatunkową lub inne cenne 
z punktu widzenia ochrony elementy przyrodnicze, w 
tym wartościowy drzewostan i inne cenne siedliska i 
zbiorowiska roślinne.

4. Ustala się obowiązek bezwzględnego odprowadzenia 
ścieków socjalno – bytowych do systemu komunalnej 
sieci kanalizacji sanitarnej po jej zrealizowaniu.

5. Ustala się, że ustalone przedmiotowym planem funkcje 
i sposób ich realizacji w jednostce planu nie spowodu-
je:
1) przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu,
2) emisji substancji zanieczyszczających powietrze 

atmosferyczne w ilościach ponadnormatywnych,
3) wystąpienia wibracji o natężeniu oddziałującym 

szkodliwie na środowisko a zwłaszcza na zdrowie 
ludzi oraz otaczające obiekty budowlane,

4) wystąpienia promieniowania niejonizującego, 
stwarzającego zagrożenie zdrowia i życia ludzi, bądź 
uszkodzenia albo zniszczenia środowiska,

5) zrzutu ścieków które mogły by zakłócić istniejącą 
równowagę systemu ekologicznego najbliższego 
otocznie oraz wywołać pogorszenie jakości środo-
wiska przyrodniczego.

Rozdział VII 

Ustalenia dotyczące zasad i warunków scalania 

i podziału nieruchomości oraz renty planistycznej

§ 11

1. W obszarze opracowania nie ustala się obowiązku 
wykonania procedury scalania i wtórnego podziału.

2. Przebieg linii rozgraniczających tereny o różnym sposo-
bie użytkowania może być zmieniony w celu dostosowa-
nia go do aktualnego stanu własności lub użytkowania 
pod warunkiem, że odległość linii nowopoprowadzonej 
od ustalonej na rysunku planu nie przekroczy 2m oraz, 
że powierzchnia żadnego z obszarów z podstawowym 
przeznaczeniem nie będzie pomniejszona o więcej niż 
5% powierzchni ustalonej na rysunku planu.

3. Dozwala się wydzielanie nowych działek z terenu prze-
znaczenia podstawowego wg. proponowanego rysun-
kiem planu sposobu. Na nowowydzielonych działkach 
bilansować przestrzeń niezbędną dla prawidłowego 
realizowania funkcji przeznaczenia podstawowego 
biorąc pod uwagę niezbędne funkcje towarzyszące.

4. Szczegółowe zasady w zakresie zasad podziałów geode-
zyjnych i parametrów działek określa się w ustaleniach 
szczegółowych dla jednostek.

5. Ustala się 20% stawkę procentową służącą do naliczenia 
jednorazowej opłaty w stosunku do wzrostu wartości 
terenu w momencie obrotu nieruchomością zgodnie z 
art. 36 ust. 4 ustawy.

Rozdział VIII 

Obowiązujące zasady modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej

§ 12

1. Ustalenia w zakresie komunikacji.
1) Powiązanie komunikacyjne obszaru planu z układem 

zewnętrznym wykonać w oparciu o istniejącą drogę 
wojewódzką DW 212.

2) Obsługę komunikacyjną terenów objętych planem 
zaprojektować w oparciu o drogi publiczne, ogól-
nodostępne 21. KD.L i 22.KD.L oraz prywatne ciągi 
pieszo – jezdne 19.CPJ powiązane funkcjonalnie z 
drogą wojewódzką 20.KD.G.

3) Przebieg linii rozgraniczających pasy drogowe dróg 
ustalić według rysunku planu z uwzględnieniem 
ustaleń Rozdziału VII § 11 ust. 2 przedmiotowej 
uchwały.

4) Wskaźniki w zakresie komunikacji i zasad organizacji 
miejsc parkingowych zgodnie z ustaleniami szczegó-
łowymi dla terenów.

2. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w wodę:
1) Ustala się zaopatrzenie w wodę do celów socjalno 

– bytowych oraz p. pożarowych projektowanej zabu-
dowy z komunalnej sieci wodociągowej, na zasadach 
określonych przepisami szczególnymi.

2) Dla obsługi planowanej zabudowy przewiduje się 
wykonać sieć wodociągową przebiegającą w nowo-
projektowanych terenach o funkcji komunikacyjnej. 
Projektowane obiekty podłączyć bezpośrednio do 
projektowanej sieci wodociągowej.



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 52 — 4872 — Poz. 903

3. Ustalenia w zakresie odprowadzenia ścieków i wód 
opadowych.
1) Dozwala się na stosowanie lokalnych urządzeń 

oczyszczających ścieki sanitarne lub indywidualnych 
zbiorników bezodpływowych do czasu realizacji sy-
stemowej, komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej.

2) Ustala się bezwzględny obowiązek odprowadzenia 
ścieków sanitarnych do ww systemowej sieci kana-
lizacji sanitarnej po jej wybudowaniu.

3) Ustala się orientacyjny przebieg kolektorów tłocznych 
i grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej według rysun-
ku planu. Szczegółowy przebieg zostanie ustalony 
na etapie projektu budowlanego przedmiotowego 
zadani inwestycyjnego.

4) Ustala się zakaz odprowadzania wód opadowych do 
sieci kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie wód opa-
dowych na tereny zielone w obrębie granic własnych 
działek.

5) Ustala się zakaz powierzchniowego odprowadzenia 
wód opadowych w sposób niezorganizowany z te-
renów utwardzonych o powierzchni większych niż 
30m2.

4. Ustalenia w zakresie melioracji:
1) Zagospodarowanie terenów zgodnie z funkcją 

przeznaczenia podstawowego należy wykonać z 
zachowaniem stosunków wodnych i w sposób zapo-
biegający powstaniu szkód na terenach przyległych. 
W celu zachowania drożności istniejącego systemu 
odprowadzania wody należy wykonać niezbędne 
przepusty i inne urządzenia melioracyjne w nawią-
zaniu do orientacyjnych wskazań rysunku planu.

5. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia ciepło:
1) Stosować rozwiązania indywidualne w oparciu o 

ekologiczne niskoemisyjne czynniki grzejne np. 
olej opałowy, gaz, energia elektryczna, biopaliwa, 
pompy cieplne. Dopuszcza się stosowanie drewna 
opałowego. Zakaz stosowania paliw stałych, nieeko-
logicznych,

6. Ustalenia w zakresie zaopatrzenie w energię elektrycz-
ną:
1) Zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowa-

nych linii kablowych 0,4 kV oraz projektowanych 
stacji transformatorowych, poprzez złącza kablowo 
– pomiarowe, lokalizowane przy granicach poszcze-
gólnych działek.

2) Dla zasilenia zabudowy działek 1.LM.U; 2.LM.U; 3LM.
U; 4ML.U; 5ML.U; 6ML.U; przewiduje się budowę na 
wydzielonych terenach 17.EE i 18.EE dwóch stacji 
transformatorowych małogabarytowych.

3) Zabudowa stacji transformatorowych 15/0,4 kV 
powinna charakteryzować się zminimalizowanymi 
gabarytami i wystrojem architektonicznym harmo-
nizującym z zabudową obszaru objętego planem

4) Projektowane stacje transformatorowe na działkach 
17.EE i 18.EE należy zasilić liniami napowietrzno-
kablowymi średniego napięcia SN z istniejącej linii 
napowietrznej SN nr 412.

5) Sieć i obiekty infrastruktury elektroenergetyki śred-
niego i niskiego napięcia rozbudowywać sukcesyw-
nie, przy uwzględnieniu kolejności zabudowy terenu 
objętego planem.

6) Do czasu wybudowania stacji transformatorowej na 
działce 18.EE, działki 1.LM.U; 2.LM.U; 3LM.U; 4ML.U; 
5ML.U; 6ML.U należy zasilić w energię elektryczną 
z istniejącego przyłącza niskiego napięcia NN na 
działce 17. EE.

7) Na terenie objętym planem przewiduje się wykona-
nie oświetlenia drogowego.

7. Ustalenia w zakresie gospodarki odpadami:
1) wprowadza się bezwzględny obowiązek selektywne-

go postępowania z odpadami komunalnymi. Ustala 
się gromadzenie i selektywną zbiórkę odpadów 
stałych, ich wywóz przez specjalistyczne służby na 
wysypisko gminne;

2) na obszarze planu zakazuje się wytwarzania, składo-
wania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpa-
dów niebezpiecznych.

Rozdział IX 

Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i użytkowania terenów

§ 13

1. Dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania 
terenu do czasu realizacji ustaleń planu

2. Dozwala się zagospodarowanie tymczasowe niezbędne 
dla realizacji zagospodarowania docelowego, w tym 
zagospodarowanie etapowe.

3. Zakazuje się tymczasowego użytkowania, zagospo-
darowania i urządzania terenu w sposób niezgodny z 
ustalonym w przedmiotowym planie.

4. Nie określa się terminu realizacji zagospodarowania 
docelowego.

Rozdział X 

Ustalenia szczegółowe (karty jednostek) dla terenów 

wydzielonych liniami rozgraniczającymi różne sposoby 

użytkowania
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1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogło-
szone w 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, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 
1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 
2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 
2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 
52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241

2 Zmiany tekstu ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 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 oraz z 
2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 
poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413.

Poz. 903

Ustalenia końcowe

§ 15

  Uchwala wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Po-
morskiego.

Przewodniczący
Janusz Wiczkowski
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLII/354/2010
Rady Miasta i Gminy Bytów
z dnia 27 stycznia 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego terenów położonych w obrębie 
geodezyjnym Sierzno w gminie Bytów „UROCZNE”.

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, póz.717) Burmistrz Miasta Bytowa Zarzą-
dzeniem Nr 249/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. rozpatrzył 
uwagi wniesione do wyłożonego do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym 
Sierzno w gminie Bytów „UROCZNE”.
W zakresie uwag nieuwzględnionych przez Burmistrza 
Miasta Bytowa, Rada Miejska w Bytowie postanawia 
przyjąć następujący sposób ich rozstrzygnięcia:
1. rozstrzyga się o częściowym nieuwzględnieniu uwagi 

zgłoszonej przez Pana Krzysztofa Sylkę, dotyczącej re-
zygnacji z zapisu § 13 ust. 6 pkt 8 o treści: „Na terenie 
objętym planem przewiduje się oświetlenie drogowe. 
Projekt oświetlenia drogowego wykonany będzie na 
podstawie warunków technicznych i umów o przyłą-
czenie zawartych z inwestorami przez Zakład Energe-
tyczny”.

2. rozstrzyga się o nieuwzględnieniu uwagi zgłoszonej 
przez Pana Krzysztofa Sylkę dotyczącej „wprowadzenia 
do projektu planu treści zapisów wynikających z Umowy 
trójstronnej z dnia 28 listopada 2004 r oraz Porozumie-
nia z dnia 24 marca 2004 r, a dotyczących ustaleń fi nan-
sowania w zakresie infrastruktury. Przywołania umów 
wzajemnych do treści Planu. Rozstrzygnięcia o sposobie 

realizacji oraz sposobie fi nansowania zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 
należącej do zadań własnych gminy winny uwzględniać 
treść wzajemnych Umów oraz obowiązujące przepisy 
nakładające na Gminy obowiązki w tym zakresie”.

3. rozstrzyga się o nieuwzględnieniu uwagi zgłoszonej 
przez Pana Krzysztofa Sylkę dotyczącej przywrócenia 
pierwszej wersji Planu z 2005 r. w zakresie przezna-
czenia obszarów 12.U, 13.UP, 22KDDjako możliwych 
i zgodnych ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Bytów.

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLII/354/2010
Rady Miasta i Gminy Bytów
z dnia 27 stycznia 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego pianu zagospoda-
rowania przestrzennego terenów położonych w obrębie 
geodezyjnym Sierzno w Gminie Bytów „UROCZNE”

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz sposobie fi -

nansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych 

gminy:

1. Ustala się realizację zewnętrznych sieci i urządzeń 
zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków oraz 
dróg dla potrzeb planowanego w planie zagospodaro-
wania.

2. Ustala się prowadzenie organizacyjne i fi nansowe rea-
lizacji zewnętrznych sieci i urządzeń zaopatrzenia wodę 
i odprowadzenia ścieków ze środków budżetu gminy 
oraz Spółki Wodociągi Miejskie Bytów.

3. Ustala się prowadzenie organizacyjne i finansowe 
realizacji dróg ze środków budżetów właściwych za-
rządców.

904

 UCHWAŁA Nr XXXIX/265/2009

Rady Gminy Dębnica Kaszubska

 z dnia 29 grudnia 2009 r.

 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dębnica Kaszubska na rok 2010.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. 
„i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 
184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 r. o fi nansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 
ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

  Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 
40.663.062 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości  23.813.001 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości  16.850.061 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 
46.160.242 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości 24.978.298 zł, w tym 

m. in.:
— wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 

wysokości                   10.965.790 zł,


