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 UCHWAŁA Nr XLIV/413/2010

Rady Gminy Szemud

 z dnia 28 stycznia 2010 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi

 Bedargowo, Bojano, Częstkowo, Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta, Kielno, 

Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno, Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta. Warzno, 

Zęblewo gmina Szemud. uchwalonego uchwałą Nr LVI/465/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 25 października 

2006 r. w zakresie dotyczącym działki nr 461 we wsi Kielno.

  Na podstawie art. 27 w związku z art. 17, art. 29 i art. 34 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 
80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 5, 
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 
ze zmianami z 2002 r.: Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.: Dz. U. 
Nr 80, poz. 717) Rada Gminy Szemud, uchwala, co nastę-
puje:

§ 1

  Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego fragmentów wsi Bedargowo, 
Bojano, Częstkowo, Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Je-
leńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo, 
Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno, Przetoczyno, 
Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta. Warzno, Zęblewo gmi-
na Szemud. uchwalonego uchwałą Nr LVI/465/2006 Rady 
Gminy Szemud z dnia 25 października 2006 r. opublikowa-
ną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego 
nr 57 z dnia 8. 03.2007 r. poz 857 dotyczącą wsi Kielno 
polegające na zmianie przeznaczenia zabudowanej części 
działki nr 461 przeznaczonej w dotychczas obowiązującym 
planie pod drogę KDW. Niniejszą uchwałą zmienia się 
przeznaczenie działki nr 461 pod zabudowę PU,KS jako 
uzupełnienie.

§ 2

  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego fragmentów wsi Kielno odnosi się do zmian 
ustaleń dotyczących części działki 461 oznaczonej jako 
KDW.

§ 3

1. Integralną częścią uchwały jest:
1) załącznik nr 1 do uchwały zawierający rysunek planu 

w skali 1:1000;
2) załącznik nr 2 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie 

w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu;
3) załącznik nr 3 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie 

o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 
zadań własnych gminy oraz zasadach ich fi nansowa-
nia, zgodnie z przepisami o fi nansach publicznych.

2. Rysunek planu, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały, 
zawiera następujące oznaczenia:
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1) granica obszaru objętego opracowaniem miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego; oraz 
linie zabudowy

2) oznaczenie terenów, w tym: literowe
  PU,KS – tereny obiektów produkcyjno-usługo-

wych.
 Ustalenia szczegółowe pozostają bez zmian zgodnie z 

kartą terenu Nr 11.149.PU,KS obowiązującego planu

§ 4

  Zobowiązuje się Wójta Gminy Szemud do:
1. niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały Woje-

wodzie Pomorskiemu w celu ogłoszenia jej w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Pomorskiego wraz z 
dokumentacją planistyczną w celu oceny zgodności z 
prawem

2. umieszczenia odpisu niniejszej uchwały na okres 14 
dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Szemud oraz 
publikacji na stronie internetowej miasta 

3. umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do 
przedmiotowego planu oraz otrzymywania z nich wy-
pisów i wyrysów

4. wprowadzenia zmiany do rejestru planów miejsco-
wych

5. przekazania Staroście kopii uchwalonego miejscowego 
planu

§ 5

  Traci moc obowiązująca część ustaleń miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów 
wsi Bedargowo, Bojano, Częstkowo, Dobrzewino, Doni-
mierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta, 
Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, 
Łebno, Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta. 
Warzno, Zęblewo gmina Szemud. uchwalonego uchwałą 
Nr LVI/465/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 25 paździer-
nika 2006 r., we fragmencie objętym granicami niniejszej 
zmiany planu.

§ 6

  Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogło-
szenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomor-
skiego, za wyjątkiem § 4 ust. 1 i 2, które wchodzą w życie 
z dniem podjęcia uchwały.

Przewodniczący 
Rady Gminy

Grzegorz Lasowski
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Rady Gminy Szemud
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w sprawie sposobu realizacji oraz zasad fi nansowania in-
westycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą 
do zadań własnych gminy

§ 1

  Przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozu-
mie się zgodnie z art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. 
Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) budowę drogi oraz wybudo-
wanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów 
lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowni-
czych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.

§ 2

  Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, w tym 
m.in. sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz 
sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, 
zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz 
stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zadania własne gminy.

§ 3

  Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej należących do zadań własnych gminy, w tym: 
planowanie, wykonanie i eksploatacja, określają obowią-
zujące przepisy szczególne, w tym aktualnie:

1) Zgodnie z art. 18 ust. 1 i art. 7 ust. 4. ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 
Nr 54, poz. 348 z późn. zm.) do zadań własnych gminy 
w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło 
i paliwa gazowe należy:

— planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze 
gminy;

— planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg 
znajdujących się na terenie gminy;

— fi nansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg, 
znajdujących się na terenie gminy.

  Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się prze-
syłaniem i dystrybucją energii elektrycznej, paliw 
gazowych lub ciepła są obowiązane zapewniać 
realizację i fi nansowanie budowy i rozbudowy 
sieci.

2) Zgodnie z art. 3. ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbio-
rowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, 
poz. 747 z późn. zm.) zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem 
własnym gminy.

§ 4

1. Finansowanie inwestycji, o których mowa w § 2 podlega 
przepisom szczególnym, w tym m.in.: ustawie z dnia 
26 listopada 1998 r. o fi nansach publicznych (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.), ustawie z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawie 
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicz-
nych (Dz. U. Nr 19 poz. z późn. 177 zm.).

2. Wydatki inwestycyjne fi nansowane z budżetu gminy (w 
tym inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden 
rok budżetowy) ujmowane są w uchwale budżetowej 
Rady Gminy.

3. Zadania w zakresie realizacji inwestycji infrastruktu-
ralnych fi nansowane będą zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i zawartymi umowami, z budżetu gminy 
i ze źródeł zewnętrznych, tj. m.in.: ze środków włas-
nych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, 
energetycznych, gazowniczych i telekomunikacyjnych, 
kredytów i pożyczek, funduszy unijnych i innych.
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Za cznik nr 2

do Uchwa y nr XLIV/413/2010 
Rady Gminy Szemud 
z dnia 28 stycznia 2010 r. 

ROZSTRZYGNI CIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU ZMIAN USTALE  MIEJSCOWEGO 

PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SZEMUD  

Rozstrzygni cie
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygni cie Rady 
Gminy za cznik  

do uchwa y
nr XLIV/417/2010 

Lp.  Data 
wp ywu
uwagi

Nazwisko 
i imi ,
 nazwa 
jednostki  
 organi-
zacyjnej  
i adres
zg a-
szaj cego  
uwagi

Tre
 uwagi

Oznacze-
nie
nieru-
chomo ci,
której 
dotyczy  
uwaga

Ustalenia  
 projektu planu  
 dla
 nieruchomo ci,  
 której dotyczy  
 uwaga 

uwaga
uwzgl
dniona 

uwaga
 nie-
uwzgl -
dniona 

uwaga
 uwzgl -
dniona 

uwaga
 nie- 
uwzgl -
dniona 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

         

- Uwaga: nie wp yn y uwagi do wy o onego projektu zmiany planu miejscowego


