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UCHWAŁA NR LIX/465/10 

 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE 

 

 z dnia 24 maja 2010r. 
  

w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XLI/252/05 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia  
26 sierpnia 2005r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 

na cele niezwiązane z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg 

 

Na podstawie art. 40 ust. 3 i 8 ustawy z dnia 21 mar-
ca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity 
z 2007r. Dz. U. Nr 19, poz. 115 z póŝn. zm.) uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XLI/252/05 Rady Miejskiej 
w Szprotawie z dnia 26 sierpnia 2005r. wprowadza 
się nişej wymienione zmiany: 

1. w § 3 skreśla się ust. 3 i 4 

2. ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie 

„za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym 
lub na drogowym obiekcie inşynierskim przez 
okres krótszy niş rok opłata obliczana jest pro-
porcjonalnie do liczby dni umieszczenia urzą-

dzenia w pasie drogowym lub na drogowym 
obiekcie inşynierskim”. 

§ 2. Pozostała treśń uchwały nie ulega zmianom. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Szprotawy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego. 

Wiceprzewodniczący Rady  
Zdzisław Paprocki 
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UCHWAŁA NR V/33/10 

 RADY GMINY ŚWIDNICA 

 

 z dnia 23 czerwca 2010r. 
  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki 
Nr 600/2 i Nr 605/3 przy ulicy Dębowej w miejscowości Świdnica 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 tekst jednolity z póŝn. zm.) 
oraz art. 20 ust. 1 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia  
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.), 
po stwierdzeniu zgodności z zapisami obowiązują-
cego studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy Świdnica uchwa-
lonego uchwałą Nr V/13/2000 z dnia 29 czerwca 
2000r. uchwala się, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego terenu o powierzchni 
0,67ha obejmujący działki Nr 600/2 i Nr 605/3, poło-
şonego w miejscowości Świdnica przy ulicy Dębo-
wej. 

2. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są: 

1)  załącznik Nr 1 – rysunek miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu  
w skali 1:1 000, zawierający wyrys ze Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Świdnica; 

2)  załącznik Nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie re-
alizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej oraz zasad ich finan-
sowania. 

3  Niniejsza uchwała jest zgodna z uchwałami: 

1)  Nr IX/60/09 Rady Gminy Świdnica, z dnia 5 li-
stopada 2009 roku w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego terenu połoşonego 
w m. Świdnica przy ulicy Dębowej; 

2)  Nr V/13/2000 Rady Gminy Świdnica z dnia  
29 czerwca 2000 roku w sprawie uchwalenia 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Świdnica. 
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§ 2. 1. Przedmiotem miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenu jest ustalenie 
przeznaczenia terenu dla funkcji mieszkalnej jedno-
rodzinnej w strukturze wolno stojącej wraz z infra-
strukturą techniczną i komunikacją. 

2. Ustala się przedstawione na rysunku planu: 

1)  Linie rozgraniczające tereny o róşnych funk-
cjach lub róşnych sposobach zagospodarowa-
nia. 

2)  Nieobowiązujące linie podziału na działki. 

3)  Nieprzekraczalne linie zabudowy. 

Rozdział 2 

Przeznaczenie terenu 

§ 3. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami: 

1. 1MN – teren o funkcji mieszkalnej dla którego: 

1)  ustala się: 

a)  realizację zabudowy mieszkalnej jednoro-
dzinnej wolno stojącej, 

b)  podział terenu na działki. 

2)  dopuszcza się: 

a)  realizację garaşy wolno stojących lub będą-
cych integralną częścią budynku mieszkalne-
go w liczbie nie przekraczającej 2 stanowiska 
na jednej działce. 

b)  realizację małej architektury w tym altan  
i małych basenów kąpielowych do 50m2 po-
wierzchni i głębokości do 1,5m. 

c)  realizację podpiwniczenia budynków miesz-
kalnych. 

d)  likwidację kolidującego z dojazdami i realiza-
cją zabudowy mieszkalnej istniejącego za-
drzewienia. 

3)  zakazuje się: 

a)  realizacji urządzeń związanych z komercyjną 
emisją sygnału radiowego, 

b)  prowadzenia działalności usługowej lub rze-
mieślniczej. 

2. 2MN – teren o funkcji mieszkalnej dla którego: 

1)  ustala się: - realizację zabudowy mieszkalnej 
jednorodzinnej wolno stojącej na jednej dział-
ce. 

2)  dopuszcza się: 

a)  realizację garaşu wolno stojącego lub będą-
cych integralną częścią budynku mieszkalne-
go w liczbie nie przekraczającej 2 stanowisk 
łącznie. 

b)  realizację małej architektury w tym altany 
i małego basenu kąpielowego do 50m2 po-
wierzchni i głębokości do 1,5m. 

c)  realizację podpiwniczenia budynku mieszkal-
nego. 

d)  prowadzenie w budynku mieszkalnym dzia-
łalności usługowej lub rzemieślniczej z tym 
şe powierzchnia na taką działalnośń nie moşe 
przekroczyń 25% powierzchni netto tego do-
mu. 

3)  zakazuje się: 

a)  prowadzenia działalności usługowej, rze-
mieślniczej lub innej mogącej znacząco od-
działywań na środowisko, 

b)  realizacji urządzeń związanych z komercyjną 
emisją sygnału radiowego. 

3. KDW-7 - teren o funkcji drogi wewnętrznej do-
stępny z ulicy Dębowej obsługujący wydzielone 
działki na terenie 1MN dla którego: 

1)  ustala się: - pas drogi wewnętrznej o szerokości 
7,0m, 

2)  dopuszcza się: - realizację infrastruktury tech-
nicznej oraz utwardzenie i oświetlenie terenu 
drogi. 

Rozdział 3 

Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego. 

§ 4. Układ przestrzenny terenu objętego planem, 
dla którego ustala się: 

1. Zagospodarowanie zgodne z ustaloną funkcją, 
która jest kontynuacją istniejącej funkcji w obszarze 
sąsiadującym. 

2. Dostęp działek połoşonych na terenie ozna-
czonym symbolem 1MN do dróg publicznych z ulicy 
Dębowej poprzez drogę wewnętrzną oznaczoną 
symbolem KDW-7, oraz terenu oznaczonego symbo-
lem 2MN z ulicy Kościuszki. Oba tereny dostępne ze 
wskazanych ulic przez działkę Nr:1794 stanowiącą 
zadrzewiony teren, przyległy do skrzyşowania ulic 
Dębowej i Kościuszki stanowiący własności gminy, 

3. Wyznaczone i uwidocznione na rysunku planu 
nieprzekraczalne linie zabudowy, 

4. Realizację gabarytów i zasady kształtowania 
bryły nowej zabudowy zgodnie z ustaleniami zawar-
tymi w Rozdziale 6 niniejszej uchwały. 

Rozdział 4 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego. 

§ 5. 1. Teren objęty planem znajduje się 
w sąsiedztwie obszaru Chronionego Krajobrazu  
„22 – Wzniesienia Zielonogórskie” i obszaru  
„23 – Dolina Śląskiej Ochli”, obejmujących wyróş-
niające się krajobrazowo tereny o zróşnicowanych 
ekosystemach. Dla obszarów tych obowiązują usta-
lenia i zakazy Rozporządzenia Nr 3 Wojewody Lubu-
skiego z dnia 17.02.2005r. w sprawie obszarów 
chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Województwa Lu-
buskiego z 2005r. Nr 9, poz. 172). 

2. W odniesieniu do terenu zurbanizowanego 
podlegającego ochronie, Rozporządzenie Wojewody 
Lubuskiego o którym mowa wyşej ustala obowiązek 
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ochrony zieleni wiejskiej, oraz zakaz realizacji przed-
sięwzięń mogących znacząco oddziaływań na śro-
dowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia  
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. 

3. Zasady ochrony w odniesieniu do terenu obję-
tego planem: 

1)  ustala się: 

a)  zagospodarowanie działek z wykorzystaniem 
istniejącej zieleni w stopniu nie kolidującym 
z ustalonym przeznaczeniem terenu. 

b)  zagospodarowanie wód opadowych w grani-
cach poszczególnych działek, 

c)  gromadzenie odpadów stałych w pojemni-
kach zgodnie z obowiązującymi przepisami 
gminnymi i umową z odbiorcą odpadów. 

d)  budowę sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, 

e)  budowę drogi wewnętrznej obsługującej 
wydzielone działki, 

Rozdział 5 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 

§ 6. W odniesieniu do terenu objętego planem 
obowiązują zasady: 

1. Dla realizowanej zabudowy ustala się ko-
niecznośń uwzględnienia cech regionalnych budow-
nictwa miejscowego w szczególności form i gabary-
tów istniejącej w sąsiedztwie zabudowy Świdnicy. 

2. W razie natrafienia w trakcie robót ziemnych 
na przedmiot co do którego istnieje przypuszczenie 
şe jest zabytkiem lub obiektem archeologicznym, 
naleşy wstrzymań roboty, zabezpieczyń teren i za-
wiadomiń o tym wojewódzkiego konserwatora za-
bytków. 

Rozdział 6 

Zasady wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych. 

§ 7. Teren objęty planem nie zawiera przestrzeni 
publicznych w związku z tym nie ustala się zasad 
kształtowania tych przestrzeni. 

Rozdział 7 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania. 

§ 8. Na terenie objętym planem ustala się nie-
przekraczalne linie zabudowy, które dla terenu ozna-
czonego symbolem 1MN oraz oznaczonego symbo-
lem 2MN przebiegają równolegle do granic tych 
terenów z działką Nr: 1794, oraz granic z pasem dro-
gowym drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 
KDW-7 w odległości 6,0m od tych granic. 

§ 9. Wskaŝniki podstawowe dla działek na tere-
nach 1MN i 2MN które ustala się: 

1. Powierzchnię zabudowy poszczególnych dzia-
łek nie większą niş 30% powierzchni działki. 

2. Powierzchnię biologicznie czynną poszczegól-
nych działek nie mniejszą niş 60% powierzchni dział-
ki. 

3. Powierzchnię utwardzonych elementów ko-
munikacji poszczególnych działek nie większą niş 
10% powierzchni działki. 

§ 10. Wymagania dotyczące cech architektury 
nowej zabudowy dla której: 

1. ustala się: 

a)  Nowa zabudowa powinna uwzględniań ce-
chy regionalne zabudowy mieszkalnej, na-
wiązywań do lokalnych tradycji budowlanych 
zwłaszcza w zakresie formy dachów, detali 
i materiałów wykończenia ścian. 

b)  Formę dachów jako dwu lub wielopołacio-
wych o nachyleniu głównych połaci od 35odo 
50o, z pokryciem dachówką lub innym wyro-
bem wzorowanym na dachówce. 

c)  Ilośń kondygnacji w budynkach mieszkalnych 
nie większą niş dwie kondygnacje nadziemne 
to jest parter i poddasze uşytkowe, przy czym 
poziom posadzki pierwszej kondygnacji nad-
ziemnej nie wyşszy niş 0,7m nad poziom te-
renu przy wejściu głównym do budynku. 

d)  Ze względu na niewielką liczbę działek na te-
renie objętym planem oraz ich usytuowanie, 
nie ustala się połoşenia głównych kalenic 
budynków mieszkalnych. 

2. dopuszcza się: 

a)  Podpiwniczenie budynków mieszkalnych. 

b)  Dobudowę ogrodu zimowego. 

c)  Realizację solarnych urządzeń energetycz-
nych umieszczanych na elementach budyn-
ku. 

Rozdział 8 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów 
podlegających ochronie. 

§ 11. 1. Teren objęty planem znajduje się w są-
siedztwie w obszaru Chronionego Krajobrazu  
„22 – Wzniesienia Zielonogórskie” i obszaru  
„23 – Dolina Śląskiej Ochli”, obejmujących wyróş-
niające się krajobrazowo tereny o zróşnicowanych 
ekosystemach. W odniesieniu do terenu zurbanizo-
wanego, Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Lubuskie-
go z dnia 17 02.2005r. w sprawie obszarów chronio-
nego krajobrazu (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego 
z 2005r. Nr 9, poz. 172). ustala obowiązek ochrony 
zieleni wiejskiej, oraz zakaz realizacji przedsięwzięń 
mogących znacząco oddziaływań na środowisko 
w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001r. Prawo ochrony środowiska. 

2. Zagospodarowanie terenów objętych planem 
winno realizowań ustalenia zawarte w § 5 ust. 3, 
stanowiące podstawę ochrony tego obszaru przed 
negatywnymi skutkami zainwestowania. 

3. Na terenie objętym planem nie występują 
obiekty i urządzenia górnicze oraz naraşone na nie-
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bezpieczeństwo powodzi lub zagroşone osuwaniem 
mas ziemnych. 

Rozdział 9 

Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości 
na terenie objętym planem. 

§ 12. Realizacje inwestycji w granicach terenu 
objętego planem poprzedzone zostaną podziałem 
terenu który: 

1. Zostanie dokonany zgodnie z oznaczonym na 
rysunku planu przebiegiem linii rozgraniczających 
tereny o róşnych zasadach zagospodarowania. 

2. Zostanie dokonany zgodnie z przedstawioną 
na rysunku planu zasadą podziału wewnętrznego na 
działki, terenu oznaczonego 1MN, z uwzględnieniem 
ustaleń: 

a)  wielkośń działek budowlanych określa się 
w granicach od 1100m2 do 1400m2. 

b)  linie granic pomiędzy działkami winny byń 
ustalone pod kątem zblişonym do kąta pro-
stego w stosunku do linii granic pasa dro-
gowego drogi oznaczonej symbolem KDW-7. 

c)  dopuszcza się łączenie dwóch sąsiednich 
działek przez ich scalenie lub ustanowienie 
nieruchomości obejmującej dwie sąsiednie 
działki. 

Rozdział 10 

Systemy komunikacji i infrastruktury technicznej 
oraz określenie ich powiązań 

§ 13. 1. Dla zespołu zabudowy połoşonego na te-
renie oznaczonym symbolem 1MN dostęp z drogi 
publicznej – ulicy Dębowej zapewniony będzie po-
przez działkę Nr:1794 która stanowi własnośń gminy 
i jest połoşona poza granicami terenu objętego pla-
nem. Droga wewnętrzna KDW-7 zapewnia dojazd do 
wydzielonych działek i zapewnia im połączenie 
z układem komunikacji zewnętrznej. 

2. Dla zabudowy połoşonej na terenie oznaczo-
nym symbolem 2MN dostęp z drogi publicznej za-
pewniony będzie poprzez działkę Nr:1794 która sta-
nowi własnośń gminy i jest połoşona poza granica-
mi terenu objętego planem. 

§ 14. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej dla której: 

1. W zakresie zaopatrzenia w wodę: 

1)  ustala się: 

a)  dla terenu oznaczonego symbolem 1MN - 
dostawę wody z istniejącego systemu wodo-
ciągowego w Świdnicy – sieci wodociągowej 
usytuowanej w ulicy Dębowej, 

b)  budowę sieci wodociągowej oznaczonej na 
rysunku planu symbolem W-1, 

c)  zamontowanie hydrantu przeciwpoşarowe-
go, 

d)  dla terenu oznaczonego symbolem 2MN – 
dostawę wody poprzez przyłącze do sieci 
wodociągowej ułoşonej w ulicy Dębowej. 

2)  zakazuje się: - lokalizowania i realizacji nowych 
ujęń wody. 

2. W zakresie odprowadzenia ścieków sanitar-
nych: 

1)  ustala się: 

a)  dla terenu oznaczonego symbolem 1MN - 
odprowadzenie ścieków sanitarnych do ist-
niejącej sieci kanalizacyjnej wsi Świdnica. 

b)  budowę grawitacyjnego systemu kanaliza-
cyjnego oznaczonego na rysunku planu 
symbolem KS, 

c)  dla terenu oznaczonego symbolem 2MN – 
odprowadzenie ścieków sanitarnych poprzez 
przyłącze do sieci kanalizacyjnej wsi Świdni-
ca. 

2)  zakazuje się: budowy indywidualnych zbiorni-
ków na ścieki sanitarne. 

3. W zakresie zagospodarowania wód opado-
wych: 

1)  ustala się: - zatrzymanie wód opadowych na 
terenie poszczególnych działek. 

2)  dopuszcza się: - realizację systemu podziemne-
go gromadzenia wód opadowych i wykorzysta-
nia ich do celów gospodarczych. 

3)  zakazuje się: - odprowadzenia wód opadowych 
na tereny sąsiednie i drogę wewnętrzną. 

4. W zakresie zaopatrzenia w gaz przewodowy: - 
dopuszcza się realizację sieci gazowej średniego 
ciśnienia po uzyskaniu warunków wykonania od 
zarządcy istniejących sieci gazowych. 

5. W zakresie ŝródeł energii cieplnej: zakazuje 
się: stosowania jako ŝródła energii paliw i urządzeń 
do ich spalania nie spełniających przepisów odręb-
nych dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 

6. W zakresie zaopatrzenia elektroenergetyczne-
go: - ustala się kablowe zaopatrzenie z istniejących 
ŝródeł ustalonych przez operatora sieci elektroener-
getycznych. 

7. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów 
stałych: 

1)  ustala się: - gromadzenie odpadów stałych  
w pojemnikach zgodnie z obowiązującymi 
przepisami gminnymi i umową z odbiorcą od-
padów. 

2)  zakazuje się: - sytuowania pojemników na dro-
gach. 

Rozdział 11 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów. 

§ 15. Do czasu realizacji planu dopuszcza się: 
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1. Realizację ogrodzeń wydzielonych działek oraz 
składowanie materiałów budowlanych wyłącznie na 
potrzeby związane z zabudową działki. 

2. Wycinkę zakrzewienia i drzew kolidujących 
z zabudową działki po uzyskaniu zezwalającej decy-
zji administracyjnej właściwego organu. 

Rozdział 12 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy. 

§ 16. 1. W zakresie ochrony powierzchni terenu 
obowiązuje uşytkowanie gruntów zgodnie z ustale-
niami niniejszej uchwały. 

2. W zakresie ochrony zabytków obowiązują 
ustalenia Rozdziału 5 niniejszej uchwały. 

3. W zakresie ochrony środowiska obowiązuje 
zakaz działalności mogącej znacząco oddziaływań na 
środowisko. 

4. W granicach opracowania planu nie ustala się 
terenu którego dotyczy zakaz zabudowy. 

Rozdział 13 

Stawki procentowe, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 17. Ustala się 30% stawkę słuşącą naliczaniu 
opłaty wynikającej ze wzrostu wartości nieruchomo-
ści. 

Rozdział 14 

Przepisy końcowe 

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Świdnica. 

§ 19. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady  
Włodzimierz Rebelski 

 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Lubuskiego Nr 85 – 5876 –                                               Poz. 1162 
 

Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr V/33/10 

Rady Gminy Świdnica 

z dnia 23 czerwca 2010r. 

 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Lubuskiego Nr 85 – 5877 –                                        Poz. 1162, 1163 
 

Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr V/33/10 

Rady Gminy Świdnica 

z dnia 23 czerwca 2010r. 

 
Rozstrzygnięcie  

o sposobie realizacji, zapisanych w planie, 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy, oraz 
zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami 

o finansach publicznych. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), 
art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o sa-
morządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,  
poz. 1591 ze zm.) i art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy  
z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2005r. Nr 249, poz. 2104), uchwała Rady Gminy 
Świdnica Nr III/25/04 z dnia 9 czerwca 2004r.w spra-
wie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy 
Świdnica, Nr VII/31/05 z dnia 29 sierpnia 2005r. 
w sprawie zmian do uchwały Rady Gminy Świdnica 
Nr III/25/04, Nr II/16/09 z dnia 20 marca 2009r 
w sprawie zmiany uchwały Nr VII/31/05 Rady Gminy 
Świdnica z dnia 29 sierpnia 2005r dotyczącej przyję-
cia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Świdnica,  
Nr I/3/10 z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr II/16/09 z dnia 20 marca 2009r.dotyczącej 
przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Świdni-
ca. Rada Gminy Świdnica rozstrzyga, co następuje: 

1. Zapisane w planie inwestycje z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleşą do zadań wła-
snych gminy są: 

a)  finansowane przez gminę: 

 budowa wodociągu gminnego, 

 budowa sieci kanalizacji sanitarnej, 

 budowa gminnych dróg dojazdowych, 

b) finansowane przez inwestora zewnętrznego: 

 budowa sieci gazowej, 

 budowa sieci energetycznej. 

 budowa drogi wewnętrznej oznaczonej 
symbolem KDW-7 

2. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, naleşących do zadań własnych 
gminy i finansowanych przez Gminę, wymienionych 
w pkt.1 „a”, odbywań się będzie zgodnie z obowią-
zującymi przepisami, z terminem realizacji po 2020 
roku. Wcześniejsza realizacja tej infrastruktury, bę-
dzie moşliwa jedynie w przypadku jej sfinansowa-
nia, za odrębnym porozumieniem, przez inwestora 
zewnętrznego. Porozumienie musi określań wza-
jemne obowiązki stron porozumienia, jego przed-
miot i sposób rozliczeń finansowych. 

3. Określa się zasady finansowania wymienio-
nych inwestycji naleşących do zadań własnych gmi-
ny, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, 
z moşliwością wykorzystania środków z: 

a)  budşetu gminy, zgodnie z uchwałą budşeto-
wą, 

b)  kredytów i poşyczek, 

c)  obligacji komunalnych, 

d)  udziału inwestorów zewnętrznych, w oparciu 
o odrębne porozumienia. 
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UCHWAŁA NR XLVI/43/10 

 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE 

 

 z dnia 29 czerwca 2010r. 
  

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ulic H. Sawickiej, 
Kolejowej, J. Słowackiego w Rzepinie 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia  
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162,  
poz. 1568, z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, 
z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. 
Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008r. Nr 123, 
poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237,  
Nr 220, poz. 1413, z 2010r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, 
poz. 474), w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,  
poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,  
poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,  

poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,  
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172,  
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17,  
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974, N 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, 
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52,  
poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 
i 146, Nr 40, poz. 230), Rada Miejska w Rzepinie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego w obrębie ulic  
H. Sawickiej, Kolejowej, J. Słowackiego w Rzepinie, 
stwierdzając jednocześnie jej zgodnośń ze studium 


