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UCHWAIA NR XXXVIII/357/10 

 RADY GMINY W BĘŚźINIś 

 z dnia 29 marca 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy w Będzinie 

obrębie Ple`na. 

Na podstawie art. 21 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) Rada Gminy w Będzinie uchwala, co nastę”u–e: 

RozdziaJ 1 

Ustalenia wstę”ne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XXXIV/289/06 Rady Gminy w Będzinie z dnia 23 maja 2006 r. 

w sprawie przystą”ienia do s”orządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, po 

stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami ｭstudium uwarun—owaL i —ierun—ów zagos”odarowania gminy Bę-
dzinoｬ ”rzy–ętego uchwaJą Rady Gminy w Będzinie Nr XXIII/155/2000 z dnia 17. 07. 2000 r., uchwala 

się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

2. Plan miejscowy obejmu–e obszar oznaczony na zaJączni—u graficznym nr 1 do ninie–sze– uchwaJyŁ 

3. Przedmiotem mie–scowego ”lanu –est ustalenie zasad zagos”odarowania terenów zabudowy rekreacyjno-

usJugowe– wraz z towarzyszącą infrastru—turą techniczną i komuni—ac–ąŁ 

4. Integralną czę`ć uchwaJy stanowią zaJączni—i: 

1) rysunek planu miejscowego w s—ali ń:ńŃŃŃ, stanowiący zaJączni— nr 1; 

2) wyrys ze ｭStudium uwarun—owaL i —ierun—ów zagos”odarowaniaｬ gminy Będzino dla obszaru ob–ęte-

go planem, stanowiący zaJączni— nr 2; 

3) rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag wniesionych do ”ro–e—tu ”lanu, stanowiący zaJączni— nr 3; 

4) rozstrzygnięcie w s”rawie zasad realizac–i zadaL z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad jej 

finansowania, stanowiący zaJączni— nr 4. 

§ 2. 1. Na obszarze ”lanu ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza–ące tereny o równym przeznaczeniu, a ta—we szczególne 
warun—i zagos”odarowania terenów; 

2) zasady ochrony i —sztaJtowania Jadu ”rzestrzennego, ”arametry i ws—auni—i —sztaJtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obie—tów i ws—auni—i intensywno`ci 
zabudowy; 

3) zasady ochrony `rodowis—a, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego; 

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów —omunikacji i infrastruktury technicznej; 

5) zasady i warun—i ”odziaJu nieruchomo`ci; 
6) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania i uwyt—owania terenu; 

7) stawki procentowe, na podstawie —tórych ustala się o”Jatę, o —tóre– mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

2. Ustalenia planu miejscowego obejmu–ą: 

1) tereny zabudowy rekreacyjnej oznaczone na rysunku planu symbolem - ML, przeznaczone na lokaliza-

c–ę obie—tów —ubaturowych –a—: 
ｦ budynki rekreacji indywidualnej, 

ｦ hotele, 

ｦ pensjonaty; 

2) tereny zabudowy usJugowe– oznaczone na rysun—u ”lanu symbolem - UC, ”rzeznaczone na lo—alizac–ę 
obie—tów —ubaturowych o funkcji gastronomicznej, handlowej i rzemie`lnicze– z czę`cią miesz—alną; 
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3) tereny projektowanej komunikacji - drogi wewnętrzne oznaczone na rysun—u ”lanu symbolem - KDW; 

4) tereny projektowanej komunikacji - drogi piesze oznaczone na rysunku planu symbolem - KP; 

5) tereny zieleni urządzone– oznaczone na rysunku planu symbolem - ZP; 

6) teren lokalizacji stacji trafo ｦ E. 

3. Tereny ob–ęte ”lanem do chwili zagos”odarowania zgodnie z ”ro–e—towaną fun—c–ą, mogą być uwyt—o-

wane w dotychczasowy s”osóbŁ 

RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne 

§ 3. Rygory dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów: na terenie ob–ętym planem 

miejscowym nie wystę”u–ą zabyt—owe u—Jady urbanistyczne, obie—ty zabyt—owe i udokumentowane sta-

nowiska archeologiczne. 

§ 4. dotyczące `rodowis—a ”rzyrodniczego i krajobrazu kulturowego: 

1) teren ob–ęty ”ro–e—tem ”lanu zna–du–e się ”oza strefą lasu ochronnego, równiew oddalony –est od tere-

nów Ją—owych ”rzewidzianych do ochrony –a—o uwyte— e—ologiczny ｭBABAｬ; 
2) Na terenie ob–ętym planem nie wystę”u–ą: 

ｦ obszary i obiekty cenne przyrodniczo, 

ｦ stanowis—a chronionych ro`lin i zwierząt, 
ｦ uwyt—i e—ologiczne istnie–ące i przewidziane do ochrony, 

ｦ zes”oJy ”rzyrodniczo-krajobrazowe, 

ｦ pomniki przyrody, 

ｦ korytarze ekologiczne,(ｭWaloryzacja Przyrodnicza gminy Będzinoｬ Biuro Konserwacji Przyro-

dy w Szczecinie 2004 r.) 

3) Projekt planu mie–scowego za—Jada w”rowadzenie na terenach wolnych od ”lanowane– zabudowy 
rekreacyjnej, zieleni wysokiej i nis—ie–, —tóra obecnie tu nie wystę”u–e; 

4) Teren ob–ęty ”lanem ”oJowony –est na obszarze ”asa nadbrzewnego w rozumieniu ustawy o obszarach 

morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji mors—ie–, —tóry zgodnie z art. 82 ust. 1 pkt 2 usta-

wy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z ”óunie–szymi zmia-

nami) uznany jest jako obszar bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią; 

5) W związ—u z ”oJoweniem w obszarze planowanej strefy ochronnej ｭNatura 2000ｬ - specjalne Obszary 

Chronione - SOO - ｭTrzebiatowsko - KoJobrzes—i Pas nadmorskiｬ (kod PLH 3200017) oraz OChK Ko-

szaliLs—i Pas Nadmorski ”lanowane ”rzedsięwzięcie wymagać mowe ”rze”rowadzenia ”ostę”owania 
w s”rawie oceny oddziaJywania na `rodowis—oŁ O”racowane zostaJy wcze`nie–: 

ｦ Podstawowe opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego gminy Będzino - 2006 r., 

ｦ Prognoza oddziaJywania na `rodowis—o miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-

go gminy Będzino w obrębie Ple`naŁ 

§ 5. Zasady budowy systemów infrastru—tury techniczne– i komunikacji: 

1) Ustala się nastę”u–ące zasady obsJugi w zakresie komunikacji: 

ｦ ”ro–e—towane drogi wewnętrzne ń, 2, 3 KDW o szer. 10 m w liniach rozgranicza–ących ob-

sJugu–ą wszyst—ie ”ro–e—towane dziaJ—i, 
ｦ przewidziano drogi piesze 1, 2; KP, 

ｦ do”uszcza się lo—alizac–ę sieci infrastru—tury techniczne– w liniach rozgranicza–ących dróg; 

2) Zasady dostarczenia wody - dla obszaru ”lanu ustala się zao”atrzenie w wodę od istnie–ące– sieci 
wodociągowe– w mie–scowo`ci Ple`naŁ Niezalewnie od zasilania z sieci wodociągowe– wymaga się za-

”ewnienia ciągJo`ci dostaw wody ”itne– ze uródeJ awary–nych dla ludno`ci i obie—tów usJugowych 
oraz wody do li—widac–i s—aweL i do celów ”rzeciw”owarowych, zgodnie z wymaganiami obrony cy-

wilne– o—re`lonymi w ”rze”isach odrębnychŁ W ramach zabez”ieczenia ”owarowego wymaga się ”ro-

jektowaną sieć wodociągową uzbroić w hydranty ””owŁ; 
3) _cie—i —omunalne - wie` Ple`na obsJugiwana będzie ”rzez system kanalizacji sanitarnej odprowadzają-

cy `cie—i bez”o`rednio do oczyszczalni w Kiszkowi, a do czasu –ego wybudowania, `cie—i od”rowa-

dzane będą do atestowanych zbiorni—ów bezod”Jywowych; 
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4) System energetyczny - ”rzyJączenia do istnie–ące– sieci rozdzielcze– śNśRGA-OPśRATOR SŁAŁ OddziaJ 
Koszalin, - ”rzewidziano teren ”od lo—alizac–ę stac–i trafo E; 

5) Zaopatrzenie w gaz ziemny - Obszar Gminy Będzino zasilany –est w gaz ziemny zaazotowany grupy 

Ls. W ”asach technicznych nalewy zabez”ieczyć mie–sca ”od sieć gazową `rŁ ci`nieniaｬ; 
6) Usuwanie i recy—ling od”adów —omunalnych - odpady komunalne z terenu planowanej inwestycji 

wywowone będą do za—Jadu oczyszczania, gdzie nastę”u–e segregac–a i proces przetwarzania odpa-

dów, Jącznie z odgazowaniem zJowa (–a— wszyst—ie od”ady —omunalne na terenie gminy BędzinoŁ In-

nych od”adów, ”oza —omunalnymi, nie ”rzewidu–e się; 

7) Regulac–a stosun—ów wodnych - projektowany zes”óJ zabudowy re—reacy–no-usJugowe– ”osiadać 
będzie niezalewny system odwadnia–ący w za—resie od”rowadzenia wód deszczowych, zgodnie z ry-

sunkiem ”lanu, —tóry definiu–e ”rzebieg sieci —analizac–i wód deszczowych i drenawowychŁ 
RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 6. 1. 1ML - powierzchnia 18740 m2, na —tóre– ustala się: 

1) ”rzeznaczenie ”odstawowe: obszar lo—alizac–i wolnosto–ące– zabudowy re—reacy–ne– - budynki rekre-

acji indywidualnej, hotele i ”ens–onaty na ń6 dziaJ—ach o powierzchni od 1000 m2 do 1750 m2; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu, 

b) powierzchnia zabudowy - 5Ń% ”owierzchni dziaJ—i (w tym powierzchnie utwardzone, jak drogi 

dojazdowe i parkingi), 

c) wyso—o`ć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych, 

d) wyso—o`ć zabudowy od ”oziomu terenu do kalenicy dachu do 8,0 m, 

e) dachy spadziste kalenicowe symetryczne o s”ad—ach ”oJaci dachowych od 3Ń° do 45°, 

f) wy—lucza się zabudowę towarzyszącą na terenie dziaJe— –a—: garawe wolnosto–ące, budyn—i maga-

zynowe wolnosto–ące, budyn—i gos”odarcze, —ios—i i zabudowę tymczasową substandardową, 

g) ustala się obowiąze— nasadzeL zieleni wyso—ie– i —rzewów na terenie dziaJe—Ł 

2. 2ML - powierzchnia 9380 m2, na —tóre– ustala się: 

1) ”rzeznaczenie ”odstawowe: obszar lo—alizac–i wolnosto–ące– zabudowy re—reacy–ne– - budynki rekre-

acji indywidualnej, hotele, pensjonaty na 9 dziaJ—ach o ”owierzchni `rednio ńŃ50 m2; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) linie zabudowy nieprzekraczalne jak na rysunku planu, 

b) powierzchnia zabudowy - 5Ń% ”owierzchni dziaJ—i (w tym powierzchnie utwardzone, jak drogi 

dojazdowe i parkingi), 

c) wyso—o`ć zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, wyso—o`ć —alenicy w stosunku do poziomu 

terenu do 8,0 m, 

d) dachy spadziste, symetryczne kalenicowe o s”ad—u ”oJaci dachowych od 3Ń° do 45°, 

e) wy—lucza się zabudowę towarzyszącą na terenie dziaJe— –a—: garawe wolnosto–ące, budyn—i maga-

zynowe, budynki gospodarcze, kioski i zabudowę tymczasową substandardową, 

f) ustala się obowiąze— nasadzeL zieleni wyso—ie– i —rzewów na terenie dziaJe—Ł 

3. 3ML - powierzchnia 9240 m2, na —tóre– ustala się: 

1) ”rzeznaczenie ”odstawowe: obszar lo—alizac–i wolnosto–ące– zabudowy re—reacy–ne–: budyn—i re—reac–i 
indywidualnej, pensjonaty na 9 dziaJ—ach o ”owierzchni `rednio ńŃ50 m2; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) linie zabudowy jak na rysunku planu, 

b) ”owierzchnia zabudowy do 5Ń% ”owierzchni dziaJ—i (w tym powierzchnie utwardzone, jak drogi 

dojazdowe i parkingi), 

c) wyso—o`ć zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, wyso—o`ć —alenicy w stosunku do poziomu 

terenu do 8,0 m, 

d) dachy spadziste, symetryczne kalenicowe o s”ad—u ”oJaci dachowych od 3Ń° do 45°, 

e) wy—lucza się zabudowę towarzyszącą na terenie dziaJe— –a—: garawe wolnosto–ące, budynki maga-

zynowe, budynki gospodarcze, kioski i zabudowę tymczasową substandardową, 

f) ustala się obowiąze— nasadzeL zieleni wyso—ie– i —rzewów na terenie dziaJe—Ł 
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4. 4ML - powierzchnia 8825 m2, na —tóre– ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: obszar lokalizac–i wolnosto–ące– zabudowy re—reacy–ne–: budyn—i re—reac–i 
indywidualnej, hotele, pensjonaty na 9 dziaJ—ach o ”owierzchni `rednio 980 m2; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) linie zabudowy jak na rysunku planu, 

b) powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni dziaJ—i (w tym ”owierzchnie dróg i ”ar—ingów), 
c) wyso—o`ć zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, wyso—o`ć —alenicy w stosunku do poziomu 

terenu do 8,0 m, 

d) dachy spadziste, symetryczne kalenicowe o s”ad—u ”oJaci dachowych od 3Ń° do 45°, 

e) wy—lucza się zabudowę towarzyszącą na terenie dziaJe— –a—: garawe wolnosto–ące, budyn—i maga-

zynowe, budynki gospodarcze, kioski i zabudowę tymczasową substandardową, 

f) ustala się obowiąze— nasadzeL zieleni wyso—ie– i —rzewów na terenie dziaJe—Ł 

5. 5ML - powierzchnia 2885 m2, na —tóre– ustala się: 

1) ”rzeznaczenie ”odstawowe: obszar lo—alizac–i wolnosto–ące– zabudowy re—reacy–ne–: budyn—i re—reac–i 
indywidualnej, hotele, pensjonaty na 4 dziaJ—ach o ”owierzchni `rednio 720 m2; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) linie zabudowy jak na rysunku planu, 

b) ”owierzchnia zabudowy do 5Ń% ”owierzchni dziaJ—i, w tym ”owierzchnia dróg wewnętrznych 
i ”ar—ingów, 

c) wyso—o`ć zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, wyso—o`ć —alenicy w stosunku do poziomu 

terenu do 8,0 m, 

d) spadziste, symetryczne kalenicowe o s”ad—u ”oJaci dachowych od 3Ń° do 45°, 

e) wy—lucza się zabudowę towarzyszącą na terenie dziaJe— –a—: garawe wolnosto–ące, budyn—i maga-

zynowe, budynki gospodarcze, kioski i zabudowę tymczasową substandardową, 

f) ustala się obowiąze— nasadzeL zieleni wyso—ie– i —rzewów na terenie dziaJe—Ł 

6. 1UC - powierzchnia 1800 m2, na —tóre– ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: obszar lokalizacji zabudowy szeregowej o szero—o`ci tra—tu ń2,0 m - 

budynki o fun—c–i usJugowe–: gastronomia, rzemiosJo, nieuciąwliwy handel z czę`cią miesz—alną na 
5 dziaJ—ach o ”owierzchni `rednio 4Ń0 m2; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu, 

b) obsJuga —omunikacyjna z drogi wewnętrzne– 4KŚW, 

c) wyso—o`ć zabudowy do 3 kondygnacji nadziemnych, wyso—o`ć —alenicy mierzona od poziomu 

terenu do 10 m, 

d) dachy budyn—ów szeregowych s”adziste, o —alenicy równolegJe– do linii frontu dziaJ—i, ”oJacie 
dachu o identycznym spadku dla wszystkich 5 budyn—ów - od 30° do 45°, wyso—o`ć —alenicy 
–edna—owa dla wszyst—ich budyn—ów szeregowych, 

e) szero—o`ć frontu budyn—ów na dziaJ—ach s—ra–nych - do 8,0 m. 

7. 2UC - powierzchnia 2550 m2, na —tóre– ustala się: 

1) ”rzeznaczenie ”odstawowe: obszar lo—alizac–i budyn—ów szeregowych o fun—c–i usJugowe–: gastro-

nomia, handel, rzemiosJo nieuciąwliwe z czę`cią miesz—alną na 4 dziaJ—ach o ”owierzchni `rednio 
640 m2; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu, 

b) obsJuga —omunikacyjna z drogi wewnętrzne– 4KŚW, 

c) wyso—o`ć zabudowy do 3 kondygnacji nadziemnych, wyso—o`ć —alenicy mierzona od poziomu 

terenu do 10 m, 

d) dachy budyn—ów szeregowych s”adziste, o —alenicy równolegJe– do linii frontu dziaJ—i, ”oJacie 
dachu o identycznym spadku dla wszystkich 5 budyn—ów - od 30° do 45°, wyso—o`ć —alenicy 
–edna—owa dla wszyst—ich budyn—ów szeregowych, 

e) szero—o`ć frontu budyn—ów na dziaJ—ach s—ra–nych - do 8,0 m. 
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8. 1KDW - powierzchnia Na terenach o powierzchni 5200 m2 oznaczonych na rysunku planu symbo-

lem ńKŚW ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: projektowana droga gminna klasy dojazdowej - posiada 2 wJączenia do drogi 
powiatowej Ustronie Morskie - Sarbinowo; 

2) zasady zagospodarowania terenu - szero—o`ć drogi w liniach rozgranicza–ących ńŃ,0 m; 

3) przewidziano w pasie drogi prowadzenie sieci infrastruktury technicznej dla potrzeb osiedla. 

9. 2KDW - powierzchnia 750 m2, na —tóre– ustala się: 

1) przeznaczenie: projektowana droga gminna —lasy do–azdowe–, ”osiadać będzie ń wJączenie do drogi 
powiatowej Ustronie Morskie-Sarbinowo; 

2) zasady zagospodarowania terenu - szero—o`ć drogi w liniach rozgranicza–ących ńŃ,0 m; 

3) droga będzie obsJugiwać 8 dziaJe—; 
4) przewidziano w pasie drogowym prowadzenie sieci infrastruktury technicznej. 

10. 3KDW - powierzchnia 730 m2, na —tóre– ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: projektowana droga gminna —lasy do–azdowe– ”osiadać będzie ń wJączenie do 
drogi powiatowej; 

2) zasady zagospodarowania terenu - szero—o`ć drogi w liniach rozgranicza–ących ńŃ,0 m; 

3) droga będzie obsJugiwać 8 dziaJe—; 
4) przewidziano prowadzenie w pasie drogowym sieci infrastruktury technicznej dla potrzeb osiedla. 

11. 4KDW - powierzchnia 3000 m2, na —tóre– ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: projektowana droga gminna —lasy do–azdowe– ”osiadać będzie ń wJączenie do 
drogi ”owiatowe– istnie–ące– Ustronie Mors—ie-Sarbinowo i ”oJączenie ”ieszo-jezdne z ”ro–e—towaną 
drogą gminną do–azdową ńKŚW; 

2) zasady zagos”odarowania terenu: szero—o`ć drogi w liniach rozgranicza–ących zmienna od 6,0 m do 

18,0 m, w czę`ci ”óJnocne– ”rzewidziano ”lac manewrowy z mowliwo`cią ”ar—owania aut osobo-

wych; 

3) droga będzie obsJugiwać 8 dziaJe—; 
4) przewidziano prowadzenie w pasie drogowym sieci projektowanej infrastruktury technicznej dla po-

trzeb osiedla; 

5) w ”óJnocne– czę`ci 4KŚW ”rzewidziano —Jad—ę dla ”ieszych, ”rze–`cie do ”lawyŁ 

12. 1KP - powierzchnia 240 m2, na —tóre– ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenu ”ro–e—towana droga ”iesza stanowić będzie ”oJączenie drogi ńKŚW z drogą 
2KDW; 

2) zasady zagospodarowania terenu - szero—o`ć drogi w liniach rozgranicza–ących 4,0 m; 

3) przewidziano w pasie drogowym prowadzenie sieci infrastruktury technicznej. 

13. 2KP - powierzchnia 240 m2, na —tóre– ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenu: ”ro–e—towana droga ”iesza Jączyć będzie drogę ńKŚW z drogą 3KDW; 

2) zagospodarowania terenu - szero—o`ć drogi w liniach rozgranicza–ących 4,0 m; 

3) przewidziano w pasie drogowym prowadzenie sieci infrastruktury technicznej. 

14. ZP - powierzchnia 490 m2, na —tóre– ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenu: istnie–ące zagJębienie terenowe o—resowo wy”eJnione wodą nalewy ”ozostawić 
w stanie naturalnym, brzegi ocz—a wodnego obsadzić drzewami i krzewami; 

2) za—az od”rowadzenia `cie—ów sanitarnych i wód deszczowychŁ 

15. E - powierzchnia do 120 m2, na —tóre– ustala się: ”rzeznaczyć teren ”od lo—alizac–ę stac–i trafoŁ 

RozdziaJ 4 

Prze”isy koLcowe 

§ 7. 1. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się 
–ednorazową o”Jatę od wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w wyso—o`ci: 

1) dla terenów oznaczonych symbolem: ML - 5% 
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2) dla terenów oznaczonych symbolem: UC - 10% 

3) dla terenów oznaczonych symbolem: KDW, KP, ZP - 0% 

2. Na obszarze ob–ętym ninie–szą uchwaJą zmienia się ”rzeznaczenie gruntów rolnych —lasy IV, ”o-

chodzenia mineralnego o powierzchni 6,3646 ha, na cele nierolnicze w oparciu o decyz–ę MarszaJ—a Wo-

–ewództwa źachodnio”omors—iego, zna— WRiO_-III-EN-6080-30/07 z dnia 13. 07. 2007 r. 

3. Śo czasu realizac–i ustaleL ninie–sze– uchwaJy, do”uszcza się dotychczasowy s”osób uwyt—owaniaŁ 

§ 8. Wykonanie ninie–sze– uchwaJy ”owierza się Wó–towi Gminy BędzinoŁ 

§ 9. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 3Ń dni od dnia –e– ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym Wo-

–ewództwa źachodnio”omorskiego. 

 

 Przewodniczący Rady: 
Andrzej Nowykowski 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XXXVIII/357/10 

Rady Gminy w Będzinie 

z dnia 29 marca 2010 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XXXVIII/357/10 

Rady Gminy w Będzinie 

z dnia 29 marca 2010 r. 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XXXVIII/357/10 

Rady Gminy w Będzinie 

z dnia 29 marca 2010 r. 

Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Będzino w obrębie ewidencyjnym Ple`na 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póun. zm.) Rada Gminy rozstrzyga, co nastę”u–e: 

Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Będzino w obrębie ewidencyj-

nym Ple`na, wyJowonego do ”ublicznego wglądu z ”rognozą oddziaJywania na `rodowis—o nie wniesiono 
uwag. 

 

 

źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XXXVIII/357/10 

Rady Gminy w Będzinie 

z dnia 29 marca 2010 r. 

 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zm.) o—re`la się nastę”u–ący s”osób realizac–i oraz zasad finansowania 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 

§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej dla miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego gminy Będzino w obrębie ewidency–nym Ple`na obe–mu–ą: 

1) wybudowanie dróg wewnętrznych oraz ciągów ”ieszo - jezdnych; 

2) wybudowanie uzbro–enia na obszarze ob–ętym planem w zakresie zaopatrzenia w wodę ”oszczegól-

nych dziaJe— budowlanych oraz wybudowanie ”rzyJącza wodociągowego od istnie–ącego wodociągu 
w mie–scowo`ci KJadno - Ple`na; 

3) wybudowanie uzbro–enia na obszarze ob–ętym planem w za—resie `cie—ów sanitarnych oraz wybudo-

wanie ”rzyJącza —analizac–i sanitarne– ”rowadzone– ”oza obszarem ”lanu wzdJuw drogi gminnej do ist-

nie–ące– oczyszczalni w Kiszkowie; 

4) wybudowanie uzbro–enia na obszarze ob–ętym planem w zakresie kanalizacji deszczowej a nastę”nie 
”o”rzez urządzenie ”odczyszcza–ące do rowu melioracyjnego; 

5) zaopatrzenie obszaru planu w energię ele—tryczną, ”ro–e—towaną —ablową linią energetyczną ń5 kV 

”o”rowadzoną od istnie–ące– linii energetyczne– SN ń5 kV do stacji transformatorowej zlokalizowanej 

na obszarze planu. 

§ 2. 1. Realizac–a inwestyc–i ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązu–ącymi przepisami, w tym m.in. 

ustawą ”rawo budowlane, gos”odarce —omunalnej i ochronie `rodowis—aŁ 

2. Realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej wymienionych w § 1 

pkt 1, 2, 3, 4 i 5 jest zadaniem wJasnym inwestora. 

3. Finansowanie inwestycji w zakresie budowy infrastruktury technicznej dla potrzeb obszaru zmiany 

”lanu nie obciąwa–ą budwetu gminy. 
913 
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UCHWAIA NR NR XXVIII/210/2010 

 RAŚY GMINY _WIŚWIN 

 z dnia 29 kwietnia 2010 r. 

w s”rawie okre`lenia zasad i trybu ”rze”rowadzania konsultacji s”oJecznych 

z mieszkaLcami Gminy _widwin. 

Na podstawie art. 18 ust. 1, w związ—u z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (j.t.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy _widwin uchwala, co nastę”u–e: 

§ 1. 1. O—re`la sie zasady i tryb ”rowadzenia —onsultac–i s”oJecznych z miesz—aLcami Gminy _widwin 

w s”osób inny niw w drodze referendum lokalnego. 

2. źasady ”rze”rowadzania —onsultac–i s”oJecznych w formie referendum o—re`la–ą ”rze”isy odrębneŁ 

3. Konsultac–e s”oJeczne z miesz—aLcami Gminy _widwin ”rze”rowadza się w przypadkach przewi-

dzianych w ”rze”isach ”owszechnie obowiązu–ących oraz w s”rawach uznanych za wawne dla gminy. 

§ 2. 1. Konsultac–e s”oJeczne oznacza–ą re–estrac–ę o”inii, uwag i propozycji miesz—aLców Gminy 

_widwin do s”osobu rozstrzygnięcia s”rawy ob–ęte– —onsultac–ami s”oJecznymi. 

2. W —onsultac–ach s”oJecznych mogą uczestniczyć: 

1) wszyscy miesz—aLcy gminy, –eweli s”rawa dotyczy caJe– gminy; 

2) miesz—aLcy o—re`lone– czę`ci obszaru gminy, –eweli s”rawa dotyczy –edynie miesz—aLców te– czę`ci gminy; 

3) o—re`lona gru”a miesz—aLców gminy, –eweli s”rawa dotyczy te– gru”y miesz—aLcówŁ 

3. U”rawnienie do udziaJu w konsultacjach s”oJecznych, o —tórych mowa w ust. 2 ”osiada–ą miesz-

—aLcy, —tórzy nabyli czynne ”rawo wyborcze na–”óunie– w dniu wydania zarządzenia zgodnie z § 4 ust. 2 

§ 3. 1. Z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji spoJecznych mowe wystą”ić: 

1) wó–t gminy; 

2) rada gminy; 

3) komisja rady; 

4) miesz—aLcy gminy. 

2. Wniosek o ”rze”rowadzenie —onsultac–i s”oJecznych, o —tórym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 

”owinien zawierać: 

1) przedmiot konsultacji; 

2) termin roz”oczęcia i za—oLczenia —onsultac–i; 
3) opis zastosowanej formy; 

4) uzasadnienie, z o—re`leniem celu jaki ma zostać osiągniętyŁ 

3. Wniosek, o —tórym mowa w § 3 ust. 2 —ieru–e się do Wó–ta Gminy. 

4. Wniosek miesz—aLców gminy o ”rze”rowadzenie —onsultac–i s”oJecznych dotyczący czę`ci gminy 

lub o—re`lone– gru”y miesz—aLców, o”rócz wymagaL o—re`lonych w § 3 ust. 2 ”owinien zawierać listę 
osób ”o”iera–ących wniose—, co na–mniej 50 miesz—aLców gminy ”osiada–ących czynne ”rawo wyborcze 
w wyborach do rad gmin ustalone na dzieL zJowenia ”o”arciaŁ 

5. Wniosek miesz—aLców gminy o ”rze”rowadzenie —onsultac–i s”oJecznych dotyczący caJe– gminy 

o”rócz wymagaL o—re`lonych w § 3 ust. 2 ”owinien zawierać listę osób ”o”iera–ących wniose—, co naj-

mniej 100 miesz—aLców gminy ”osiada–ących czynne prawo wyborcze w wyborach do rad gmin ustalone 

na dzieL zJowenia ”o”arciaŁ 

6. Lista poparcia wniosku o przeprowadzenie —onsultac–i s”oJecznych ”owinna zawierać: 

1) imię i nazwis—o osoby udziela–ące– ”o”arcia; 

2) adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr mieszkania); 

3) nr ewidencyjny PESEL; 

4) datę i podpis. 


