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z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146), w związku z art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 

o podatkach i o”Jatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, 

poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, 

Nr 116, poz. 730 i Nr 223, poz. 1463 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458), art. 6b ustawy z dnia 15 listopa-

da 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 

i Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655 oraz 

z 2009 r. Nr 56, poz. 458) i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 ”audziernika 2002 r. o ”odatku le`nym 

(Dz. U. Nr 200, poz. 1682 i Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365 

i Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116, poz. 730 oraz 

z 2009 r. Nr 56, poz. 458) uchwala się, co nastę”uje: 

§ 1. W paragrafie 1 uchwaJy Nr XXII/115/2005 Rady Gminy Krzęcin z dnia 3 marca 2005 r. w spra-

wie ”oboru inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz okre`lenia wysoko`ci wynagrodzenia za inkaso (ŚzŁ 
Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 31, poz. 659; z 2007 r. Nr 87, poz. 1451 oraz z 2008 r. Nr 77, 

poz. 1688), w”rowadza się zmianę w wyniku, której ust. 2 pkt 11 otrzymuje nastę”ujące brzmienie: ｭob-

szaru soJectwa veLsko - Pana soJtysa Śaniela KamiLskiego, zamŁ veLsko 34ｬ. 

§ 2. Wykonanie uchwaJy ”owierza się wójtowiŁ 

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

wództwa źachodnio”omorskiego. 

Przewodniczący Rady: 
Mariusz Bodnar 
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UCHWAIA NR XXXVI/292/10 

 RADY GMINY STARGARD SZCZECIKSKI 

 z dnia 26 marca 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Sowno, 
dziaJki nr 89/3, 89/4, 90, 91, 92, 93 i czę`ci dziaJek ń3ńłń, ń3ńł2 i 525. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 

poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, 

poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, 

poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; 

z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; 

z 2010 r. Nr 28, poz. 142) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-

darowaniu 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) Rada Gminy Stargard 

SzczeciLski uchwala, co nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

Ustalenia ogólne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XVIII/130/08 Rady Gminy Stargard SzczeciLski z dnia 13 czerwca 2008 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie 
Sowno, ”o stwierdzeniu zgodno`ci ustaleL niniejszej uchwaJy ze Studium uwarunkowaL i kierunków za-

gospodarowania przestrzennego gminy Stargard SzczeciLski zatwierdzonym uchwaJą Nr XIII/89/95 Rady 
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Gminy Stargard SzczeciLski z dnia 28 wrze`nia 1995 r., zmienionym uchwaJą Nr XXIII/182/2001 Rady 

Gminy Stargard SzczeciLski z dnia 23 lutego 2001 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowaL i kierun-

ków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Stargard SzczeciLski i zmiany planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Stargard SzczeciLski, zmienionym uchwaJą Nr XXIV/181/05 Rady Gminy Stargard 

SzczeciLski z dnia 28 stycznia 2005 r. w s”rawie ”rzyjęcia zmiany Studium uwarunkowaL i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard SzczeciLski, zmienionym uchwaJą Nr XXXIII/246/05 

Rady Gminy Stargard SzczeciLski z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowaL i kie-

runków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Stargard SzczeciLski, zmienionym uchwaJą Nr XIII/78/2007 

z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany ｭStudium uwarunkowaL i kierunków zagos”oda-

rowania przestrzennego gminy Stargard SzczeciLskiｬ, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Sowno gmina Stargard SzczeciLski - zwany dalej planem. 

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar ”oJowony w gminie Stargard 

SzczeciLski obręb Sowno dziaJki nr 89/3, 89/4, 90, 91, 92, 93 i czę`ci dziaJek 131ł1, 131ł2 i 525 

o Jącznej ”owierzchni 1,14 ha. 

3. Granice zmiany planu miejscowego ”rzedstawione są na rysunku ”lanu w skali 1:1000 stanowią-
cym zaJącznik nr 1 do niniejszej uchwaJyŁ 

4. Przedmiotem s”orządzenia ”lanu jest zmiana terenów rolniczych i le`nych na funkcję mieszkaniową 
z usJugami z dopuszczeniem funkcji rekreacyjnej. 

5. Integralnymi czę`ciami planu miejscowego są nastę”ujące zaJączniki do niniejszej uchwaJy: 

1) zaJącznik nr 1 - rysunek planu miejscowego; 

2) zaJącznik nr 2 - wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gmi-

ny Stargard SzczeciLski; 
3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu miejscowego; 

4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finan-

sach publicznych 

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

1) ”rzeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach 
zagospodarowania, a takwe szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich 

uwytkowaniu, w tym zakaz zabudowy; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego oraz ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskauniki inten-

sywno`ci zabudowy; 
3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody, krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków; 
4) do”uszcza się mowliwo`ć zmiany zagos”odarowania wewnątrz terenów elementarnych objętych ”lanem; 
5) zasady i warunki scalania ”odziaJu nieruchomo`ci; 
6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

7) s”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzenia i uwytkowania terenów; 
8) stawki ”rocentowe, na ”odstawie których ustala się jednorazową o”Jatę od wzrostu warto`ci nieru-

chomo`ciŁ 

2. Ustalenia planu zawarte w tek`cie uchwaJy obejmują tereny oznaczone na rysunku ”lanu nastę”u-

jącymi symbolami: 

1) M,U.UT - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usJugami i usJugami turystycznymi; 

2) ZL - dziaJka le`na; 
3) KDW - droga wewnętrzna gminna; 

4) DZ - czę`ć drogi zbiorczej ”owiatowej nr 0709Z. 

3. Przebieg linii rozgraniczających dla celów o”racowaL geodezyjnych nalewy okre`lić ”o”rzez odczyt 
osi odpowiednich linii z rysunku planu. 

4. Przez nie”rzekraczalną linię zabudowy nalewy rozumieć linię ograniczającą, obszar na którym do-

”uszcza się wznoszenie budynków oraz - okre`lonych w ustaleniach planu - budowli; linia nie dotyczy: 

elementów zagos”odarowani terenu, balkonów, wykuszy, loggi, gzymsów, oka”ów, ”odokienników, za-

daszeL z wej`ciami, ryzalitów, ”rzedsionków, schodów zewnętrznych, ”ochylni, tarasów, czę`ci ”od-

ziemnych obiektów budowlanych, o ile ustalenia ”lanu nie stanowią inaczejŁ 
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5. Przez wysoko`ć zabudowy nalewy rozumieć wysoko`ć mierzoną od najniwszej rzędnej obrysu kon-

dygnacji przyziemnej budynku odwzorowanej na ”odkJadzie mapowym rysunku ”lanu do najwywszej kale-

nicy dachu lub najwywszego ”unktu na ”okryciu kubatury budynku albo attykiŁ Śo wysoko`ci zabudowy 
nie wlicza się urządzeL, instalacji i elementów technicznych, reklamowych (o ile nie mają formy attyki), 

takich jak anteny, maszty odgromnikowe, kominy, nadbudówki nad dachami (np. maszynownie duwigów, 
centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne, kotJownie)Ł 

RozdziaJ 2 

Ustalenia z zakresu ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego, inwynierii i komunikacji 

§ 3. W zakresie ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego ustala się: 

1) zakaz ”rzekroczenia standardów jako`ci `rodowiska ”oza granicami terenu, do którego inwestor ma 

tytuJ ”rawny; 
2) zakaz w”rowadzania nieoczyszczonych lub oczyszczonych `cieków w niewJa`ciwym sto”niu do wód 

powierzchniowych i do ziemi; 

3) wody deszczowe nalewy zagos”odarować na terenie wJasnej dziaJki; 
4) s”osób zagos”odarowania terenu nie mowe zmieniać kierunków od”Jywu wód gruntowych i po-

wierzchniowych na terenach sąsiednichŁ Obowiązek zachowania rurociągów drenarskich i kanaJów 
melioracji podstawowej; 

5) w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytków - tereny nie są objęte ochroną; 
6) do”uszcza się wycinkę drzew w ilo`ci niezbędnej dla zabudowy mieszkaniowej i ochrony przeciwpo-

warowej na dziaJce nr 89/3 i 89/4. 

§ 4. W zakresie infrastruktury technicznej ustala się: 

1) zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu biegnącego w drodze o nr ewidencyjnym 131/1 o `red-

nicy Ø 90 mm; 

2) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej we wsi Sowno, `cieki bytowe nalewy od”rowadzić do szczel-

nych zbiorników bezod”Jywowych lub indywidualnych biologicznych oczyszczalni; 
3) wody opadowe do czasu wybudowania kanalizacji deszczowej w miejscowo`ci Sowno nalewy zago-

s”odarować na terenie wJasnej dziaJki; 
4) usuwanie i unieszkodliwianie od”adów komunalnych - ustala się w systemie obowiązującym w gminie; 

5) zaopatrzenie w cie”Jo - ustala się w systemie ogrzewania indywidualnego bez wprowadzania ograni-

czeL dotyczących rodzaju ”aliwa; ”referuje się stosowanie ”aliw ekologicznych - ciekJych, gazowych, 
energii elektrycznej lub sJonecznej; 

6) zaopatrzenie w gaz z projektowanej sieci w drodze o nr ewidencyjnym 131/1 z sieci przewodowej 

`redniego ci`nienia, a do czasu jej realizacji w systemie indywidualnym - butle lub zbiorniki na gaz ”Jynny; 
7) zaopatrzenie w energię elektryczną ustala się z istniejącej sieci w miejscowo`ci Sowno 0,4 kV; 

8) zaopatrzenie telekomunikacyjne z węzJa centrali cyfrowej w Stargardzie SzczeciLskim. 

§ 5. W zakresie komunikacji ustala się: dostę” do terenów dziaJek z drogi publicznej gminnej KDW do 

drogi powiatowej DZ - nr 0709Z. 

RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe 

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 

§ 6. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem M,U.UT o Jącznej powierzchni 0,96 ha 

ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usJugami z dopuszczeniem zabudowy 

mieszkaniowej rekreacji indywidualnej; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 
a) zabudowa wolnostojąca, 
b) do”uszcza się ”rzeznaczenie czę`ci budynku lub budynek wolnostojący na funkcje usJugowe, 
c) do”uszcza się realizację garawy jako obiekty dobudowane lub jako odrębne obiekty, ”rzy zacho-

waniu ustalonych w planie parametrów i wskauników, 
d) do”uszcza się realizację zabudowy rekreacyjnej indywidualnej, ”rzy zachowaniu wskauników i pa-

rametrów ustalonych w planie; 
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3) parametry i wskauniki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegJo`ci 6,0 m od linii rozgraniczającej drogę KDW, 

b) wskaunik ”owierzchni zabudowy - do 25% ”owierzchni dziaJki, 
c) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej - minimum 60% ”owierzchni dziaJki, 
d) wysoko`ć zabudowy - do dwóch kondygnacji naziemnych, maksymalnie do 9,0 m, 

e) druga kondygnacja w dachu, do”uszcza się budowę `ciany kolankowej do 1,0 m, 

f) zabudowa garawowa dostosowana architektonicznie do bryJy gJównego budynku, 
g) dachy gJównych bryJ budynków, symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe oraz mansardowe 

o kącie nachylenia gJównych ”oJaci 30 - 45º; 
4) do”uszcza się wtórny ”odziaJ terenu ”rzy zachowaniu minimalnej wielko`ci dziaJki 1000 m2; 

5) istnieje mowliwo`ć scalania sąsiadujących ze sobą dziaJek w obrębie terenu elementarnego; 

6) zasady ochrony `rodowiska wedJug rozdziaJu 2 § 3; 

7) na terenie ”lanu nie wystę”ują obiekty kultury materialnej ”odlegające ochronie; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej: z drogi KDW gminnej do drogi powiatowej nr 0709Z oznaczonej na 

rysunku planu symbolem ŚźŁ Śroga KŚW stanowi jednocze`nie drogę ”rzeciw”owarową; 
9) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) wedJug za”isu rozdziaJu 2 § 4, 

b) dla linii `redniego na”ięcia 15 kV biegnącej ”rzez dziaJkę o nr ewidencyjnym 90 do”uszcza się jej 
skablowanie; w strefie ”od linią w”rowadza się ograniczone uwytkowanie, a w szczególno`ci nie 
do”uszcza się nasadzeL ro`linno`ci `redniej i wysokiej oraz podnoszenia terenu; 

10) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania i uwytkowania terenu: nie w”rowadza się tymcza-

sowej formy uwytkowania terenu; 
11) wysoko`ć jednorazowej o”Jaty ”obieranej ”rzez wójta ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć wzrosJa 

w związku z ustaleniami niniejszej uchwaJy, ustala się na 30% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

§ 7. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem KDW o powierzchni 0,12 ha ustala się ”rze-

znaczenie terenu: droga gminna - stan istniejący o szeroko`ciach w liniach rozgraniczających drogę 9,0 m; 

droga ta Jączy się na ”óJnocy z drogą ”owiatową Śź - 0709Z o powierzchni 0,01 ha. 

§ 8. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem ZL o powierzchni 0,05 ha ustala się ”rze-

znaczenie terenu: dziaJka le`na - czę`ć dziaJki nr 525, stan istniejący - do dotychczasowego uwytkowaniaŁ 

RozdziaJ 4 

Ustalenia koLcowe 

§ 9. Śo czasu realizacji ustaleL niniejszej uchwaJy do”uszcza się dotychczasowy s”osób uwytkowania 
i zagos”odarowania terenu, okre`lony do ”oszczególnych terenów odrębnymi przepisami szczegóJowymi. 

§ 10. Przeznacza się grunty le`ne LsV na dziaJkach nr 89/3 i 89/4 o powierzchni 0,3051 ha na cele 

niele`ne za zgodą MarszaJka Województwa źachodnio”omorskiego - zgodnie z decyzją Nr WRiO_-IV-EN-

6140-15/09 z dnia 10 lipca 2009 r. 

§ 11. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy Stargard SzczeciLskiŁ 

§ 12. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 

Województwa źachodnio”omorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Stargard SzczeciLskiŁ 

 

Przewodniczący Rady: 
Jerzy Wojciechowski 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XXXVI/292/10 

Rady Gminy Stargard SzczeciLski 
z dnia 26 marca 2010 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XXXVI/292/10 

Rady Gminy Stargard SzczeciLski 
z dnia 26 marca 2010 r. 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XXXVI/292/10 

Rady Gminy Stargard SzczeciLski 
z dnia 26 marca 2010 r. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Stargard SzczeciLski w s”rawie roz”atrzenia uwag 

do projektu planu miejscowego 

Na podstawie 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 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) Rada Gminy Stargard 

SzczeciLski rozstrzyga, co nastę”uje: 
Do projektu miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego w obrębie Sowno, dziaJki nr 89/3, 

89ł4, 90, 91, 92, 93 i czę`ci dziaJek 131ł1, 131ł2 i 525, dotyczącego zmiany terenów rolniczych i le-

`nych na funkcję mieszkaniową z usJugami z dopuszczeniem funkcji rekreacyjnej, wyJowonego do ”ublicz-

nego wglądu wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko nie wniesiono uwagŁ 
 

 

 

źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XXXVI/292/10 

Rady Gminy Stargard SzczeciLski 
z dnia 26 marca 2010 r. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Stargard SzczeciLski o s”osobie realizacji 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 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), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 

ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, 

poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, 

poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, 

poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, 

poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; 

z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142) oraz art. 216 ust. 2 pkt 1 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) okre`la się nastę-
”ujący s”osób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy oraz zasady ich finansowania: 

ź ustaleL zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w obrębie Sowno, dziaJki 
nr 89ł3, 89ł4, 90, 91, 92, 93 i czę`ci dziaJek 131ł1, 131ł2 i 525, dotyczącym zmiany terenów rolni-

czych i le`nych na funkcję mieszkaniową z usJugami z dopuszczeniem funkcji rekreacyjnej oraz z prze-

”rowadzonej analizy ”rognozy skutków finansowych uchwalenia ”lanu miejscowego wynika, iw jego ”rzy-

jęcie oraz realizacja za”isanych w nim zadaL z zakresu infrastruktury technicznej nie ”ociąga za sobą wy-

datków z budwetu gminyŁ Wszelkie koszty związane z ”odJączeniem zabudowy ”owstaJej na obszarze 
”lanu do infrastruktury technicznej ”oniesie gestor sieci lub wJa`ciciel terenuŁ 
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