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UCHWAŁA NR XLIX/287/09 

 RADY MIASTA NOWA SÓL  

 

 z dnia 26 czerwca 2009r. 
  

w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w żłobku miejskim  

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r.  
Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz  
art. 34b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach 
opieki zdrowotnej (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 
z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuję: 

§ 1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w żłobku 
miejskim. 

§ 2. Opłata za pobyt dziecka w żłobku miejskim 
obejmuje: 

1) koszty zakupu surowca zużytego do przyrzą-
dzenia posiłków, ustalonego przez Dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w No-
wej Soli z uwzględnieniem norm żywieniowych 
zawartych w odrębnych przepisach; 

2) koszty pobytu dziecka w żłobku miejskim.  

§ 3. Wysokość miesięcznej opłaty, o której mowa 
w § 2 pkt 1 ustala się biorąc pod  uwagę ilość dni 
roboczych w danym miesiącu. Opłata jest pobierana 
„z góry”. W przypadku zgłoszonej nieobecności 
dziecka opłata ulega zmniejszeniu za czas nieobec-
ności. 

§ 4. Opłata, o której mowa w § 2 pkt 2 wynosi 
7,8% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za 
pracę ustalanego zgodnie z przepisami ustawy  
z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wyna-
grodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z póź-
niejszymi zmianami). 

§ 5. 1. W opłatach, o których mowa w § 2 pkt 2 
mogą zostać udzielone ulgi, jeżeli do żłobka miej-
skiego uczęszcza więcej niż jedno dziecko. Ulga  
w opłacie na drugie i każde kolejne dziecko wynosi  
50% opłaty.  

2. Ulga przyznawana jest wyłącznie na pisemny 
uzasadniony wniosek rodzica (opiekuna prawnego) 
złożony do kierownika żłobka miejskiego. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezyden-
towi Miasta. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od dnia 
1 września 2009r.  

Przewodniczący Rady 
Piotr Szyszko 
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UCHWAŁA NR XXVIII/162/09 

 RADY MIASTA NOWE MIASTECZKO 

 

 z dnia 30 czerwca 2009r. 
  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy 
mieszkaniowej przy ulicy Parkowej , miasto Nowe Miasteczko  

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 z późn. zm.) oraz art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. 
Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), po stwierdzeniu zgod-
ności z zapisami obowiązującego studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go Gminy Nowe Miasteczko, uchwala się, co nastę-
puje: 

 

 

 

Dział I 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego w zakresie terenów zabu-
dowy mieszkaniowej przy ul. Parkowej w miejsco-
wości Nowe Miasteczko, zwany dalej planem. 

2. Plan obejmuje tereny o powierzchni łącznej 
ok. 5,24ha, w granicach wykazanych na załączniku 
graficznym do niniejszej uchwały. Teren ograniczo-
ny jest: 

 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Lubuskiego Nr 92 – 4815 –                                        Poz. 1256 
 

- od północy - publiczną drogą wojewódzką 
oraz terenami zabudowy mieszkaniowej, 

- od południa - terenami zajazdu - motelu 
oraz terenami parku miejskiego, 

- od wschodu - terenami rekreacyjnymi 
oraz wodami powierzchniowymi, 

- od zachodu - terenami parkingu i obsługi 
ruchu komunikacyjnego. 

3. Celem regulacji zawartych w ustaleniach pla-
nu jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju tere-
nu miasta Nowe Miasteczko w zgodzie z uwarunko-
waniami naturalnymi i kulturowymi, uwzględniając 
ochronę interesów publicznych, przy jednoczesnej 
minimalizacji wzajemnych konfliktów i optymalizacji 
działań. 

4. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są: 

1) rysunek planu będący załącznikiem graficznym, 
w skali 1:1000 - załącznik Nr 1; 

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które nale-
żą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania - załącznik Nr 2. 

Dział II 

Ustalenia planu 

Rozdział 1 

Przeznaczenie terenów 

§ 2. 1. Wyznacza się obszary o symbolach na ry-
sunku planu: 

1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej; 

2) ML - tereny zabudowy letniskowej, rekreacyj-
nej; 

3) ZR - tereny zieleni rekreacyjnej; 

4) KD - tereny publicznych dróg dojazdowych - 
gminnych; 

5) KX - tereny ciągu pieszo - jezdnego; 

6) KDW - tereny dróg wewnętrznych; 

7) EE - tereny urządzeń elektroenergetycznych. 

2. Linie rozgraniczające tereny o różnych funk-
cjach lub różnych sposobach zagospodarowania 
obowiązujące i proponowane wyznaczono na ry-
sunku planu. 

Rozdział 2 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego 

§ 3. 1. Dopuszcza się odprowadzenie wód opa-
dowych z połaci dachowych obiektów budowlanych  
- do gruntu na poszczególnych działkach z zachowa-
niem retencji terenowej oraz zgodnie z przepisami 
odrębnymi w zakresie ochrony wód i ziemi przed 
zanieczyszczeniami. 

2. Wszystkie, wprowadzone niniejszą uchwałą 
ustalenia muszą uwzględniać, w trakcie realizacji 
zamierzeń, zasady przeciwpożarowego zaopatrzenia 

wodnego z drogami dojazdowymi dla pojazdów 
pożarniczych. 

§ 4. Ustala się dopuszczalne poziomy hałasu  
w środowisku powodowane przez poszczególne 
grupy hałasu, w tym drogowego, zgodne z obowią-
zującymi przepisami odrębnymi. 

§ 5. Wprowadzanie wszelkich zanieczyszczeń do 
środowiska naturalnego musi odbywać się na zasa-
dach określonych w przepisach odrębnych. Uciążli-
wości i szkodliwości wywołane przez działalności 
związane z przeznaczeniem obszarów, w zakresie 
emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do wód, po-
wietrza, hałasu i wibracji, promieniowania szkodli-
wego dla ludzi i środowiska, w tym powstawania 
odpadów, wymagają stosowania urządzeń mają-
cych na celu eliminowanie lub ograniczanie uciążli-
wości oraz zachowania parametrów określonych  
w przepisach odrębnych, zapewniających ochronę 
zabudowy mieszkaniowej na terenach sąsiadują-
cych. 

§ 6. 1. Kto w trakcie prac ziemnych dokona od-
krycia kopalnych szczątków roślin lub zwierząt, jest 
obowiązany powiadomić o tym niezwłocznie Regio-
nalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, a jeżeli nie 
jest to możliwe - Burmistrza Nowego Miasteczka. 

Rozdział 3 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej  

§ 7. 1. Kto w trakcie robót budowlanych lub 
ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje 
przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiąza-
ny: 

1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić 
lub zniszczyć odkryty przedmiot; 

2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, 
ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 

3) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego 
wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli 
nie jest to możliwe, Burmistrza Nowego Mia-
steczka. Burmistrz jest obowiązany niezwłocz-
nie, nie dłużej niż w terminie 3 dni, przekazać 
wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków 
przyjęte zawiadomienie. 

Rozdział 4 

Kształtowanie przestrzeni publicznej  

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go 

§ 8. Plan wyznacza na cele publiczne tereny: 

1) publicznych dróg dojazdowych gminnych; 

2) ciągów pieszo - jezdnych; 

3) przeznaczone na cele infrastruktury technicznej. 

§ 9. 1. Na pokrycia dachów stromych projekto-
wanych budynków mieszkalnych należy stosować 
dachówkę ceramiczną lub inne drobnowymiarowe 
materiały dachówko - podobne, wyłącznie w odcie-
niach brązu, czerwieni, grafitu. 
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2. Dla budynków mieszkalnych ustala się paste-
lową kolorystykę elewacji, z wyłączeniem koloru 
fioletowego. 

§ 10. Ogrodzenia działek budowlanych muszą 
być wykonane jako ażurowe z prześwitem minimum 
70%, wysokość ogrodzenia frontu działki nie może 
przekraczać 1,60m. Jako pełne ogrodzenia dopusz-
cza się jedynie żywopłoty oraz ogrodzenia roślinne. 

§ 11. Ustala się obowiązek parkowania pojazdów 
w obrębie własnej nieruchomości: 

1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem MN - minimum 2 miejsca postojo-
we, w tym garaż; 

2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem ML - 1 miejsce postojowe. 

§ 12. Realizacja ustaleń planu musi uwzględniać 
potrzeby osób niepełnosprawnych, zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami odrębnymi. 

Rozdział 5 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu 

§ 13. 1. Ustala się minimalną powierzchnię nowo 
wydzielanej działki budowlanej na: 

1) 1200m2 - dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem MN; 

2) 370m2- dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem ML. 

2. Ustala się minimalne wymiary działki przezna-
czonej pod lokalizację stacji transformatorowych: 

1) słupowych na 3x3m; 

2) kompaktowych na 5x6m. 

3. Ustala się maksymalną powierzchnię zabudo-
wy działki budowlanej: 

1) 25% powierzchni działki dla terenów oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem MN; 

2) 30% dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem ML. 

4. Ustala się minimalną powierzchnię biologicz-
nie czynną: 

1) 60% dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolem MN; 

2) 40% dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolem ML. 

5. Ustala się rodzaj zabudowy mieszkaniowej ja-
ko wolno stojący dom mieszkalny jednorodzinny. 
Nie dopuszcza się zabudowy szeregowej i bliźnia-
czej. 

6. Ustala się minimalną szerokość frontu działki: 

1) 23m - dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem MN; 

2) 19m - dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem ML. 

§ 14. 1. Wyznacza się obowiązujące i nieprzekra-
czalne linie zabudowy o przebiegu zgodnym z rysun-
kiem planu. Wymiary podano w metrach. 

2. Wyznaczone linie zabudowy obowiązują dla 
ściany głównej elewacji frontowej budynku, tj. ele-
wacji od strony drogi, z której odbywa się główny 
wjazd lub wejście do budynku. Na działkach naroż-
nych dotyczy to także ściany głównej elewacji bocz-
nej budynku. 

3. Linie zabudowy nie wykazane muszą być 
zgodne z obowiązującymi przepisami odrębnymi. 

4. Dopuszcza się, poza wyznaczonymi liniami 
zabudowy, budowę ogrodzeń oraz urządzeń infra-
struktury technicznej. 

5. Poza wyznaczonymi liniami zabudowy do-
puszcza się utrzymanie istniejącej zabudowy miesz-
kaniowej. 

6. Dopuszcza się lokalizację zabudowy gospo-
darczej na granicy działki w obrębie terenów ozna-
czonych symbolem MN, pod warunkiem, że na 
działce sąsiedniej powstanie obiekt, również na gra-
nicy działki o takiej samej funkcji, gabarytach. 

§ 15. 1. Obowiązujące i proponowane linie po-
działu wewnętrznego wyznaczono na rysunku planu.  

2. W zakresie wyznaczonych proponowanych li-
nii podziału wewnętrznego należy zachować układ 
podziału na działki budowlane, przedstawiony na 
rysunku planu. 

Rozdział 6 

Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości 

§ 16. 1. Na terenie objętym ustaleniami planu 
nie dopuszcza się dokonywania jakichkolwiek po-
działów działek budowlanych za wyjątkiem określo-
nych liniami rozgraniczającymi tereny o różnych 
funkcjach oraz zgodnymi z ustaleniami planu i prze-
pisami szczególnymi. 

2. Podział poszczególnych terenów na działki 
budowlane musi być poprzedzony wydzieleniem 
niezbędnych terenów dla realizacji urządzeń infra-
struktury technicznej i komunikacji. 

Rozdział 7 

Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów 

§17. 1-4 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej: 

1) ustala się dojazd do terenów publicznymi dro-
gami dojazdowymi o symbolu na rysunku pla-
nu KD; 

2) w obszarze jednej działki budowlanej dopuszcza 
się lokalizację maksymalnie jednego budynku 
mieszkalnego oraz jednego budynku gospodar-
czo - garażowego; 

3) ustala się maksymalną wysokość zabudowy 
dwie kondygnacje nadziemne - piwnica, parter  
i użytkowe poddasze tj. 6m od najniżej położo-
nego narożnika budynku do najwyższego 
gzymsu/okapu i 10m do kalenicy dachu; 
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4) należy stosować dachy dwuspadowe lub wie-
lospadowe, spadki 30o - 50o, nie narzuca się kie-
runku kalenicy, dopuszcza się lukarny; 

5) dla budynku gospodarczo-garażowego ustala 
się maksymalną powierzchnię zabudowy 50m2 
oraz maksymalną wysokość zabudowy na 3m 
od najniżej położonego narożnika budynku do 
najwyższego gzymsu/okapu i 6m do kalenicy 
dachu; 

6) utrzymuje się istniejącą zabudowę mieszka-
niową, zlokalizowaną poza wyznaczonymi li-
niami zabudowy, dopuszcza się przebudowę 
bez prawa rozbudowy; 

7) dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabudowy 
gospodarczej poza wyznaczonymi liniami za-
budowy, do czasu zagospodarowania nieru-
chomości zgodnie z ustaleniami niniejszej 
uchwały; 

8) dopuszcza się utrzymanie i adaptację na cele 
mieszkalne lub mieszkalno - usługowe o cha-
rakterze pensjonatowym istniejącego obiektu 
na działce nr ewidencyjny 102, w jego istnieją-
cych gabarytach. 

2. 5-6 ML - tereny zabudowy letniskowej i rekre-
acyjnej: 

1) ustala się dojazd drogą dojazdową wewnętrzną 
oznaczoną na rysunku planu symbolem KDW; 

2) w obszarze jednej działki budowlanej dopusz-
cza się lokalizację maksymalnie jednego bu-
dynku letniskowego całorocznego lub sezono-
wego; 

3) ustala się maksymalną wysokość zabudowy 
dwie kondygnacje nadziemne - parter i użytko-
we poddasze tj. 3m od najniżej położonego na-
rożnika budynku do najwyższego gzymsu/ 
okapu i 5m do kalenicy dachu; 

4) należy stosować dachy dwuspadowe o spad-
kach 25o - 50o. 

3. ZR - tereny zieleni rekreacyjnej: 

1) ustala się dojazd do terenu wewnętrzną drogą 
dojazdową o symbolu na rysunku planu KDW; 

2) dopuszcza się budowę terenowych urządzeń 
rekreacyjnych; 

3) teren należy zagospodarować zielenią wysoką  
i niską; 

4) obowiązuje zakaz zabudowy budynkami. 

4. EE - tereny urządzeń elektroenergetycznych: 

1) ustala się dojazd do terenu publicznymi dro-
gami dojazdowymi o symbolu na rysunku pla-
nu KD. 

Rozdział 8 

Systemy komunikacji i infrastruktury technicznej 

§ 18. 1. Skrzyżowania z urządzeniami infrastruk-
tury technicznej naziemnej i podziemnej należy wy-

konać na warunkach i w uzgodnieniu z zarządcami 
poszczególnych sieci. 

2. Wszelkie urządzenia infrastruktury technicznej, 
w tym telekomunikacji zaleca się lokalizować w li-
niach rozgraniczających tereny dróg dojazdowych 
gminnych, ciągów pieszo-jezdnych oraz dróg we-
wnętrznych. 

3. W trakcie realizacji zamierzeń inwestycyjnych 
należy zachować odległości podstawowe projekto-
wanych obiektów od istniejących sieci infrastruktury 
elektroenergetycznej, gazowej, wodnej, kanalizacyj-
nej, telekomunikacyjnej - zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Dopuszcza się, za zgodą zarządcy sieci 
zmniejszenie tych odległości. 

4. Do ogrzewania budynków zaleca się stosowa-
nie ekologicznych źródeł energii. 

5. Obowiązuje zakaz nasadzeń drzew i krzewów 
na trasach przebiegu projektowanych i istniejących 
sieci infrastruktury technicznej - zgodnie z przepi-
sami odrębnymi. 

6. Dopuszcza się przełożenie istniejących sieci in-
frastruktury technicznej za zgodą zarządców po-
szczególnych sieci. 

§ 19. 1. Ustala się zasilanie w energię elektryczną 
z istniejącej sieci elektroenergetycznej. 

2. Przewiduje się zasilanie odbiorców z projek-
towanych stacji transformatorowych, zlokalizowa-
nych na obszarach oznaczonych na rysunku planu 
symbolem EE, w ilości wg potrzeb. 

3. Pod projektowane stacje transformatorowe na-
leży wydzielać działki o wymiarach wskazanych  
w § 13 ust. 2. niniejszej uchwały, przylegające do 
drogi, z zapewnionym dojazdem do obiektu drogą 
utwardzoną o szerokości minimum 3,5m. 

4. Projektowane linie elektroenergetyczne prze-
widuje się jako kablowe. 

5. Obowiązuje zakaz zabudowy i nasadzeń drzew 
na trasach przebiegu istniejących napowietrznych 
linii elektroenergetycznych. 

§ 20. 1. Wyznacza się tereny układu komunika-
cyjnego, na który składają się tereny o symbolu:  

1) KD - tereny dróg publicznych dojazdowych ist-
niejących, ustala się szerokość w liniach roz-
graniczających zgodnie z rysunkiem planu - 
wymiary podano w metrach, ustala się mini-
malną szerokość jezdni 6m, dopuszcza się bu-
dowę chodników; 

2) KDW - tereny dróg wewnętrznych dojazdowych 
istniejących, ustala się szerokość w liniach roz-
graniczających zgodnie z rysunkiem planu - 
wymiary podano w metrach, ustala się szero-
kość jezdni na minimum 3,5m; 

3) KX - tereny ciągu pieszo-jezdnego, szerokość  
w liniach rozgraniczających zgodnie z rysun-
kiem planu. 
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2. W liniach rozgraniczających drogi dojazdowe 
dopuszcza się budowę infrastruktury technicznej, 
chodników, ścieżek rowerowych oraz urządzeń 
związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. 

§ 21. 1. Odpady stałe należy gromadzić w pojem-
nikach na każdej posesji. Wywóz odpadów należy 
prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Docelowo należy wprowadzić segregację od-
padów stałych w celu zastosowania recyklingu. 

3. Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi  
i innymi niż niebezpieczne należy prowadzić zgodnie 
z przepisami odrębnymi. 

§ 22. Sieć telekomunikacyjną- linie kablowe - za-
leca się prowadzić wzdłuż ciągów komunikacji ko-
łowej. 

§ 23. 1. Dostawę wody należy prowadzić z istnie-
jącego systemu wodociągowego. 

2. Na sieciach wodociągowych należy zamonto-
wać nadziemne hydranty przeciwpożarowe, zgodnie 
z przepisami odrębnymi. 

§ 24. 1. Ścieki bytowe należy odprowadzać do 
istniejącej sieci kanalizacji. 

2. Zakazuje się stosowania przydomowych 
oczyszczalni ścieków. 

3. Odprowadzenie wód opadowych z terenów, 
na których może dojść do ich zanieczyszczenia, musi 
się odbywać zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 25. 1. Dostawę gazu należy prowadzić z sieci 
gazowej średniego ciśnienia na warunkach zarządcy 
sieci, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy 
zachowaniu wymaganych stref kontrolowanych. 

 

 

Rozdział 9 

Tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użyt-
kowanie terenu 

§ 26. 1. Obszary, dla których plan ustala inne 
przeznaczenie niż istniejące, mogą być wykorzysty-
wane w sposób dotychczasowy, do czasu ich zago-
spodarowania zgodnie z ustaleniami niniejszej 
uchwały. 

2. Na terenach, dla których plan przewiduje inne 
niż dotychczasowe użytkowanie mogą być budowa-
ne obiekty tymczasowe, jeżeli ich realizacja jest nie-
zbędna do prawidłowego wykorzystania gruntów 
lub obiekty, które będą mogły być adaptowane do 
przyszłego, zgodnego z planem, użytkowania. Loka-
lizacja tych obiektów winna odbywać się zgodnie  
z niniejszymi ustaleniami. 

Rozdział 10 

Stawki procentowe 

§ 27. Ustala się 30% stawkę, służącą naliczeniu 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, za wyjątkiem terenów będących 
własnością komunalną, dla których stawka wynosi 
1%. 

Dział III 

Przepisy końcowe 

§ 28. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Nowego Miasteczka. 

§ 29. Uchwała wchodzi w życie po 30 dniach od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego. 

Przewodnicząca Rady 
Joanna Zawiślak - Mendaluk 
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Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XXVIII/162/09 

Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku 

z dnia 30 czerwca 2009r.
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XXVIII/162/09 

Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku 
z dnia 30 czerwca 2009r. 

 

Rozstrzygnięcie 
o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwesty-
cji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą 
do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finan-

sowania, zgodnie z przepisami o finansach  
publicznych 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), art. 7 ust. 7 pkt 2 i 3 
ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 167 
ust. 2 pkt 1 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Rada Miejska 
w Nowym Miasteczku rozstrzyga, co następuje: 

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

a) zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ście-
ków - finansowane przez gminę: 

- budowa wodociągu gminnego, 

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej, 

b) zaopatrzenie w gaz, energię elektryczną - fi-
nansowane przez inwestora zewnętrznego: 

- budowa sieci gazowej, 

- budowa sieci energetycznej SN i stacji 
transformatorowych SN/nn, 

c) budowa dróg gminnych - finansowane przez 
gminę: 

- budowa dróg dojazdowych, 

- budowa ciągu pieszego. 

2. Sposób realizacji, zapisanych w planie, inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które na-
leżą do zadań własnych gminy odbywać się będzie 
zgodnie z obowiązującymi przepisami z terminem 
realizacji uzależnionym od pozyskania środków ze 
źródeł określonych w pkt 3. 

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

a) z budżetu gminy, zgodnie z uchwałą budże-
tową, 

b) z kredytów i pożyczek, 

c) z obligacji komunalnych, 

d) z udziału inwestorów zewnętrznych, w opar-
ciu o odrębne porozumienia. 
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UCHWAŁA NR XXXI/239/09 

 RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE 

 

 z dnia 7 lipca 2009r. 
  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie przebiegu sieci gazowych  

w gminie Skwierzyna  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, 
poz. 717 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

Rozdział 1 

Ustalenia ogólne 

§ 1. 1. Przedmiotem ustaleń niniejszej uchwały 
jest przeznaczenie terenu pod budowę gazociągu 
wysokiego ciśnienia wraz z obiektami pomocniczy-
mi, w tym m.in. zespołami zaporowo - upustowymi  
i drogami dojazdowymi, infrastrukturą kontrolno - 
pomiarową i kablem transmisji danych obejmujące-

go obszar w obrębach: Gościnowo, Dobrojewo, Mu-
rzynowo, Świniary, Wiejce, Krobielewko w gminie 
Skwierzyna.  

2. Granice obszaru objętego uchwałą oznaczono 
na rysunku planu w skali 1: 2000. 

3. Integralną częścią uchwały jest: 

1) rysunek planu w skali 1:2000 zwany dalej ry-
sunkiem - załącznik graficzny Nr 1, stanowią go 
arkusze ponumerowane od Nr 1 do Nr 17, wy-
rys ze studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego Gminy Skwie-
rzyna zawiera arkusz Nr 17; 

2) rozstrzygnięcie w sprawie sposobu rozpatrze-
nia uwag do projektu zmiany planu, stanowiące 


