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ZaJącznik nr 2 

Rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag do ”rojektu zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania 
”rzestrzennego miasta Cza”linka ｭteren ”rzy ulicy WaJeckiej nad jeziorem Cza”linoｬ 

źgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzen-
nym (Śz. U. Nr 80, ”oz. 717; z 2004 r. Nr 6, ”oz. 41, Nr 141, ”oz. 1492; z 2005 r. Nr 113, ”oz. 954, 
Nr 130, ”oz. 1087; z 2006 r. Nr 45, ”oz. 319, Nr 225, ”oz. 1635; z 2007 r. Nr 127, ”oz. 880; 
z 2008 r. Nr 199, ”oz. 1227, Nr 201, ”oz. 1237, Nr 220, ”oz. 1413), Rada Miejska w Cza”linku roz-
strzyga, co nastę”uje: 

1. Na ”odstawie o`wiadczenia Burmistrza Miasta i Gminy Cza”linek w s”rawie braku uwag do ”ro-
jektu zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego wyJowonego do ”ublicznego wglądu 
wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko, nie wniesiono w wyznaczonym w ogJoszeniu terminie do 
dnia 22 grudnia 2008 r. wadnych uwag. 

ZaJącznik nr 3 

Rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji za”isanych w ”lanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania ｭteren ”rzy ulicy WaJeckiej 

nad jeziorem Cza”linoｬ 

Na ”odstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rze-
strzennym (Śz. U. Nr 80, ”oz. 717; z 2004 r. Nr 6, ”oz. 41, Nr 141, ”oz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 
”oz. 954, Nr 130, ”oz. 1087; z 2006 r. Nr 45, ”oz. 319, Nr 225, ”oz. 1635; z 2007 r. Nr 127, 
”oz. 880; z 2008 r. Nr 199, ”oz. 1227, Nr 201, ”oz. 1237, Nr 220, ”oz. 1413), Rada Miejska w Cza-
”linku rozstrzyga, co nastę”uje: 

1. Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy, 
nie wynika z ustaleL zmiany ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego. 

PozŁ 880 
 

UCHWAIA NR XXXVł310ł2009 
Rady Miejskiej w Cza”linku 
z dnia 10 lutego 2009 rŁ 

 
w s”rawie uchwalenia zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Cza”linekŁ 

 Na ”odstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu 
”rzestrzennym (Śz. U. Nr 80, ”oz. 717; z 2004 r. Nr 6, ”oz. 41, Nr 141, ”oz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 
”oz. 954, Nr 130, ”oz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, ”oz. 319, Nr 225, ”oz. 1635; z 2008 r. Nr 199, 
”oz. 1227, Nr 201, ”oz. 1237, Nr 220, ”oz. 1413), Rada Miejska w Cza”linku uchwala, co nastę”uje: 

§ 1Ł 1. źgodnie z uchwaJą Nr IX/80/07 Rady Miejskiej w Cza”linku z dnia 14 czerwca 2007 r. 
w s”rawie ”rzystą”ienia do zmiany w miejscowym ”lanie zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Cza-
”linka uchwalonego uchwaJą Nr XVI/106/96 Rady Miejskiej w Cza”linku z dnia 15 czerwca 1996 r. (Śz. 
Urz. Woj. KoszaliLskiego z 1996 r. Nr 38, ”oz. 111), ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze studium uwarunkowaL i 
kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego Gminy Cza”linek ”rzyjętym uchwaJą Nr XXVII/194/2001 Rady 
Miejskiej w Cza”linku z dnia 28 wrze`nia 2001 r. uchwala się zmianę miejscowego ”lanu zagos”odaro-
wania ”rzestrzennego miasta Cza”linka obejmującą obszar o Jącznej ”owierzchni 2,62 ha, oznaczoną na 
rysunku zmiany ”lanu, stanowiącego zaJącznik do niniejszej uchwaJy. 



Śziennik Urzędowy 
Województwa źachodnio”omorskiego Nr 24 ｦ 4453 ｦ Poz. 880

 
2. Integralną czę`cią uchwaJy są nastę”ujące zaJączniki: 

1) zaJączniki nr 1 i nr 2 - rysunki zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta 
Cza”linka o”racowane w skali 1:1000 wraz z wyrysem ze studium uwarunkowaL i kierunków zago-
s”odarowania ”rzestrzennego miasta Cza”linka; 

2) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag do ”rojektu zmiany ”lanu; 
3) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji, za”isanych w zmianie ”lanu, inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z ”rze”isami o finansach ”ublicznych. 

3. Na rysunku zmiany ”lanu ustalono nastę”ujące elementy: 

1) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania; 
2) ”rzeznaczenie terenu; 
3) nie”rzekraczalne linie zabudowy; 
4) granice strefy ograniczonej ochrony stanowiska archeologicznego WIII. 

4. Ustala się ”odziaJ obszaru zmiany ”lanu, na tereny okre`lone na rysunku zmiany ”lanu liniami roz-
graniczającymi i oznaczonymi symbolami: 1MN; 2Ut,MN; 3U,P. 

§ 2Ł Ustalenia dotyczące ”rzeznaczenia terenów: 

1) na rysunkach zmiany ”lanu oznaczono symbolami ”rzeznaczenie terenów, o których mowa w § 1 ust. 4: 
a) MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
b) Ut,MN - teren zabudowy usJugowej turystyki (”ensjonat), teren zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej, 
c) U,P - teren zabudowy usJugowej, teren obiektów ”rodukcyjnych skJadów i magazynów. 

§ 3Ł Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

1) wysoko`ć zabudowy dla budynków okre`lono w dalszych ustaleniach; 
2) wysoko`ć zabudowy ”omocniczej (gos”odarczej, garawowej) - 1 kondygnacja + ”oddasze nieuwyt-

kowe, nie wywej niw 5 m nad ”oziom terenu; 
3) geometria dachów dla budynków mieszkalnych, usJugowych i ”rodukcyjnych zostaJa okre`lona 

w dalszych ustaleniach; do”uszcza się stosowanie dachów ”Jaskich lub ”ochyJych jednos”adowych 
dla budynków garawowych; 

4) ”okrycie dachów ”ochyJych dachówką ceramiczną, betonową lub innym materiaJem dachówko ”o-
dobnym; 

5) zakazuje się lokalizacji garawy blaszanych; 
6) nową zabudowę (budynki) lokalizować z uwzględnieniem nie”rzekraczalnych linii zabudowy, okre`lo-

nych na rysunku zmiany ”lanu; 
7) zakazuje się realizacji no`ników reklamowych wolnostojących z wyJączeniem ”ylonów reklamowych 

na terenie 3U,P; 
8) do”uszcza się realizację no`ników reklamowych, ”rzy czym: 

a) Jączna ”owierzchnia no`nika, mierzona ”o obrysie zewnętrznym nie mowe być większa niw 2 m2, 
b) jest to reklama w formie tablic (szyldów) reklamowych mocowanych do elewacji budynków 

i ”arkanów, 
c) dotyczy ”rowadzonej na terenie nieruchomo`ci swojej dziaJalno`ci; 

9) zakazuje się realizacji ogrodzeL z elementów betonowych. 

§ 4Ł Ustalenia dotyczące ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) teren objęty zmianą ”lanu ”oJowony w caJo`ci w otulinie Śrawskiego Parku Krajobrazowego, Obszarze 
Chronionego Krajobrazu ｭPojezierze Śrawskieｬ i obszarze Natura 2000 ｭOstoja Śrawskaｬ - realizacja 
inwestycji musi uwzględniać zasady zagos”odarowania i uwytkowania terenu oraz zakazy okre`lone w 
”rze”isach odrębnych, w szczególno`ci o ochronie ”rzyrody. 

§ 5Ł Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

1) czę`ć terenu 3U,P ”oJowona jest w strefie ograniczonej ochrony stanowiska archeologicznego ｭWIIIｬ, 
w której obowiązują nastę”ujące wymagania: 
a) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z ”racami ziemnymi 

z od”owiednim organem ds. ochrony zabytków, w tym - ”owiadamianie o zamiarze ”odjęcia ”rac 
ziemnych, 
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b) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziem-

nych, na zasadach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dot. ochrony zabytków. 

§ 6Ł Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury technicznej: 

1) ustala się obsJugę komunikacyjną obszaru ”o”rzez istniejące ulice (”oza granicami zmiany ”lanu); 
2) w ramach ”oszczególnych terenów i dziaJek, nalewy za”ewnić od”owiednią liczbę miejsc ”ostojowych 

”odanych w ”kt 3, z uwzględnieniem warunków technicznych okre`lonych w ”rze”isach odrębnych; 
3) ustala się nastę”ujące wskauniki wy”osawenia w miejsca ”ostojowe ustalonych dziaJek budowlanych, 

na których ”rzewidziane są do realizacji nowe budynki: 
a) dla obiektów handlowych - 1 stanowisko na kawde roz”oczęte 25 m2 ”owierzchni uwytkowej, 
b) dla obiektów usJugowych - 1 stanowisko na kawde roz”oczęte 60 m2 ”owierzchni uwytkowej, 
d) dla obiektów ”rodukcyjnych - minimum 1 stanowisko na 4 zatrudnionych, 
e) dla budynków jednorodzinnych - dla jednego budynku mieszkalnego minimum 1 stanowisko na 

terenie dziaJki lub w garawu wolnostojącym lub wbudowanym; 
4) obszar zmiany ”lanu wy”osawony jest w sieci infrastruktury technicznej, które mogą ”odlegać ”rze-

budowie, rozbudowie i wymianie; dla nowych inwestycji nalewy za”ewnić wykonanie sieci infrastruk-
tury technicznej ”owiązane z istniejącym systemem miejskim, za”ewniającym mowliwo`ć ”odJączenia 
do niej terenów w zakresie: 
a) wodociągu, 
b) kanalizacji sanitarnej, 
c) kanalizacji deszczowej, 
d) sieci energetycznej - skablowanej, ”odziemnej, 
e) sieć telefonicznej - skablowanej, ”odziemnej, 
f) sieci gazowej; 

5) w zakresie wodociągu ustala się - rozbudowę i ”rzebudowę istniejącej sieci miejskiej (Ø80 - Ø250); 
alternatywne zao”atrzenie w wodę nastą”i ze studni ”ublicznych zlokalizowanych na terenie miasta, 
zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 

6) w zakresie kanalizacji sanitarnej ustala się rozbudowę i ”rzebudowę istniejącej sieci miejskiej tJocznej 
i grawitacyjnej (Ø63 - Ø250); 

7) w zakresie kanalizacji deszczowej ustala się rozbudowę i ”rzebudowę istniejącej sieci miejskiej (Ø200 
- Ø500); 

8) w zakresie sieci energetycznej ustala się obsJugę ”o”rzez linie kablowe ”odziemne n/n ”rzyJączone do 
sieci s/n ”o”rzez istniejące ”oza granicami zmiany ”lanu elektroenergetyczne stacje transformatoro-
we, do”uszcza się realizację nowej stacji transformatorowej na terenie 3U,P; 

9) w zakresie sieci telefonicznej ustala się rozbudowę i ”rzebudowę istniejącej sieci telefonicznej kablo-
wej ”odziemnej; 

10) w zakresie sieci gazowej ustala się rozbudowę i ”rzebudowę istniejącej sieci miejskiej (Ø63 - Ø150); 
11) w zakresie zao”atrzenia w cie”Jo do”uszcza się wszystkie rodzaje systemów grzewczych; 
12) od”ady nalewy gromadzić w ”ojemnikach na terenie nieruchomo`ci i od”rowadzać je zgodnie z ”olity-

ką od”adową miasta na skJadowisko od”adów. 

§ 7Ł Ustalenia dotyczące s”osobów i terminów tymczasowego zagos”odarowania i uwytkowania te-
renów - do czasu realizacji ustaleL niniejszej zmiany ”lanu, tereny mogą być zagos”odarowane i zabudo-
wane w dotychczasowy s”osób. 

§ 8Ł Ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia 
w ich uwytkowaniu: 

1) zakazuje się lokalizacji ”rzedsięwzięć mogących znacząco oddziaJywać na `rodowisko, dla których 
s”orządzenie ra”ortu oddziaJywania na `rodowisko jest obligatoryjne, okre`lonych w ”rze”isach od-
rębnych; 

2) ”rzed realizacją ustaleL ”lanu na terenie 3U,P nalewy w caJo`ci wy”eJnić odstę”stwo od zakazu reali-
zacji ”rzedsięwzięć mogących znacząco oddziaJywać na `rodowisko, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 

3) ”rzy ”rojektowaniu obiektów budowlanych nalewy za”ewniać ochronę ludno`ci zgodnie z wymaga-
niami obrony cywilnej okre`lonymi ”rze”isami odrębnymi. 

§ 9Ł Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany ”lanu symbolem 1MN o ”owierzchni 0,24 ha: 

1) ”rzeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
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2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) do”uszcza się ”odziaJ terenu na nastę”ujących warunkach: 
ｦ min. szeroko`ć frontu dziaJki - 25 m, 
ｦ min. ”owierzchnia dziaJki - 1000 m2; 

3) warunki zabudowy i zasady zagos”odarowania terenu: 
a) wysoko`ć zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne, w tym ”oddasze, do 9,0 m, 
b) geometria dachu - dach ”ochyJy dwu- lub wielos”adowy, dJugo`ć kalenicy nie krótsza niw ”oJowa 

caJkowitej szeroko`ci frontowej budynku, 
c) kąt nachylenia dachu - 25°- 45°, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie więcej niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 40% ”owierzchni dziaJki; 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) dojazd - z ”rzylegJej ulicy, 
b) woda - z sieci wodociągowej ”oJowonej w ”rzylegJej ulicy, 
c) energia elektryczna - z sieci elektroenergetycznej ”oJowonej w ”rzylegJej ulicy, 
d) gaz - z sieci gazowej ”oJowonej w ”rzylegJej ulicy, 
e) `cieki sanitarne - do sieci kanalizacji sanitarnej ”oJowonej w ”rzylegJej ulicy, 
f) wody o”adowe - rozsączane w ramach terenu dziaJki; 

5) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 30%. 

§ 10Ł Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany ”lanu symbolem 2Ut,MN o ”owierzchni 
0,26 ha: 

1) ”rzeznaczenie terenu - teren zabudowy usJugowej turystyki (”ensjonat), teren zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej; 

2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) zakaz ”odziaJu; 

3) warunki zabudowy i zasady zagos”odarowania terenu: 
a) wysoko`ć zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne, w tym ”oddasze uwytkowe, do 10,0 m, 
b) geometria dachu - dach ”ochyJy dwu- lub wielos”adowy, 
c) kąt nachylenia dachu - 25°- 45°, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie więcej niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 40% ”owierzchni dziaJki; 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) dojazd - z ”rzylegJej ulicy, 
b) woda - z sieci wodociągowej ”oJowonej w ”rzylegJej ulicy, 
c) energia elektryczna - z sieci elektroenergetycznej ”oJowonej w ”rzylegJej ulicy, 
d) gaz - z sieci gazowej ”oJowonej w ”rzylegJej ulicy, 
e) `cieki sanitarne - do sieci kanalizacji sanitarnej ”oJowonej w ”rzylegJej ulicy, 
g) wody o”adowe - rozsączane w ramach terenu dziaJki; 

5) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 30%. 

§ 11Ł Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany ”lanu symbolem 3U,P o ”owierzchni 
2,12 ha: 

1) ”rzeznaczenie terenu - teren zabudowy usJugowej (w tym usJugi handlu), teren obiektów ”rodukcyj-
nych, skJadów i magazynów; 

2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się ”odziaJ terenu na nastę”ujących warunkach: 

ｦ min. szeroko`ć frontu dziaJki - 45 m, 
ｦ min. ”owierzchnia dziaJki - 5000 m2, 

b) ”odziaJ terenu na ”otrzeby obiektów infrastruktury technicznej na nastę”ujących warunkach: 
ｦ min. ”owierzchni dziaJki - 70 m2, 
ｦ min. szeroko`ci frontu dziaJki - 10 m; 

3) warunki zabudowy i zasady zagos”odarowania terenu: 
a) wysoko`ć zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne, w tym ”oddasze uwytkowe, do 10,0 m, 
b) geometria dachu - dach ”ochyJy dwu- lub wielos”adowy, 
c) kąt nachylenia dachu - 25°- 45°, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie więcej niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 10% ”owierzchni dziaJki; 
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4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd - z ”rzylegJej ulicy, 
b) woda - z sieci wodociągowej ”oJowonej w ”rzylegJej ulicy, 
c) energia elektryczna - z sieci elektroenergetycznej ”oJowonej w ”rzylegJej ulicy, 
d) gaz - z sieci gazowej ”oJowonej w ”rzylegJej ulicy, 
e) `cieki sanitarne - do sieci kanalizacji sanitarnej ”oJowonej w ”rzylegJej ulicy, 
f) wody o”adowe - do sieci kanalizacji deszczowej ”oJowonej w ”rzylegJej ulicy; 

5) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 30%. 

§ 12Ł Na obszarze objętym niniejszą uchwaJą traci moc ”lan miejscowy zagos”odarowania ”rze-
strzennego miasta Cza”linek uchwalony uchwaJą Nr XVI/106/96 Rady Miejskiej w Cza”linku z dnia 
15 czerwca 1996 r. (Śz. Urz. Woj. KoszaliLskiego Nr 38, ”oz. 111) zmieniony uchwaJą Nr VI/37/2007 
Rady Miejskiej w Cza”linku z dnia 9 marca 2007 w s”rawie uchwalenia zmiany w obowiązującym ”lanie 
zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Cza”linek dla terenu obejmującego obszar oznaczony dziaJką 
nr ewid. 10/29, ”oJowony w obrębie 03 Cza”linek (Śz. Urz. Woj. źachodnio”omorskiego Nr 50, ”oz. 738) 
oraz zmieniony uchwaJą Nr XXVI/226/2008 Rady Miejskiej w Cza”linku z dnia 23 czerwca 2008 r. 
w s”rawie uchwalenia zmiany w obowiązującym ”lanie zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Cza”linek 
(Śz. Urz. Woj. źachodnio”omorskiego Nr 75, ”oz. 1636). 

§ 13Ł UchwaJa ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Cza”linku. 

§ 14Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cza”linek. 

§ 15Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa źachodnio”omorskiego. 

PRZśWOŚNICZĄCY RAŚY 
 

StanisJaw KuczyLski 
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źaJączniki do uchwaJy Nr XXXV/310/2009 

Rady Miejskiej w Cza”linku 
z dnia 10 lutego 2009 r. (”oz. 880) 

ZaJącznik nr 1 
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ZaJącznik nr 3 

Rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag do ”rojektu zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania 
”rzestrzennego miasta Cza”linka teren ｭulica Li”owa, Brzozowa, PJawieLskaｬ 

źgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzen-
nym (Śz. U. Nr 80, ”oz. 717; z 2004 r. Nr 6, ”oz. 41, Nr 141, ”oz. 1492; z 2005 r. Nr 113, ”oz. 954, 
Nr 130, ”oz. 1087; z 2006 r. Nr 45, ”oz. 319, Nr 225, ”oz. 1635; z 2007 r. Nr 127, ”oz. 880; 
z 2008 r. Nr 199, ”oz. 1227, Nr 201, ”oz. 1237, Nr 220, ”oz. 1413), Rada Miejska w Cza”linku roz-
strzyga, co nastę”uje: 

1. Na ”odstawie o`wiadczenia Burmistrza Miasta i Gminy Cza”linek w s”rawie braku uwag do ”ro-
jektu zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego wyJowonego do ”ublicznego wglądu 
wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko, nie wniesiono w wyznaczonym w ogJoszeniu terminie do 
dnia 22 grudnia 2008 r. wadnych uwag. 

ZaJącznik nr 4 

Rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji za”isanych w ”lanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania teren ｭulica Li”owa, Brzozowa, 

PJawieLskaｬ 

Na ”odstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rze-
strzennym (Śz. U. Nr 80, ”oz. 717; z 2004 r. Nr 6, ”oz. 41, Nr 141, ”oz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 
”oz. 954, Nr 130, ”oz. 1087; z 2006 r. Nr 45, ”oz. 319, Nr 225, ”oz. 1635; z 2007 r. Nr 127, 
”oz. 880; z 2008 r. Nr 199, ”oz. 1227, Nr 201, ”oz. 1237, Nr 220, ”oz. 1413), Rada Miejska w Cza-
”linku rozstrzyga, co nastę”uje: 

1. Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy, 
nie wynika z ustaleL zmiany ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego. 

PozŁ 881 
 

UCHWAIA NR XXIIIł211ł2008 
Rady Miejskiej w Węgorzynie 
z dnia 21 ”audziernika 2008 rŁ 

 
w s”rawie zasad ”rzyznawania `rodków Gminnego Funduszu Ochrony _rodowiska i Gos”odarki Wodnej 

”rzeznaczonych na dofinansowanie zadaL w zakresie budowy indywidualnych oczyszczalni `cieków 
oraz remontu studni ”rzydomowychŁ 

 Na ”odstawie art. 18 ust. 2 ”kt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Śz. U. z 2001 r. Nr 142, ”oz. 1591; z 2002 r. Nr 23, ”oz. 220, Nr 62, ”oz. 558, Nr 113, ”oz. 984, 
Nr 153, ”oz. 1271, Nr 214, ”oz. 1806; z 2003 r. Nr 80, ”oz. 717, Nr 162, ”oz. 1568; z 2004 r. Nr 102, 
”oz. 1055, Nr 116, ”oz. 1203; z 2005 r. Nr 172, ”oz. 1141, Nr 175, ”oz. 1457; z 2006 r. Nr 17, 
”oz. 128, Nr 181, ”oz. 1337; z 2007 r. Nr 48, ”oz. 327, Nr 138, ”oz. 974, Nr 173, ”oz. 1218) oraz 
art. 406 ust. 1 ”kt 4 i art. 408 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony `rodowiska (t.j. 
Śz. U. z 2008 r. Nr 25, ”oz. 150) Rada Miejska w Węgorzynie uchwala, co nastę”uje: 


