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2Ł S”osób realizacji inwestycji okre`lonych w § 2 mowe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się 
”ostę”em techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najle”szej dostę”nej techniki (okre-

`lonej w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony `rodowiska - Dz. U. z 2008 r. 

Nr 25, poz. 150 ze zm.) o ile nie nastą”i naruszenie ustaleL ”lanuŁ 

3. Inwestycje w zakresie ”rzesyJania i dystrybucji ”aliw gazowych, energii elektrycznej okre`lonej w § 2 

realizowane będą w s”osób okre`lony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.). 

4. Realizacja i finansowanie w zakresie infrastruktury technicznej inwestycji nie wyszczególnionych 

w § 2 jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron. 

§ 4. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych, 
ujętych w niniejszym planie, podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz-

nych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), przy czym: 

1) wydatki majątkowe finansowane z budwetu samorządu ustala się corocznie w uchwale budwetowej 
2) wydatki majątkowe, których okres realizacji ”rzekracza jeden rok budwetowy okre`la ｭWieloletni Plan 

Inwestycyjnyｬ uchwalony ”rzez Radę MiejskąŁ 

§ 5. 1. Zadania w zakresie infrastruktury komunikacyjnej, okre`lone w § 2 finansowane będzie ”rzez 
budwet gminy lub na ”odstawie ”orozumieL z innymi podmiotami. 

2. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, okre`lone w § 2, będą realizowa-

ne na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzeniu `cieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.), w oparciu o uchwalane 

”rzez Radę Miejską wieloletnie ”lany rozwoju i modernizacji urządzeL wodociągowych i kanalizacyjnych 

(art. 21 ustawy) lub ”rzez budwet samorząduŁ 

3. Zadania w zakresie budowy sieci elektroenergetycznych, gazowych i o`wietlenia finansowane bę-
dą na ”odstawie art. 7 ust. 4 i 5 i art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 

z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.). 
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UCHWAIA NR V/53/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W PIOTACH 

 z dnia 3 czerwca 2011 r. 

w s”rawie: uchwalenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta PJoty 
obejmującego teren ”od lokalizację cmentarza komunalnegoŁ 

Na podstawie art. 20 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, 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; z 2010 r.: Nr 24, 

poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, 

Nr 130, poz. 871; z 2011 r. Nr 32, poz. 159), Rada Miejska w PJotach uchwala, co nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

PRZśPISY OGÓLNś 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XXV/259/2009 Rady Miejskiej w PJotach z dnia 6 lutego 2009 r., 

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta 

PJoty obejmującego teren ”od lokalizację cmentarza komunalnego, ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze studium uwa-

runkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego Gminy PJoty, ”rzyjętym uchwaJą Nr VIII/65/2003 

Rady Miejskiej w PJotach z dnia 30 czerwca 2003 rŁ, zmienioną uchwaJami: Nr XV/132/08 Rady Miejskiej 

w PJotach z dnia 8 lutego 2008 r., Nr XLIV/419/10 Rady Miejskiej w PJotach z dnia 30 czerwca 2010 r., 

Nr V/49/2011 Rady Miejskiej w PJotach z dnia 3 czerwca 2011 rŁ, uchwala się miejscowy ”lan zagospo-

darowania ”rzestrzennego miasta PJoty obejmującego obszar ”od lokalizację cmentarza komunalnego 
o Jącznej ”owierzchni 19,82 ha, oznaczony na rysunku planu w skali 1: 1000. 
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2Ł Przedmiotem ”lanu są tereny: cmentarza, zabudowy usJugowej, lasu, dróg wewnętrznych, ”arkin-

gu wewnętrznegoŁ 

3Ł Integralną czę`cią uchwaJy są: 

1) rysunek planu - stanowiący zaJącznik nr 1; 

2) wyrys ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego Gminy PJoty - stano-

wiący zaJącznik nr 2; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu - stanowiące zaJącznik 
nr 3; 

4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-

nej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami 

o finansach publicznych - stanowiące zaJącznik nr 4. 

4Ł Na rysunku ”lanu ustalono nastę”ujące elementy: 

1) granicę obszaru objętego ”lanem; 
2) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania; 

3) ”rzeznaczenie terenów; 
4) linie zabudowy nieprzekraczalne; 

5) granice dziaJek budowlanych nie”okrywające się z liniami rozgraniczającymi; 
6) strefę ”otencjalnego niekorzystnego oddziaJywania linii elektroenergetycznej wysokiego na”ięciaŁ 

5. Ustala się ”odziaJ obszaru, o którym mowa w § 1 ust. 1 na nastę”ujące tereny: 

1) cmentarza, oznaczony symbolem 1.ZC; 

2) zabudowy usJugowej, oznaczony symbolem 2ŁU; 
3) lasu, oznaczony symbolem 3.ZL; 

4) dróg wewnętrznych, oznaczone symbolami: 4ŁKŚW, 5ŁKŚW; 
5) parkingu wewnętrznego, oznaczony symbolem 6ŁKŚW-P. 

6Ł Oznaczenia cyfrowe wystę”ujące w symbolach terenów, o których mowa w ust. 5 mają charakter 
”orządkowyŁ 

§ 2. 1Ł Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o linii zabudowy nieprzekraczalnej - nalewy ”rzez to ro-

zumieć linię, ”rzy której mowe być umieszczona `ciana lokalizowanego budynku bez ”rawa jej ”rzekracza-

nia w kierunku linii rozgraniczającej, ”rzy czym mogą być usytuowane ”rzed linią zabudowy takie elemen-

ty architektoniczne jak: balkon, wykusz, schody wej`ciowe, gzyms, okap dachu, rynna oraz inne detale 

o wysięgu nie większym niw 1,0 m. 

2Ł Pojęcia i okre`lenia uwyte w uchwale, a niezdefiniowane w niniejszym ”aragrafie nalewy rozumieć 
zgodnie z ”rze”isami obowiązującymi w dniu uchwalenia planu. 

RozdziaJ 2 

OGÓLNś ZASAŚY I WARUNKI KSZTAITOWANIA PRZśSTRZśNI 

§ 3. Ustalenia w zakresie ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

1) do”uszcza się stosowanie kolorystyki elewacji budynków zJowonej maksymalnie z trzech kolorów; 
2) w ”rzy”adku lokalizacji budynków infrastruktury technicznej, nie ma zastosowania linia zabudowy, 

przy czym: 

a) wysoko`ć budynków nie mowe być większa niw 5 m, z wyJączeniem inwestycji celu ”ublicznego 
z zakresu Jączno`ci ”ublicznej, 

b) do”uszcza się lokalizację budynków ”rzy granicy dziaJki gruntu wydzielonej na potrzeby takich 

obiektów; 
3) nie wymaga się za”ewnienia terenu biologicznie czynnego dla dziaJek gruntu ”rzeznaczonych na ”o-

trzeby lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej, do”uszcza się ”rzy tym ”owierzchnię zabudowy 
do 100% ”owierzchni takich dziaJekŁ 

4) do”uszcza się wy”osawenie terenów w obiekty maJej architekturyŁ 

§ 4. Ustalenia w zakresie ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) zakaz prowadzenia i lokalizacji ”rzedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaJywać 
na `rodowisko okre`lonych w ”rze”isach szczególnych z wyJączeniem lokalizacji inwestycji celu ”u-

blicznego; 

2) nakaz wywowenia od”adów komunalnych zgodnie z regulaminem utrzymania czysto`ci i ”orządku 
w Gminie PJoty; 
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3) zagospodarowanie innych od”adów niw wymienione w pkt 2 zgodnie z ustawą o odpadach; 

4) nakaz stosowania do nasadzeL ro`lin gatunków rodzimych, zgodnych z siedliskiem. 

§ 5. Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - na rysunku planu oznaczono 

granice strefy WII - czę`ciowej oraz granice dwóch stref WIII - ograniczonej ochrony konserwatorskiej 

stanowisk archeologicznych, dla których w”rowadza się obowiązek: 

1) ws”óJdziaJania w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z od-

”owiednim organem do s”raw ochrony zabytków - ”rzed eta”em zakJadania cmentarza; 
2) ”rze”rowadzenia archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziemnych, 

na zasadach okre`lonych ”rze”isami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytkówŁ 

§ 6. Ustalenia w zakresie zasad scalania, ”odziaJu i ”arametrów nieruchomo`ci: 

1) nie wyznacza się terenów wymagających wszczęcia ”ostę”owania scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci 
w rozumieniu ”rze”isów odrębnych; 

2) ”oJowenie granic dziaJek budowlanych okre`lono na rysunku ”lanu; 
3) do”uszcza się ”odziaJ terenów na ”otrzeby lokalizacji obiektów infrastruktury technicznejŁ 

§ 7. Przeznacza się na cel ”ubliczny teren cmentarzaŁ 

§ 8. Ustalenia w zakresie szczegóJowych warunków zagos”odarowania terenów oraz ograniczeL w ich 

uwytkowaniu: 

1) zakaz umieszczania reklam; do”uszcza się wyJącznie szyldy, w tym wspornikowe oraz znaki firmowe 

mocowane bez”o`rednio na elewacjach budynków; 
2) zakaz lokalizacji masztów, anten i innych konstrukcji których wysoko`ć ”rzekracza 10 m, z wyJącze-

niem: 

a) linii elektroenergetycznych w strefie, o której mowa w pkt 4, 

b) ustaleL szczegóJowych dla terenu 1ŁźC, 
c) inwestycji celu publicznego z zakresu Jączno`ci ”ublicznej; 

3) zakaz lokalizacji napowietrznych sieci infrastruktury technicznej, chyba, we względy techniczne unie-

mowliwiają inny s”osób realizacji, z wyJączeniem: 
a) strefy, o której mowa w pkt 4 o ile nie s”owoduje to rozszerzenia uciąwliwo`ci ”oza tą strefę, 
b) inwestycji celu publicznego z zakresu Jączno`ci ”ublicznej; 

4) na rysunku ”lanu wskazuje się strefę ”otencjalnego niekorzystnego oddziaJywania linii elektroenerge-

tycznej wysokiego na”ięcia, dla której zakazuje się dokonywania nasadzeL zieleni wysokiej oraz loka-

lizacji budynków i obiektów maJej architektury; 
5) zakaz wytyczania kwater grzebalnych w miejscach o niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych. 

§ 9. Ustalenia w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infra-

struktury technicznej: 

1) wyznacza się ”owiązanie terenów z ukJadem zewnętrznym ”o”rzez istniejącą ulicę KoszaliLską; 
2) do”uszcza się ”arkowanie ”ojazdów na trenach dróg wewnętrznych, z zastrzeweniem ”kt 3; 

3) na ”otrzeby budynków usJugowych nalewy zagwarantować w ramach dziaJki budowlanej, ”arkingu 
wewnętrznego lub dróg wewnętrznych co najmniej jedno stanowisko ”ostojowe: 
a) na kawde roz”oczęte 30 m² ”owierzchni usJug handlu, 
b) na kawde roz”oczęte 50 m² ”owierzchni usJug innych niw handel; 

4) stanowiska postojowe, o których mowa w pkt 3 mogą znajdować się w budynkach, w poziomach 

kondygnacji podziemnej lub pierwszej kondygnacji nadziemnej; 

5) lokalizacja obiektów infrastruktury technicznej, w tym prowadzenie sieci technicznych w ”asach dróg 
z dopuszczeniem ich lokalizacji na innych terenach; 

6) w przypadku lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej, w tym sieci technicznych na terenach o cha-

rakterze nie”ublicznym nalewy zagwarantować ”rawo do wszelkich dziaJaL mających na celu obsJugę 
tych sieci ”rzez ich dys”onentów; 

7) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej Æ100, z zastrzeweniem ”kt 14; 

8) od”rowadzenie `cieków sanitarnych systemem kanalizacji sanitarnej Æ160, z zastrzeweniem ”kt 14; 

9) od”rowadzenie wód o”adowych systemem kanalizacji deszczowej lub ”owierzchniowo; 
10) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej niskiego lub `redniego na”ięcia; 
11) zaopatrzenie w gaz z sieci niskiego lub `redniego ci`nienia lub tew ze uródeJ wJasnych; 
12) wykorzystywanie do celów grzewczych: gazu ziemnego, oleju, energii elektrycznej, energii sJonecznej, 

pomp cie”Ja, a takwe ”aliw staJych; 
13) zaopatrzenie w Jącza telefoniczne, teleinformatyczne lub inne w zalewno`ci od ”otrzeb; 
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14) do”uszcza się budowę, ”rzebudowę i rozbudowę systemów infrastruktury technicznej, w tym zmiany 

”arametrów technicznych i kierunków obsJugi terenówŁ 

§ 10. Ustalenia w zakresie s”osobów i terminów tymczasowego zagos”odarowania i urządzania terenów 
- zakaz, chyba, we w ustaleniach szczegóJowych okre`lono inaczej, tymczasowego zagos”odarowania 
terenu i lokalizacji obiektów tymczasowych, z wyJączeniem obiektów za”lecza budówŁ 

§ 11. Ustala się stawkę ”rocentową jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci w wyso-

ko`ci 0%Ł 

RozdziaJ 3 

SZCZśGÓIOWś ZASAŚY I WARUNKI KSZTAITOWANIA PRZśSTRZśNI 

§ 12. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.ZC: 

1. Przeznaczenie - cmentarz. 

2. Zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) cmentarz komunalny, budynki związane z obsJugą cmentarza, w tym budynki o charakterze tymcza-

sowym; 

2) wysoko`ć zabudowy - do 10 m, przy czym dopuszcza się dominanty, których wysoko`ć lub Jączna 
wysoko`ć wraz z budynkiem nie przekracza 20 m; budynki tymczasowe - do 5 m; 

3) liczba kondygnacji - do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze; budynki tymczasowe - 

jedna kondygnacja; 

4) geometria dachów - dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 30° - 60°; budynki 
tymczasowe i dominanty - dowolne; 

5) powierzchnia zabudowy - do 10%; 

6) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - co najmniej 30%; nakaz utrzymania bufora zieleni izola-

cyjnej wzdJuw brzegu rzeki Regi o minimalnej szeroko`ci 40 m od linii rozgraniczającejŁ 

3Ł ObsJuga komunikacyjna - dostę” do drogi ”ublicznej - do ulicy KoszaliLskiej (”oza ”lanem) - po-

`rednio ”o”rzez drogi wewnętrzne: 4ŁKŚW, 5ŁKŚW i ”arking wewnętrzny 6ŁKŚW-P. 

§ 13. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.U: 

1. Przeznaczenie - zabudowa usJugowaŁ 

2Ł źasady ”odziaJu geodezyjnego: 

1) na terenie okre`lono cztery dziaJki budowlane; 
2) do”uszcza się Jączenie dziaJek budowlanychŁ 

3. Zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) budynki usJugowe o ”rofilu usJug związanych z obsJugą cmentarza; 
2) wysoko`ć budynków - do 10 m; 

3) liczba kondygnacji - do dwóch kondygnacji nadziemnych; 
4) geometria dachów - dachy wielospadowe o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 30° - 50°; 
5) powierzchnia zabudowy - do 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
6) powierzchnia zabudowy - do 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
7) linie zabudowy nieprzekraczalne - zgodnie z rysunkiem planu; 

8) nakaz ”okrywania ”oJaci dachowych dachówką lub materiaJem dachówko”odobnym; 
9) zakaz lokalizacji ogrodzeLŁ 

4Ł ObsJuga komunikacyjna - dostę” do drogi ”ublicznej - do ulicy KoszaliLskiej (”oza ”lanem) - po-

`rednio ”o”rzez drogi wewnętrzne: 4ŁKŚW, 5ŁKŚW i ”arking wewnętrzny 6ŁKŚW-P. 

§ 14. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3.ZL: 

1. Przeznaczenie - las. 

2. Zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) zieleL le`na, ciągi ”iesze; 
2) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - co najmniej 90% powierzchni terenu. 

3Ł ObsJuga komunikacyjna - dostę” do drogi ”ublicznej - do ulicy KoszaliLskiej (”oza ”lanem) - po-

`rednio ”o”rzez drogę wewnętrzną 4ŁKŚWŁ 

§ 15. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4.KDW: 

1. Przeznaczenie - droga wewnętrznaŁ 
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2. Zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) droga jednojezdniowa, do”uszcza się niewyodrębnianie jezdni i chodników, w miejscach, gdzie pas 

drogowy ”osiada szeroko`ć mniejszą niw 10 m; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - zmienna - zgodnie z rysunkiem planu; 

3) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - co najmniej 5% powierzchni terenu. 

3Ł ObsJuga komunikacyjna - ”owiązania z terenem 6.KDW-P i 5.KDW oraz z ulicą KoszaliLską (”oza 
planem). 

§ 16. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5.KDW: 

1. Przeznaczenie - droga wewnętrznaŁ 

2. Zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) droga w formie ciągu ”ieszo-jezdnego z nadrzędnym ruchem ”ieszych; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - zmienna - zgodnie z rysunkiem planu - od 10 do 35 m; 

3) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - co najmniej 5% powierzchni terenu; 

4) do”uszcza się lokalizację budynków tymczasowych na zasadach analogicznych do terenu 1ŁźCŁ 

3Ł ObsJuga komunikacyjna - ”owiązania z terenem 4.KDW lub 6.KDW-P. 

§ 17. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6.KDW-P: 

1. Przeznaczenie - ”arking wewnętrznyŁ 

2. Zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) ”arking, ciągi ”iesze, zieleL; 
2) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - co najmniej 5% powierzchni terenu; 

3) do”uszcza się lokalizację budynków tymczasowych na zasadach analogicznych do terenu 1ŁźCŁ 

3Ł ObsJuga komunikacyjna - ”owiązania z terenem 4.KDW lub 5.KDW. 

RozdziaJ 4 

USTALśNIA KOKCOWś 

§ 18. Obszar, o którym mowa w § 1 ust. 1 nie wymaga zgody na zmianę ”rzeznaczenia na cele nie-

rolnicze, ”rzy czym ”rzeznacza się na cele nierolnicze i niele`ne: 

1) grunty orne RIVb o powierzchni 10,6015 ha; 

2) grunty orne RV o powierzchni 4,0754 ha; 

3) drogi dr-RIVb o powierzchni 0,2667 ha; 

4) drogi dr-RV o powierzchni 0,4149 ha. 

§ 19. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi PJotówŁ 

§ 20. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa źachodnio”omorskiegoŁ 

 

 Przewodniczący Rady  
 

Piotr Jasina 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr V/53/2011 

Rady Miejskiej w PJotach 

z dnia 3 czerwca 2011 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr V/53/2011 

Rady Miejskiej w PJotach 

z dnia 3 czerwca 2011 r. 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr V/53/2011 

Rady Miejskiej w PJotach 

z dnia 3 czerwca 2011 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu 

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; z 2010 r. Nr 24, 

poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, 

Nr 130, poz. 871; z 2011 r. Nr 32, poz. 159) Rada Miejska w PJotach rozstrzyga, co nastę”uje: 
Na ”odstawie o`wiadczenia Burmistrza PJotów w sprawie braku uwag do projektu miejscowego planu 

zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta PJoty obejmującego teren ”od lokalizację cmentarza komunalnego, 
wyJowonego do ”ublicznego wglądu wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko w dniach od 23 grud-

nia 2010 r. do 28 stycznia 2011 rŁ, nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia. 

 

 

 

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr V/53/2011 

Rady Miejskiej w PJotach 

z dnia 3 czerwca 2011 r. 

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

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania 

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; z 2010 r. Nr 24, 

poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, 

Nr 130, poz. 871; z 2011 r. Nr 32, poz. 159) Rada Miejska w PJotach okre`la nastę”ujący s”osób reali-
zacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasady 

ich finansowania: 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb miesz-
kaLców, stanowią zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1998 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmŁ) zadania wJasne gminyŁ 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, zapisane w niniejszym ”lanie, obejmują traktowane 
jako zadania ws”ólne lub realizowane samodzielnie inwestycje w liniach rozgraniczających drogi we-

wnętrzne lub na innych terenach w zalewno`ci od ”otrzeb - urządzenie, budowa i przebudowa wraz z o`wie-

tleniem, uzbrojeniem ”odziemnym, zielenią i innymi elementami wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami 

technicznymi zmniejszającymi uciąwliwo`ć w rozumieniu ”rze”isów o ochronie `rodowiska. 

§ 2. Wykaz terenów, w których za”isane zostaJy inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej na-

lewące do zadaL wJasnych gminy: 

Lp. Symbol terenu Przeznaczenie terenu (opis inwestycji) 

 

1. 4.KDW droga wewnętrzna (”rzebudowa i budowa drogi) 

2. 5.KDW droga wewnętrzna (budowa drogi) 

3. 1.ZC cmentarz komunalny (zaJowenie cmentarza) 
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§ 3. Opis realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

1Ł Realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami, w tym ustawą Pra-

wo budowlane, ustawą Prawo zamówieL ”ublicznych, ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o gospo-

darce komunalnej, ustawą ”rawo ochrony `rodowiska i ustawą o udostę”nianiu informacji o `rodowisku 

i jego ochronie, udziale s”oJeczeLstwa w ochronie `rodowiska oraz o ocenach oddziaJywania na `rodowisko 

oraz ustawą o szczególnych zasadach ”rzygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg ”ublicznychŁ 

2Ł S”osób realizacji inwestycji okre`lonych w § 2 mowe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się 
”ostę”em techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najle”szej dostę”nej techniki (okre-

`lonej w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony `rodowiska - Dz. U. z 2008 r. 

Nr 25, poz. 150 ze zm.) o ile nie nastą”i naruszenie ustaleL ”lanuŁ 

3. Inwestycje w zakresie ”rzesyJania i dystrybucji ”aliw gazowych, energii elektrycznej okre`lonej w § 2 

realizowane będą w s”osób okre`lony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.). 

4. Realizacja i finansowanie w zakresie infrastruktury technicznej inwestycji nie wyszczególnionych 

w § 2 jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron. 

§ 4. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych, 
ujętych w niniejszym planie, podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz-

nych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), przy czym: 

1) wydatki majątkowe finansowane z budwetu samorządu ustala się corocznie w uchwale budwetowej 
2) wydatki majątkowe, których okres realizacji ”rzekracza jeden rok budwetowy okre`la ｭWieloletni Plan 

Inwestycyjnyｬ uchwalony ”rzez Radę MiejskąŁ 

§ 5. 1. Zadania w zakresie infrastruktury komunikacyjnej, okre`lone w § 2 finansowane będzie ”rzez 
budwet gminy lub na ”odstawie ”orozumieL z innymi podmiotami. 

2. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, okre`lone w § 2, będą realizowa-

ne na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzeniu `cieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.), w oparciu o uchwalane 

”rzez Radę Miejską wieloletnie ”lany rozwoju i modernizacji urządzeL wodociągowych i kanalizacyjnych 

(art. 21 ustawy) lub ”rzez budwet samorząduŁ 

3. Zadania w zakresie budowy sieci elektroenergetycznych, gazowych i o`wietlenia finansowane bę-
dą na ”odstawie art. 7 ust. 4 i 5 i art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 

z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.). 
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UCHWAIA NR XI/78/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W SIANOWIE 

 z dnia 29 czerwca 2011 r. 

w s”rawie ustalenia wysoko`ci o”Jaty za w”is do rejestru wJobków i klubów dziecięcychŁ 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o o”iece nad dziećmi w wieku do lat 3 

(Dz. U. Nr 45, poz. 235) uchwala się, co nastę”uje: 

§ 1. O”Jatę za w”is do rejestru wJobków i klubów dziecięcych ”rowadzących dziaJalno`ć na terenie 
Gminy Sianów ustala się w wysoko`ci 10% minimalnego wynagrodzenia za ”racę ustalonego zgodnie 
z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za ”racęŁ 

§ 2. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy SianówŁ 

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

twa Zachodniopomorskiego. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Jan Grzybowski 
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