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UCHWAIA NR XXIXł22ńłŃ9 

Rady Gminy Stargard SzczeciLski 
z dnia 26 czerwca 2009 r. 

 

w s”rawie uchwalenia zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego obręb Strachocin 

dziaJka nr 355 gmina Stargard SzczeciLski. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 rŁ 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) oraz art. 20 

ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (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. ń4ń3), Rada Gminy Stargard SzczeciLski uchwala, 
co nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

USTALśNIA OGÓLNś 

§ 1. 1. źgodnie z uchwaJą Nr XIVł86łŃ8 Rady Gminy Stargard SzczeciLski z dnia 25 stycznia 2ŃŃ8 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego w 
czę`ci obrębu Strachocin, zmienia się miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego ”rzyjęty uchwaJą 
Nr XIIIłńŃ6łŃ3 Rady Gminy Stargard SzczeciLski z dnia 3Ń grudnia 2ŃŃ3 rŁ, ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze 
Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Stargard SzczeciLski za-

twierdzonego uchwaJą Nr XIIIł78łŃ7 Rady Gminy Stargard SzczeciLski z dnia 28 grudnia 2ŃŃ7 r. uchwala 

się zmianę miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego dla czę`ci obrębu Strachocin dziaJka 
nr 355 gmina Stargard SzczeciLski, zwaną dalej ”lanemŁ 

2. Plan obejmuje obszar w granicach oznaczonych na rysunku planu w skali 1:1000 o powierzchni 

1.86 ha. 

3. Przedmiotem ”lanu jest ”rzeznaczenie terenów ”od funkcję zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej wraz z zielenią urządzoną i terenami u”raw warzywniczo - sadowniczych wraz z niezbędną infrastruk-

turą technicznąŁ 

4. Integralnymi czę`ciami niniejszej uchwaJy są: 

1) zaJącznik nr 1 - będący graficzną czę`cią ”lanu stanowiący rysunek w skali ń:ńŃŃŃ, zwany dalej ry-

sunkiem planu; 

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

ny Stargard SzczeciLski; 
3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag do ”rojektu ”lanu; 
4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznejŁ 

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

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

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego, ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy 
oraz zagos”odarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskauniki intensywno`ci 
zabudowy; 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody, krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków; 
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4) zasady i warunki scalania ”odziaJu nieruchomo`ci; 
5) s”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzenia i uwytkowania terenów; 
6) stawki ”rocentowe, na ”odstawie których ustala się jednorazową o”Jatę od wzrostu warto`ci nieru-

chomo`ciŁ 

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

jącymi symbolami: 

1) MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) ZP - teren zieleni urządzonej; 
3) RO - teren upraw ogrodniczo - sadowniczych; 

4) WS - tereny wód stojących; 
5) KDW - teren dróg wewnętrznych wraz z ”arkingiemŁ 

3. Przez wysoko`ć zabudowy nalewy rozumieć wysoko`ć mierzoną od najniwszej rzędnej obrysu kon-

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

nicy dachu lub najwywszego ”unktu na ”okryciu kubatury budynku labo 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 (n”Ł maszynownie duwigów, 
centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne, kotJownie)Ł 

4. Na terenie objętym ”lanem, do”uszcza się dotychczasowe uwytkowanie gruntów do czasu realiza-

cji zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu. 

5. Na terenie objętym niniejszym ”lanem nie wystę”ują obiekty zabytkowe ”odlegające ochronie 
konserwatorskiej. 

RozdziaJ 2 

USTALśNIA W źAKRśSIś OCHRONŹ _ROŚOWISKA, OBSIUGI INvŹNIśRŹJNśJ I KOMUNIKACJI 

§ 3. W zakresie ochrony `rodowiska ze względu na ”oJowenie terenu w strefie ochronnej ujęcia wód 
”odziemnych ｭStargard - PoJudnieｬ i w strefie B GJównego źbiornika Wód Podziemnych nr 123 - Stargard-

Goleniów, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) na terenie ochrony ”o`redniej zewnętrznej ujęcia wody ”odziemnej Stargard - PoJudnie ustala się 
bezwzględny wymóg ”rzestrzegania warunków zawartych decyzji Wojewody źachodnio”omorskiego 
z dnia 7 grudnia 1999 r. znak: OSR-_-2ł6226łńł99 w s”rawie ustanowienia strefy wokóJ komunal-

nego ujęcia wody ”odziemnej ｭStargard - PoJudnieｬ; 
2) na terenie ochrony ”o`redniej zewnętrznej obowiązują zakazy: 

a) wykonywanie jakichkolwiek ”odziemnych ujęć wody, które mogą niekorzystnie w”Jywać na 
wielko`ć ”oboru z ”rzedmiotowego ujęcia, 

b) rolniczego wykorzystania `cieków i osadów ”o`ciekowych, 
c) gromadzenia i ”rzechowywania substancji ”romieniotwórczych, 
d) budowy hurtowych magazynów ”roduktów naftowych oraz innych substancji chemicznych mo-

gących zanieczy`cić ”odJowe, 
e) lokalizowania wysy”isk i wylewów od”adów, 
f) w”rowadzania wód ”owierzchniowych i do ziemi `cieków nie s”eJniających wymogów okre`lo-

nych w ”rze”isach, o których mowa w ”rawie ochrony `rodowiska, 
g) wydobywania kopalin pospolitych, 

h) lokalizowania nowych cmentarzy, 

i) lokalizowania grzebowisk zwierząt, 
j) budowania ferm hodowlanych; 

3) ze względu na obowiązującą strefę B ochrony zbiornika wód ”odziemnych GWźP nr ń23, obowiązują 
zakazy zgodnie z dokumentacją hydrogeologiczną ”rzyjętą ”rzez Ministra _rodowiska zawiadomie-

niem, znak: DG/kdh/ED/489-65ń6ał2ŃŃ5ｬ dnia 28 czerwca 2ŃŃ5 r. 

Na terenie strefy B zbiornika wód ”odziemnych GWźP nr ń23, obowiązują nastę”ujące zakazy: 

a) lokalizacji skJadowisk od”adów, wylewisk `cieków bez zabez”ieczenia ”odJowa, 
b) lokalizacji ferm hodowlanych o liczbie zwierząt ”owywej 5Ń ŚJP, 
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c) lokalizacji cmentarzy w odlegJo`ci mniejszej od 5ŃŃ m na kierunku wód do ujęć lub osad, 
d) eks”loatacji odkrywkowej, która wiąwe się z obniwaniem zwierciadJa wody w wyrobisku, 
e) skJadowania obornika, nawozów i `rodków ochrony ro`lin bez zabez”ieczenia ”odJowa ”rzed wsiąka-

niem zanieczyszczeL do gruntu, 
f) w”rowadzania `cieków do ziemi oraz do wód ”owierzchniowych mogących zasilać wody ”odziemne, 
g) rolniczego wykorzystywania `cieków, 
h) stosowania `rodków ochrony ro`lin innych niw do”uszczone ”rzez ministra wJa`ciwego do s”raw 

rozwoju wsi, do stosowania w strefach ochronnych uródeJ i ujęć wody, 
i) nielegalnego skJadowania `mieci (dzikie wysy”iska)Ł 

§ 4. ObsJugę obszaru w zakresie infrastruktury technicznej nalewy zabez”ieczyć z uwzględnieniem na-

stę”ujących zasad: 

1) zao”atrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej miejscowo`ci Strachocin lub wJasnej studni na 
zasadach zwykJego korzystania z wód o wydajno`ci nie większej niw 5 m3/d; 

2) od”rowadzenie `cieków sanitarnych do istniejącej kanalizacji Ø 300 w pasie drogowym przylegają-
cym do terenu planu; 

3) od”rowadzenie wód o”adowych do istniejącego zbiornika wód stojących oznaczonego na rysunku 
planu symbolem WS; 

4) zaopatrzenie w gaz w systemie indywidualnym, dopuszcza się budowę zbiornika na gaz ”Jynny; 
5) usuwanie i unieszkodliwianie od”adów ”o”rzez skJadowanie w ”ojemnikach a nastę”nie ich wywóz 

na wysypisko gminne; 

6) zao”atrzenie w cie”Jo - ustala się ”o”rzez system ogrzewania indywidualnego w o”arciu o ”aliwa 
”Jynne, gazowe i ”aliwa staJeŁ Śo”uszcza się bio”aliwa z zachowaniem warunków i ograniczeL w za-

kresie emisji s”alin wynikających ”rze”isów odrębnych; 
7) zasilanie energią elektryczną - ustala się z istniejącej sieci elektroenergetycznej Ń,4 kV biegnącej 

w pasie drogowym ”rzylegającym do obszaru ”lanu; 
8) linia `redniego na”ięcia ń5 kV biegnąca ”rzez wschodnią czę`ć dziaJki równolegle do drogi nr 10 - 

do”uszcza się jej skablowanie lub w strefie ”od linią w”rowadza ograniczone uwytkowanie, 
a w szczególno`ci nie do”uszcza się nasadzeL ro`linno`ci `redniej i wysokiej oraz ”odnoszenia terenu; 

9) telekomunikacja - ustala się z istniejącej sieci telefonicznej biegnącej w ”asie drogowym ”rzylegają-
cym do obszaru planu. 

§ 5. W zakresie obsJugi komunikacyjnej i ”owiązaL z ukJadem zewnętrznym ustala się: 

1) obsJuga terenu ”lanu z drogi krajowej nr ńŃ, ”o”rzez istniejący zjazd na sąsiedniej dziaJce, ”o”rzez 
drogę ws”omagającą o symbolu KŚW, wedJug rysunku ”lanu; 

2) obsJuga terenów zabudowy o symbolu MN ”o”rzez drogę wewnętrzną o symbolu KŚW o szeroko`ci 
6 m; 

3) na terenie dziaJki nalewy na terenie oznaczonym symbolem KŚW wyznaczyć miejsca ”arkingowe dla 
samochodów osobowych w ilo`ci do 8 stanowiskŁ 

RozdziaJ 3 

USTALśNIA SźCźśGÓIOWś 

§ 6. Na terenie o powierzchni 0,16 ha oznaczonym na rysunku ”lanu symbolem MN, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) zagos”odarowanie terenu i ksztaJtowanie zabudowy: 
a) teren zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej, 
b) nie”rzekraczalne linie zabudowy wedJug rysunku ”lanu; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) powierzchnia zabudowy do 70% powierzchni pola elementarnego, 

b) wysoko`ć zabudowy: 
ｦ dla budynków mieszkalnych do 9,Ń m, 

ｦ dla budynków gos”odarczych i garawu do 5,Ń m, 

c) dachy symetryczne dwus”adowe o kącie nachylenia ”oJaci 3Ń ÷ 45°, w dachu do”uszcza się 
zarówno okna ”oJaciowe jak i lukarny, 
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d) kalenica równolegJa lub ”rosto”adJa do drogi krajowej nr 10, 

e) garaw dwustanowiskowy ”rzylegający do `ciany budynku wraz z ”omieszczeniami technicznymi; 
4) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - ustala się zakaz ”odziaJu; 
5) ustalenia w zakresie ochrony `rodowiska: 

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

b) s”osób zagos”odarowania terenu nie mowe zmienić kierunku od”Jywu wód gruntowych i ”o-

wierzchniowych na terenach sąsiednich; 
6) zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytków - teren nie jest objęty ochroną; 
7) zgodnie z ”rze”isami obrony cywilnej ustala się indywidualne zao”atrzenie w wodę z wJasnego ujęcia 

wody na obszarze planu; 

8) ustalenia komunikacyjne wedJug rozdziaJu 2 § 5 pkt 1-3; 

9) ustalenia w zakresie infrastruktury wedJug rozdziaJu 2 § 4 pkt 1-9. 

§ 7. Na terenie o powierzchni 1,20 ha, oznaczonym na rysunku ”lanu symbolem RO, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu - uprawy ogrodniczo-sadownicze; 

2) kom”ozycja i ty” zabudowy: zakaz zabudowy kubaturowej, za wyjątkiem altan ogrodowych i urzą-
dzeL maJej architektury; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) do”uszcza się lokalizację altany do 35 m2 i wysoko`ci do 5 m do kalenicy; dach dwuspadowy 

o kącie nachylenia ”oJaci od 3Ń do 4Ń°, 
b) do”uszcza się lokalizację obiektów maJej architektury, 
c) ”owierzchnia biologicznie czynna minimalnie 8Ń% ”owierzchni dziaJki; 

4) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci - ustala się zakaz ”odziaJu; 
5) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego, kulturowego oraz ”rzestrzeni ”ublicznej - nie wystę”ują 

obszary chronione; 

6) ustalenia komunikacyjne: dostę” do terenu z drogi komunikacji wewnętrznej KŚW; 
7) ustalenia inwynieryjne - do”uszcza się ”rowadzenie sieci i urządzeL infrastruktury technicznejŁ 

§ 8. Na terenie o powierzchni 0,35 ha, oznaczonym na rysunku ”lanu symbolem źP, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu - zieleL urządzona z do”uszczenie zabudowy w formie maJej architektury; 
2) istniejąca zieleL do zachowania z do”uszczeniem cięć ”ielęgnacyjnych; 
3) uzu”eJnienie drzewostanów ”o”rzez nowe nasadzenia wraz z urządzaniem maJej architektury; 
4) zakaz ”odziaJu terenu; 
5) ochrona dóbr kultury - brak terenów i obiektów ”odlegających ochronie; 
6) obsJuga komunikacyjna z drogi komunikacji wewnętrznej o symbolu KŚWŁ 

§ 9. Na terenie o powierzchni 0,02 ha, oznaczonym na rysunku ”lanu symbolem WS, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu - wody stojące z zagos”odarowaniem rekreacyjnym; 
2) ustala się mowliwo`ć ksztaJtowania brzegów i lustra wody do celów rekreacyjnych - pomosty, wyspy 

”lawe; 
3) skar”y wodne nalewy trwale umocnić ”o”rzez zagos”odarowanie techniczne wraz z od”owiednią zieleniąŁ 

§ 10. Na terenie o powierzchni 0,13 ha, oznaczony na rysunku ”lanu symbolem KŚW, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu - droga komunikacji wewnętrznej z wydzielonym parkingiem; 

2) parametry techniczne - droga o szeroko`ci do 6 m, o nawierzchni szutrowejŁ Śo”uszcza się utwar-

dzenie nawierzchni materiaJem rozbieralnym; 
3) w liniach rozgraniczających drogi nalewy ”o”rowadzić sieci infrastruktury technicznej; 
4) ustalenia z zakresu komunikacji ”atrz rozdziaJ 2 § 5 pkt 1-3. 

RozdziaJ 4 

PRźśPISŹ KOKCOWś 

§ 11. Ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nierucho-

mo`ci, o której mowa w artŁ 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wy-

soko`ci: 25% - dla caJego obszaru objętego ”lanemŁ 
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§ 12. Śo czasu realizacji inwestycji na terenie o symbolu MN do”uszcza się skJad i magazynowanie 
materiaJów budowlanychŁ 

§ 13. Grunty rolne ”ochodzenia mineralnego o Jącznej powierzchni 1,86 ha, w tym grunty orne RVI - 

0,47 ha, uwytki zielone IV - 0,34 ha, Ps IV - 0,40 ha, Ps V - 0,44 ha, Ps VI - 0,02 ha oraz Ls V - 0,19 ha 

”rzeznacza się niniejszą uchwaJą na cele nierolnicze i ustala się funkcje w niej okre`loneŁ 

§ 14. Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy Stargard SzczeciLskiŁ 

§ 15. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 3Ń dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa źachodnio”omorskiego i ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej Gminy Stargard SzczeciLskiŁ 

PRźśWOŚNICźĄCŹ RAŚŹ 

 

Jerzy Wojciechowski 
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źaJączniki do uchwaJy Nr XXIX/221/09 

Rady Gminy Stargard SzczeciLski 
z dnia 26 czerwca 2009 r. (poz. 1621) 

źaJącznik nr ń 
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źaJącznik nr 2 
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źaJącznik nr 3 

Rozstrzygnięcie w s”rawie roz”atrzenia uwag do projektu planu 

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

przestrzennym (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; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. 

Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. ń4ń3) Rada Gminy w Stargardzie SzczeciLskim roz-

strzyga, co nastę”uje: 

W związku z brakiem uwag do ”rojektu miejscowego ”lanu zagos”odarowania przestrzennego gminy 

Stargard SzczeciLski obręb Strachocin dziaJka nr 355 z ”rzeznaczeniem terenów ”od funkcję zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z zielenią urządzoną i terenami u”raw warzywniczo - sadowniczych 

wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, wyJowonego do ”ublicznego wglądu wraz z ”rognozą skutków 
w”Jywu ustaleL ”lanu na `rodowisko, nie rozstrzyga się o s”osobie ich roz”atrzeniaŁ 

źaJącznik nr 4 

Rozstrzygnięcie s”osobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL 

wJasnych gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie z ”rze”isami o finansach ”ublicznych 

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

przestrzennym (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; 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 dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (ŚzŁ 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) oraz 

art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. 

Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. ń42Ń) okre`la się nastę”ujący s”osób realizacji inwestycji z zakresu in-

frastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasad ich finansowania: 

§ 1. ź ustaleL zawartych w uchwale zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego 
gminy Stargard SzczeciLski obręb Strachocin dziaJka nr 355, z ”rzeznaczeniem terenów ”od funkcję za-

budowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z zielenią urządzoną i terenami u”raw warzywniczo - sadow-

niczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz z ”rze”rowadzonej analizy ”rognozy skutków fi-
nansowych uchwalenia zmiany ”lanu miejscowego wynika, iw jego ”rzyjęcie oraz realizacja za”isanych 
w nim zadaL z zakresu infrastruktury technicznej nie ”ociąga za sobą wydatków z budwetu gminyŁ Wszel-

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


