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RozdziaJ VIII 
POSTANOWIśNIA KOKCOWś 

§ 9Ł Traci moc uchwaJa Nr Xł92ł2ŃŃ7 Rady Gminy Widuchowa z dnia 27 grudnia 2ŃŃ7 rŁ w s”rawie 
”rzyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieliŁ 

§ ńŃŁ Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy WiduchowaŁ 

§ ńńŁ UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie ń4 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa źachodnio”omorskiego z mocą obowiązującą od ń stycznia 2ŃŃ9 rŁ 

PRźśWOŚNICźĄCA RAŚŹ 
 

Józefa Juzyszyn 

PozŁ 82ń 
 

UCHWAIA NR XXIł2ń9ł2ŃŃ9 
Rady Gminy Widuchowa 
z dnia 25 marca 2ŃŃ9 rŁ 

 
w s”rawie uchwalenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Widuchowa 

dla terenu usJug s”ortu i rekreacji ”oJowonego w obrębie KrzywinŁ 

 Na ”odstawie artŁ ń8 ustŁ 2 ”kt 5 ustawy z dnia 8 marca ń99Ń rŁ o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ 
z 2ŃŃń rŁ Nr ń42, ”ozŁ ń59ń, zmiany: ŚzŁ UŁ z 2ŃŃ2 rŁ Nr 23, ”ozŁ 22Ń, Nr 62, ”ozŁ 558, Nr ńń3, 
”ozŁ 984, Nr ń53, ”ozŁ ń27ń i Nr 2ń4, ”ozŁ ń8Ń6; z 2ŃŃ3 rŁ Nr 8Ń, ”ozŁ 7ń7 i Nr ń62, ”ozŁ ń568; 
z 2ŃŃ4 rŁ Nr ńŃ2, ”ozŁ ńŃ55 i Nr ńń6, ”ozŁ ń2Ń3; z 2ŃŃ5 rŁ Nr ń72, ”ozŁ ń44ń i Nr ń75, ”ozŁ ń457; 
z 2ŃŃ6 rŁ Nr ń7, ”ozŁ ń28 i Nr ń8ń, ”ozŁ ń337; z 2ŃŃ7 rŁ Nr 48, ”ozŁ 327, Nr ń38, ”ozŁ 974 i Nr ń73, 
”ozŁ ń2ń8; z 2ŃŃ8 rŁ Nr ń8Ń, ”ozŁ ńńńń i Nr 223, ”ozŁ ń458) oraz artŁ 2Ń ustŁ ń ustawy z dnia 27 marca 
2ŃŃ3 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym (ŚzŁ UŁ z 2ŃŃ3 rŁ Nr 8Ń, ”ozŁ 7ń7, zmiany: 
ŚzŁ UŁ z 2ŃŃ4 rŁ Nr 6, ”ozŁ 4ń i Nr ń4ń, ”ozŁ ń492; z 2ŃŃ5 rŁ Nr ńń3, ”ozŁ 954 i Nr ń3Ń, ”ozŁ ńŃ87; 
z 2ŃŃ6 rŁ Nr 45, ”ozŁ 3ń9 i Nr 225, ”ozŁ ń635; z 2ŃŃ7 rŁ Nr ń27, ”ozŁ 88Ń; z 2ŃŃ8 rŁ Nr ń99, 
”ozŁ ń227, Nr 2Ńń, ”ozŁ ń237, Nr 22Ń, ”ozŁ ń4ń3), Rada Gminy Widuchowa uchwala, co nastę”uje: 

§ ńŁ ńŁ źgodnie z uchwalą Nr XXVIIIł255łŃ5 Rady Gminy Widuchowa z dnia 28 ”audziernika 2ŃŃ5 rŁ 
w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy 
Widuchowa dla terenu usJug s”ortu i rekreacji w obrębie Krzywin, ”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustalenia-
mi Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Widuchowa, ”rzyjętego 
uchwaJą Nr XXXł3Ń8ł98 Rady Gminy Widuchowa z dnia ń8 czerwca ń998 rŁ, zmienionego uchwaJą 
Nr Vł48ł2ŃŃ3 z dnia 23 kwietnia 2ŃŃ3 rŁ, uchwaJą Nr XXVIIIł249ł2ŃŃ5 oraz uchwaJą Nr XVIłń7Ńł2ŃŃ8 
z dnia ń6 wrze`nia 2ŃŃ8 rŁ, uchwala się miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Widu-
chowa dla terenu usJug s”ortu i rekreacji w obrębie Krzywin, zwany dalej ｭ”lanemｬŁ 

2Ł Plan obejmuje teren dziaJek nr: 36ł6, 37ł3, 982 oraz czę`ci dziaJek nr: 36ł5, 37łń, 37ł2 o Jącznej 
”owierzchni 4,42 ha, którego granice oznaczono na rysunku w skali ń:ńŃŃŃ, stanowiącym zaJącznik do 
niniejszej uchwaJyŁ 

3Ł Integralnymi czę`ciami ”lanu są nastę”ujące zaJączniki do uchwaJy: 

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

ny Widuchowa, `wiadczący o zgodno`ci rozwiązaL ”lanu ze studium; 
3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag wniesionych do ”rojektu ”lanu; 
4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasad ich finansowaniaŁ 
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4Ł Przedmiotem ”lanu jest w”rowadzenie funkcji s”ortowo - rekreacyjnej, z okre`leniem zasad zabu-

dowy i zagos”odarowania terenu, wraz z ustaleniem zasad obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej 
i komunikacji, ”rzy uwzględnieniu warunków wynikających z ”otrzeb ochrony `rodowiskaŁ 

RozdziaJ ń 
źasady konstrukcji ”lanu 

§ 2Ł ńŁ Obszar objęty ”lanem ”odzielony zostaJ na 5 terenów elementarnych o równych funkcjach lub 
równych zasadach zagos”odarowania, okre`lonych liniami rozgraniczającymi, dla których ustala się ”rze-
znaczenie, zasady zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

ń) kawdy teren elementarny oznaczono na rysunku ”lanu - zaJączniku graficznym oraz w tek`cie ”lanu 
identyfikatorem cyfrowo - literowym; liczba oznacza kolejny numer terenu, symbol literowy oznacza 
funkcję terenu lub klasyfikację funkcjonalną drogi; 

2) ”rzeznaczenie terenów objętych ”lanem oraz szczegóJowe zasady ich zagos”odarowania okre`lono 
w ustaleniach ogólnych i szczegóJowych niniejszej uchwaJyŁ 

2Ł Ustalenia ogólne obowiązują na caJym obszarze objętym ”lanem, ustalenia szczegóJowe obowiązu-
ją na obszarze terenu elementarnego: 

ń) ustalenia formuJowane są w nastę”ujących gru”ach: 
a) ”rzeznaczenie terenu, 
b) ksztaJtowanie zabudowy i zagos”odarowania terenu, 
c) zasady ”odziaJu terenu, 
d) ustalenia w zakresie ochrony `rodowiska, 
e) obsJuga komunikacyjna, 
f) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej; 

2) dla wyodrębnionych terenów elementarnych sformuJowano ustalenia szczegóJowe obowiązujące dla 
caJego terenu elementarnego, s”orządzone w formie tabeli - ｭkarty terenuｬ oznaczonej symbolem te-
renu i zawierającej jego ”owierzchnię, segregując tre`ć ustaleL wg ustalonych gru”Ł 

3Ł W obrębie terenu elementarnego wystę”ować mogą szczególne ograniczenia i wymogi z tytuJu 
ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego - obszarów i obiektów chronionych; wynikające z tego tytuJu rygory 
ustalono w § 6 niniejszej uchwaJy; informacje o ich wystę”owaniu zawarto w ustaleniach szczegóJowych 
wJa`ciwego terenu elementarnego, a obszar ich obowiązywania oznaczono na rysunku ”lanu miejscowegoŁ 

4Ł PeJny tekst ustaleL dla okre`lonego obszaru zawiera ustalenia ogólne i szczegóJoweŁ 

5Ł Uwyte w ustaleniach szczegóJowych okre`lenia oznaczają: 

ń) nie”rzekraczalna linia zabudowy - linię ograniczającą obszar usytuowania zabudowy; 
2) nie”rzekraczalna linia lokalizacji urządzeL - linię ograniczającą obszar usytuowania urządzeL s”orto-

wych, rekreacyjnych i ”laców zabaw; 
3) ”owierzchnia zabudowy - obszar wyznaczony ”rzez rzut ”ionowy skrajnego obrysu budynku w stanie 

wykoLczonym na ”Jaszczyznę ”oziomą: 
a) do ”owierzchni zabudowy wlicza się: 

ｦ ”owierzchnie wystę”ujących w obrębie ”rzyziemia elementów budynku: ”rze`wity, ”rzej`cia 
i ”rzejazdy bramowe, ganki, 

ｦ ”owierzchnię obiektów ”omocniczych: budynki gos”odarcze, garawe, 
b) do ”owierzchni zabudowy nie wlicza się: 

ｦ ”owierzchni budynków lub ich czę`ci znajdujących się ”oniwej ”oziomu terenu, 
ｦ ”owierzchni schodów, ”ochylni i ram” zewnętrznych, studzienek ”rzy okienkach ”iwnicz-

nych; 
4) wysoko`ć zabudowy - wysoko`ć liczoną od ”oziomu terenu ”rzy najniwej ”oJowonym wej`ciu do bu-

dynku do kalenicy, bądu zbiegu ”oJaci dachowych, a w ”rzy”adku stosowania dachów ”Jaskich - do 
najwywszego ”unktu ”okryciaŁ 

6Ł Ustala się nastę”ujące zasady konstrukcji zaJącznika graficznego - rysunku ”lanu: 

a) rysunek ”lanu s”orządzono w skali ń:ńŃŃŃ, 
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b) kawde ustalenie ”rzedstawione na rysunku znajduje od”owiednie odwzorowanie w ustaleniu tek-

stowym, 
c) wszystkie symbole graficzne uwyte na rysunku ”lanu zostaJy obja`nione w legendzie, 
d) ”rzebieg linii dla celów o”racowaL geodezyjnych okre`la się ”o”rzez odczyt graficzny osi linii 

z rysunku ”lanuŁ 

RozdziaJ 2 
Ustalenia ogólne 

§ 3Ł Ustala się ”rzeznaczenie terenów elementarnych wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i ozna-
czonych nastę”ującymi symbolami, zgodnie z rysunkiem ”lanu: 

ń) US - tereny s”ortu i rekreacji; 
2) KŚG - droga klasy gJównej; 
3) KŚW - droga wewnętrznaŁ 

§ 4Ł źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowanie terenuŁ 

ńŁ Ustala się ekstensywne zagos”odarowanie terenów, z maksymalnym udziaJem terenów zieleniŁ 

2Ł Ustala się zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, nietrwaJych, blaszanych, kontenerowych, 
budynków ty”u kem”ingŁ 

3Ł Ustala się zakaz stosowania ”refabrykowanych ogrodzeL betonowych oraz nakaz stosowania 
ogrodzeL awurowych, bez cokoJówŁ 

4Ł Ustala się ”owiązanie ”oszczególnych terenów elementarnych ukJadem ”rzej`ć ”ieszych oraz do-
”uszcza się mowliwo`ć ”rzejazdów wewnętrznymi drogami manewrowymiŁ 

5Ł Śo”uszcza się eta”owanie inwestycjiŁ 

§ 5Ł ńŁ Śo”uszcza się ”odziaJ na dziaJki ustalony liniami rozgraniczającymi terenów elementarnychŁ 

2Ł Śo”uszcza się scalenie dziaJek w obrębie terenu elementarnegoŁ 

§ 6Ł źasady ochrony `rodowiskaŁ 

ńŁ Ustala się zasadę realizację systemu gos”odarki wodno-`ciekowej o wysokim sto”niu s”rawno`ci, 
dziaJającej w ramach rozwiązaL systemowych gminyŁ 

2Ł Gos”odarka od”adami w o”arciu o funkcjonujący w gminie system, z uwzględnieniem selektywnej 
gos”odarki od”adamiŁ 

3Ł Śo”uszczalne zao”atrzenie w cie”Jo, z eliminacją ”aliw ”owodujących ”rzekroczenie do”uszczal-
nych norm zanieczyszczenia ”owietrzaŁ 

4Ł źe względu na ”oJowenie terenu objętego ”lanem w s”ecjalnym obszarze ochrony Natura 2ŃŃŃ 
(SOO) PLB 32ŃŃŃ3 ｭŚolina Śolnej Odryｬ, na obszarze o”racowania zabronione są dziaJania, które mogą 
w”Jynąć negatywnie na gatunki, dla ochrony których obszar zostaJ wyznaczony, zgodnie z ”rze”isami 
dotŁ ochrony ”rzyrodyŁ 

5Ł Na obszarze o”racowania nie ma siedlisk wawnych dla ”taków lęgowych, ”rzelotnych i zimują-
cych, dla których ochrony ustanowiono obszar Natura 2ŃŃŃ ｭŚolina Śolnej OdryｬŁ 

6Ł W zagos”odarowaniu terenów ustala się zakaz stosowania w nasadzeniach obcych geograficznie 
i inwazyjnych gatunków drzew i krzewówŁ 

§ 7Ł Na obszarze o”racowania brak jest obszarów i obiektów, dla których nalewaJoby ustalić ograni-
czenia z tytuJu ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnejŁ 

§ 8Ł ńŁ Powiązanie terenu objętego niniejszym ”lanem z siecią dróg ”ublicznych odbywa się ”o”rzez 
istniejącą drogę wojewódzką Nr ń22 - drogę klasy gJównejŁ 

2Ł Ustala się obsJugę komunikacyjną terenu o”racowania ”o”rzez drogę wewnętrzną KŚW, z 2 zjaz-
dami z drogi wojewódzkiej Nr ń22Ł 
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§ 9Ł źasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznejŁ 

ńŁ źao”atrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej w drodze wojewódzkiej Nr ń22 - ”oza ob-
szarem o”racowania, bazującej na komunalnym ujęciu w velechowie: 

ń) nalewy za”ewnić alternatywny system zao”atrzenia w wodę z innych uródeJ w ”rzy”adku zaistnienia 
warunków kryzysowych; 

2) zao”atrzenie w wodę dla celów ”rzeciw”owarowych z ”odziemnych hydrantów zamontowanych na 
”rojektowanej sieci wodociągowejŁ 

2Ł Od”rowadzenie `cieków: 

ń) od”rowadzenie `cieków sanitarnych ”o”rzez ”rojektowaną kanalizację sanitarną w drodze wojewódz-
kiej Nr ń22 - ”oza obszarem o”racowania, do komunalnej oczyszczalni `cieków w Widuchowej: 
ｦ do czasu realizacji ”rojektowanej kanalizacji sanitarnej do”uszcza się od”rowadzenie `cieków do 

szczelnych zbiorników bezod”Jywowych zlokalizowanych na terenie ”osesji; 
2) od”rowadzenie wód o”adowych z terenów ”arkingów, ”laców i ”owierzchni utwardzonych ”o”rzez 

se”aratory do studni chJonnych; z ”ozostaJych terenów do gruntuŁ 

3Ł Usuwanie od”adów staJych w obowiązującym systemie gos”odarki od”adami gminy Widuchowa: 

ń) obowiązuje selektywna zbiórka od”adów - wstę”ne segregowanie i gromadzenie w ”ojemnikach 
o rodzaju i wielko`ci od”owiedniej do zastosowania; 

2) wywóz od”adów s”ecjalistycznym trans”ortem na wysy”isko od”adów ｭKaliLskaｬ, zlokalizowane 
”oza obszarem o”racowaniaŁ 

4Ł źao”atrzenie w cie”Jo obiektów klubowych z indywidualnych uródeJ cie”Ja, zasilanych ekologicz-
nymi no`nikami energii (”aliwa ”Jynne, energia elektryczna)Ł 

5Ł źao”atrzenie w energię elektryczną na ”oziomie niskich na”ięć rozdzielczą siecią kablową z istnie-
jących elektroenergetycznych linii na”owietrznych - ”oza obszarem o”racowania: 

ń) istniejące na obszarze o”racowania elektroenergetyczne linie na”owietrzne Ń,4 kV do zachowania 
z mowliwo`cią ich skablowania; 

2) dla istniejących obiektów utrzymanie dotychczasowego s”osobu zao”atrzenia w energię elektryczną, 
z mowliwo`cią modernizacji ”rzyJączyŁ 

6Ł ObsJuga telekomunikacyjna obszaru o”racowania ”rzez centralę telefoniczną w Widuchowej z ist-
niejącej sieć telefonicznej rozdzielczej w drodze wojewódzkiej Nr ń22 - ”oza obszarem o”racowaniaŁ 

7Ł Śo”uszcza się lokalizację urządzeL technicznej obsJugi obiektów, sJuwących zao”atrzeniu w elek-
tryczno`ć, wodę oraz od”rowadzających `cieki w granicach okre`lonych liniami rozgraniczającymiŁ 

RozdziaJ 3 
Ustalenia szczegóJowe 

§ ńŃŁ Śla terenów elementarnych obowiązują nastę”ujące ustalenia: 
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RozdziaJ 4 
Prze”isy koLcowe 

§ ńńŁ źmienia się ”rzeznaczenie 3,7956 ha gruntów le`nych Skarbu PaLstwa na cele niele`ne za 
zgodą źS-Ś-2ń2Ńł53ł2ŃŃ8 Ministra _rodowiska z dnia 26 stycznia 2ŃŃ9 rŁ oraz Ń,73 ha gruntów rolnych 
klasy R V na cele nierolniczeŁ 

§ ń2Ł Śo czasu realizacji ustaleL niniejszej zmiany ”lanu do”uszcza się dotychczasowe uwytkowanie 
terenówŁ 
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§ ń3Ł Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą wyliczeniu o”Jaty, o której mowa w artŁ 36 ustŁ 4 ustawy 

o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym, w wysoko`ci Ń%Ł 

§ ń4Ł Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy WiduchowaŁ 

§ ń5Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 3Ń dni od dnia ogJoszenia jej w Śzienniku Urzędowym 
Województwa źachodnio”omorskiego oraz ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Wi-
duchowaŁ 

PRźśWOŚNICźĄCA RAŚŹ 
 

Józefa Juzyszyn 
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źaJączniki do uchwaJy Nr XXIł2ń9ł2ŃŃ9 

Rady Gminy Widuchowa 
z dnia 25 marca 2ŃŃ9 rŁ (”ozŁ 82ń) 

źaJącznik nr ń 
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źaJącznik nr 2 
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źaJącznik nr 3 

Rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag wniesionych do ”rojektu ”lanu 

Na ”odstawie artŁ 2Ń ustŁ ń ustawy z 27 marca 2ŃŃ3 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym 
(ŚzŁ UŁ z 2ŃŃ3 rŁ Nr 8Ń, ”ozŁ 7ń7, zmiany: ŚzŁ UŁ z 2ŃŃ4 rŁ Nr 6, ”ozŁ 4ń i Nr ń4ń, ”ozŁ ń492; z 2ŃŃ5 rŁ 
Nr ńń3, ”ozŁ 954 i Nr ń3Ń, ”ozŁ ńŃ87; z 2ŃŃ6 rŁ Nr 45, ”ozŁ 3ń9 i Nr 225, ”ozŁ ń635; z 2ŃŃ7 rŁ Nr ń27, 
”ozŁ 88Ń; z 2ŃŃ8 rŁ Nr ń99, ”ozŁ ń227, Nr 2Ńń, ”ozŁ ń237, Nr 22Ń, ”ozŁ ń4ń3), Rada Gminy Widucho-
wa rozstrzyga, co nastę”uje: 

W związku z brakiem uwag do ”rojektu miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego dla terenu 
usJug s”ortu i rekreacji ”oJowonego w obrębie Krzywin, wyJowonego do ”ublicznego wglądu wraz z ”ro-
gnozą oddziaJywania na `rodowisko, nie rozstrzyga się o s”osobie ich roz”atrzeniaŁ 

źaJącznik nr 4 

Rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasad ich finansowania 

Na ”odstawie artŁ 2Ń ustŁ ń ustawy z 27 marca 2ŃŃ3 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym 
(ŚzŁ UŁ z 2ŃŃ3 rŁ Nr 8Ń, ”ozŁ 7ń7, zmiany: ŚzŁ UŁ z 2ŃŃ4 rŁ Nr 6, ”ozŁ 4ń i Nr ń4ń, ”ozŁ ń492; z 2ŃŃ5 rŁ 
Nr ńń3, ”ozŁ 954 i Nr ń3Ń, ”ozŁ ńŃ87; z 2ŃŃ6 rŁ Nr 45, ”ozŁ 3ń9 i Nr 225, ”ozŁ ń635; z 2ŃŃ7 rŁ Nr ń27, 
”ozŁ 88Ń; z 2ŃŃ8 rŁ Nr ń99, ”ozŁ ń227, Nr 2Ńń, ”ozŁ ń237, Nr 22Ń, ”ozŁ ń4ń3), artŁ 7 ustŁ ń ”kt 2 i 3 
ustawy z 8 marca ń99Ń rŁ o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ z 2ŃŃń rŁ Nr ń42, ”ozŁ ń59ń, zmiany: ŚzŁ UŁ 
z 2ŃŃ2 rŁ Nr 23, ”ozŁ 22Ń, Nr 62, ”ozŁ 558, Nr ńń3, ”ozŁ 984, Nr ń53, ”ozŁ ń27ń i Nr 2ń4, ”ozŁ ń8Ń6; 
z 2ŃŃ3 rŁ Nr 8Ń, ”ozŁ 7ń7 i Nr ń62, ”ozŁ ń568; z 2ŃŃ4 rŁ Nr ńŃ2, ”ozŁ ńŃ55 i Nr ńń6, ”ozŁ ń2Ń3; 
z 2ŃŃ5 rŁ Nr ń72, ”ozŁ ń44ń i Nr ń75, ”ozŁ ń457; z 2ŃŃ6 rŁ Nr ń7, ”ozŁ ń28 i Nr ń8ń, ”ozŁ ń337; 

z 2ŃŃ7 rŁ Nr 48, ”ozŁ 327, Nr ń38, ”ozŁ 974 i Nr ń73, ”ozŁ ń2ń8; z 2ŃŃ8 rŁ Nr ń8Ń, ”ozŁ ńńńń i Nr 223, 
”ozŁ ń458) oraz artŁ ń67 ustŁ 2 ”kt ń ustawy z 3Ń czerwca 2ŃŃ5 rŁ o finansach ”ublicznych (ŚzŁ UŁ 
z 2ŃŃ5 rŁ Nr 249, ”ozŁ 2ńŃ4, Nr ń69, ”ozŁ ń42Ń) Rada Gminy Widuchowa rozstrzyga, co nastę”uje: 

§ ńŁ ńŁ Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb 
mieszkaLców stanowi zgodnie z artŁ 7 ustŁ ń ustawy z dnia 8 marca ń998 rŁ o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity ŚzŁ UŁ z 2ŃŃń rŁ Nr ń42, ”ozŁ ń59ń) zadania wJasne gminyŁ 

2Ł Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, zaliczone do zadaL wJasnych gminy, za”isane 
w niniejszym ”lanie obejmują realizacje sieci - ”rzyJączy infrastruktury technicznej na ”otrzeby obiektów 
i urządzeL s”ortowo-rekreacyjnychŁ 

§ 2Ł Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej nalewące do zadaL wJasnych gminy dotyczą tere-
nu elementarnego KŚWŁ 

§ 3Ł O”is s”osobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

ńŁ ŚziaJania inwestycyjne dotyczą realizacji sieci infrastruktury technicznej - ”rzyJączy ”rowadzonych 
od istniejących i ”rojektowanych sieci w drodze wojewódzkiej nr ń22 na ”otrzeby obiektów i urządzeL na 
terenach: ńUS, 2US, 3US, 4USŁ 

2Ł Realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami, w tym mŁinŁ ustawą 
Prawo budowlane, ustawą o zamówieniach ”ublicznych, ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o go-
s”odarce komunalnej i ustawą Prawo ochrony `rodowiskaŁ 

3Ł S”osób realizacji inwestycji mowe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się ”ostę”em technicz-
no-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najle”szej dostę”nej techniki, o ile nie nastą”i narusze-
nie ustaleL ”lanuŁ 
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§ 4Ł Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 

gminy, ujętych w niniejszym ”lanie ”odlega ”rze”isom ustawy z dnia 26 listo”ada ń998 rŁ o finansach 
”ublicznych (tekst jednolity ŚzŁ UŁ z 2ŃŃ3 rŁ Nr ń5, ”ozŁ ń48 z ”óuniejszymi zmianami), ”rzy czym: 

ń) wydatki majątkowe gminy okre`li Rada Gminy ”ŁnŁ ｭWieloletni Plan Inwestycyjnyｬ; 
2) wydatki inwestycyjne finansowane z budwetu ustala się w uchwale budwetowej; 
3) inwestycje, których okres realizacji ”rzekracza jeden rok budwetowy ujmowane są w wykazie stano-

wiącym zaJącznik do uchwaJy budwetowej, zwanym ｭWieloletnie ”rogramy inwestycyjneｬŁ 

§ 5Ł źadania w zakresie infrastruktury technicznej wskazane w § 2 finansowane będą z budwetu gminyŁ 

PozŁ 822 
 

UCHWAIA NR XXVIIłń83ł2ŃŃ9 
Rady Miejskiej w Barwicach 

z dnia 26 marca 2ŃŃ9 rŁ 
 

w s”rawie ustalenia górnych stawek o”Jat ”onoszonych ”rzez wJa`cicieli nieruchomo`ci 
za usJugi w zakresie odbierania od”adów komunalnych na terenie Miasta i Gminy BarwiceŁ 

 Na ”odstawie artŁ ń8 ustŁ 2 ”kt ń5, artŁ 4Ń ustŁ ń ustawy z dnia 8 marca ń99Ń rŁ o samorządzie 
gminnym (ŚzŁ UŁ z 2ŃŃń rŁ Nr ń42, ”ozŁ ń59ń; z 2ŃŃ2 rŁ Nr 23, ”ozŁ 22Ń; Nr 62, ”ozŁ 558; Nr ńń3, 
”ozŁ 984; Nr 2ń4, ”ozŁ ń8Ń6; z 2ŃŃ3 rŁ Nr 8Ń, ”ozŁ 7ń7; Nr ń62, ”ozŁ ń568; z 2ŃŃ2 rŁ Nr ń53, 
”ozŁ ń27ń; z 2ŃŃ4 rŁ Nr ńŃ2, ”ozŁ ńŃ55; Nr ńń6, ”ozŁ ń2Ń3; z 2ŃŃ2 rŁ Nr 2ń4, ”ozŁ ń8Ń6; z 2ŃŃ5 rŁ 
Nr ń72, ”ozŁ ń44ń; z 2ŃŃ6 rŁ Nr ń7, ”ozŁ ń28; z 2ŃŃ5 rŁ Nr ń75, ”ozŁ ń457; z 2ŃŃ6 rŁ Nr ń8ń, 
”ozŁ ń337; z 2ŃŃ7 rŁ 48, ”ozŁ 327; Nr ń38, ”ozŁ 974; Nr ń73, ”ozŁ ń2ń8; z 2ŃŃ8 rŁ Nr ń8Ń, ”ozŁ ńńńń; 
Nr 223, ”ozŁ ń458), w związku z artŁ 6 ustŁ 2 ustawy z dnia ń3 wrze`nia ń996 rŁ o utrzymaniu czysto`ci 
i ”orządku w gminach (ŚzŁ UŁ z 2ŃŃ5 rŁ Nr 236, ”ozŁ 2ŃŃ8; z 2ŃŃ6 rŁ Nr ń44, ”ozŁ ńŃ42; z 2ŃŃ5 rŁ 
Nr ń8Ń, ”ozŁ ń495; z 2ŃŃ8 rŁ Nr 223, ”ozŁ ń464; z 2ŃŃ9 rŁ Nr ń8, ”ozŁ 97) Rada Miejska w Barwicach 
uchwala, co nastę”uje: 

§ ńŁ ńŁ Ustala się górne stawki o”Jat ”onoszonych ”rzez wJa`cicieli nieruchomo`ci na terenie Miasta 
i Gminy Barwice za usJugi odbierania od”adów komunalnych, `wiadczonych ”rzez ”rzedsiębiorców ”osia-
dających zezwolenie Burmistrza Miasta i Gminy Barwice w nastę”ujących wysoko`ciach za ”ojemnik 
o ”ojemno`ci: 

ń) ń2Ń l - ń4,2Ń zJ; 
2) 24Ń l - 24,8Ń zJ; 
3) ńńŃŃ l - 7Ń,ŃŃ zJ 

”rzy odbieraniu od”adów raz w miesiącuŁ 

2Ł Śo stawek okre`lonych w ustŁ ń dolicza się ”odatek VAT, okre`lony na ”odstawie odrębnych 
”rze”isówŁ 

§ 2Ł Traci moc uchwaJa Nr XIVł86ł2ŃŃ8 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 3ń stycznia 2ŃŃ8 rŁ 
w s”rawie ustalenia górnych stawek o”Jat ”onoszonych ”rzez wJa`cicieli nieruchomo`ci za usJugi w za-
kresie odbierania od”adów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Barwice (ŚzŁ UrzŁ WojŁ źachodnio-
”omorskiego Nr 36, ”ozŁ 726)Ł 

§ 3Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy BarwiceŁ 

§ 4Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie ń4 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Woje-
wództwa źachodnio”omorskiegoŁ 

PRźśWOŚNICźĄCŹ RAŚŹ 
 

PaweJ Kaumierczak 


