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UCHWAŁA Nr XXIV/3/2008

Rady Miasta Pucka

z dnia 26 listopada 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czCWci „B”, „C”, „D” 

Pasa Nadmorskiego Gminy Miasta Pucka w czCWci dotycz>cej terenu oznaczonego symbolem B5/1-UT,UK 

oraz symbolem B5/4-UA.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 mar-

ca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Teks jednolity: Dz. U 

z 2001 r. Nr 142 poz 1591 z póan. zm.) oraz 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 póan. zm.) w zbiegu z Uchwał> Nr VII/1/2007 z dnia 

12 marca 2007 r. Rady Miasta Pucka o przyst>pieniu do 

sporz>dzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Pucka, oraz z Uchwał> Nr IX/6/2007 

z dnia 25 kwietnia 2007 r. Rady Miasta Pucka w sprawie zmia-

ny Uchwały Nr VII/1/2007 z dnia 12 marca 2007 r. Rady Miasta 

Pucka o przyst>pieniu do sporz>dzania zmiany miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego, Rada Miasta 

Pucka stwierdza zgodnoWć niniejszego planu ze Studium Uwa-

runkowaM i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy Miasta Pucka i uchwala, co nastCpuje:

Zakres obowi>zywania planu

 § 1

  Uchwala siC zmianC miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego czCWci „B”, „C”, „D” Pasa Nadmorskiego 

Gminy Miasta Pucka w czCWci dotycz>cej terenu oznaczonego 

symbolem B5/1-UT,UK oraz  

symbolem B5/4-UA, zwan> dalej „planem”.

§ 2

  Planem objCto obszar, którego granice przedstawia rysunek 

planu w skali 1: 1000, stanowi>cy zał>cznik nr 1 do niniejszej 

uchwały i bCd>cy jej integraln> czCWci>.

§ 3

  Plan zawiera ustalenia dotycz>ce:

1. Plan zawiera ustalenia dotycz>ce:

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczaj>cych 

tereny o rócnym przeznaczeniu lub rócnych zasadach 

zagospodarowania,

2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,

3) zasad ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego,

4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków,

5) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiek-

tów podlegaj>cych ochronie, na podstawie przepisów 

odrCbnych,

6) parametrów i wskaaników kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu,

7) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału 

nieruchomoWci objCtych planem miejscowym,

8) szczególnych warunków zagospodarowania terenów 

oraz ograniczeM w ich ucytkowaniu,

9) zasad przebudowy, rozbudowy i budowy lokalnego 

systemu obsługi komunikacyjnej oraz infrastruktury 

technicznej,

10) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, 

urz>dzania i ucytkowania terenów,

11) stawek procentowych, na podstawie których ustala siC 

opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 wym. Ustawy o 

Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym.

2. Nie wystCpuje potrzeba okreWlenia:

1) wymagaM wynikaj>cych z potrzeb kształtowania prze-

strzeni publicznych,

2) ustaleM dla terenów górniczych, terenów naraconych na 

niebezpieczeMstwo powodzi oraz zagroconych osuwa-

niem siC mas ziemnych.

§ 4

  Integralnymi czCWciami uchwały s>:

1) rysunek planu, stanowi>cy zał>cznik nr 1 do niniejszej 

uchwały,

2) rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzglCdnionych 

uwag do projektu planu, stanowi>cy zał>cznik nr 2 do 

uchwały,

3) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych w planie 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> 

do zadaM własnych gminy, oraz zasadach ich fi nansowania, 

stanowi>ce zał>cznik nr 3 do uchwały,

4) rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzglCdnionych 

uwag wniesionych do projektu planu, stanowi>cy zał>cznik 

nr 4 do uchwały.

§ 5

1. Zał>cznik grafi czny nr 1 odnosi ustalenia uchwały do terenu 

objCtego planem.

2. NastCpuj>ce ustalenia grafi czne na rysunku planu s> obo-

wi>zuj>cymi ustaleniami planu:

1) granice planu,

2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu lub 

rócnych zasadach zagospodarowania,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,

4) symbol literowy i liczbowy okreWlaj>cy przeznaczenie 

terenu,

5) budynki zabytkowe o wysokich walorach kulturowych.

Przepisy ogólne

WyjaWnienie ucywanych pojCć

§ 6

  Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) uchwale – nalecy przez to rozumieć niniejsz> uchwałC 

Rady Miasta Pucka w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego,

2) przepisach szczególnych – nalecy przez to rozumieć prze-

pisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia 

w dysponowaniu terenami wynikaj>cymi z prawomocnych 

decyzji administracyjnych,

3) planie – nalecy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym 

mowa w § 1 uchwały, o ile z treWci przepisu nie wynika 

inaczej,

4) usługach administracji – nalecy przez to rozumieć usługi 

publiczne, zwi>zane z działaniem urzCdów administracji 

publicznej,

5) usługach szpitalnych – nalecy przez to rozumieć usługi 

z zakresu ochrony zdrowia i cycia ludzi realizowane w 

szpitalu wraz z infrastruktur> funkcjonaln> niezbCdn> do 

jego funkcjonowania,

6) liniach rozgraniczaj>cych – nalecy przez to rozumieć liniC 

rozgraniczaj>c> tereny o rócnym przeznaczeniu lub róc-
nych zasadach zagospodarowania,

7) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – nalecy przez to ro-
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zumieć linie wyznaczone w planie, okreWlaj>ce najmniejsz> 

dopuszczaln> odległoWć zewnCtrznego lica Wciany budynku 

w stosunku do linii rozgraniczaj>cych, od których te linie 

wyznaczono, bez wysuniCtych poza ten obrys schodów, 

okapów, otwartych ganków, zadaszeM, pasacy o szerokoWci 

do 2 m oraz balkonów,

8) maksymalnej wysokoWci zabudowy – nalecy przez to ro-

zumieć ustalon> w planie najwiCksz> odległoWć pomiCdzy 

poziomem terenu przy najnicej połoconym wejWciu do bu-

dynku, nie bCd>cym wył>cznie wejWciem do pomieszczeM 

technicznych i gospodarczych a najwycszym punktem 

przekrycia dachowego (stropodachowego),

9) minimalnym procentowym wskaaniku powierzchni biolo-

gicznie czynnej – nalecy przez to rozumieć grunt rodzimy 

oraz wodC powierzchniow> na terenie działki budowlanej, 

a takce 50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów 

o powierzchni wiCkszej nic 10 m2 urz>dzonych jako traw-

niki lub kwietniki na podłocu zapewniaj>cym im naturaln> 

wegetacjC.

§ 7

  Ustala siC podstawowe przeznaczenie terenu wyznaczone-

go liniami rozgraniczaj>cymi na rysunku planu i oznaczonego 

symbolem przeznaczenia 1.UZ/UA – teren usług szpitalnych 

i usług administracji publicznej.

Ustalenia szczegółowe dla terenu.

§ 8

KARTA TERENU 1.UZ/UA  

1.TEREN – numer, symbol przeznaczenia podstawowego 1.UZ/UA 

powierzchnia 0,95 

2. PRZEZNACZENIE 
2.1. Podstawowe 
Us ugi szpitalne, us ugi administracji 

2.2. Uzupe niaj ce
Nie przewiduje si

2.3. Wykluczone 
Inne 

2.4. Przestrzenie publiczne 
Nie ustala si

3. ZASADY SCALANIA I  PODZIA U TERENU 
Mo liwo  podzia u wy cznie po uzgodnieniu przez w a ciwego terenowo konserwatora zabytków 

4. WARUNKI ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA 
 Maksymalna wysoko  zabudowy do 12,0 m 

Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 10% 

Dachy, kolorystyka w nawi zaniu do budynku zabytkowego o wysokich 

walorach kulturowych przy ulicy 12 Marca 10, wskazanego 

na rysunku planu, dachy spadziste, k t nachylenia po aci 

dachowej 250-450, kolor dachu ciemny czerwony do 

czerwonawego br zu, kolor elewacji bia y, szary lub 

ceglasty,

Zasady i miejsca wjazdu od ulicy 12 Marca i ul. 1 Maja 

Minimalna ilo  miejsc parkingowych min. 1 stanowisko na ka de rozpocz te 200 m² powierzchni 

u ytkowej 

Dodatkowe ustalenia zespó  budynków istniej cych w wypadku przebudowy lub 

rozbudowy oraz realizacji nowych budynków nawi za

architektur  do budynku zabytkowego o wysokich walorach 

kulturowych przy ulicy 12 Marca 10, wskazanego na 

rysunku planu. Wszelkie roboty budowlane  uzgodni  z 

w a ciwym terenowo konserwatorem zabytków, na 

podstawie decyzji konserwatorskiej nr rej. 773 z dnia 

26.09.1977 r. 

5. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO
Ogólne zasady realizacja zabudowy zgodnie z ustalonymi na rysunku 

planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy - pod 

warunkiem zachowania ustale  z zakresu ochrony dóbr 

kultury dla strefy restauracji urbanistycznej i budynku 

zabytkowego o wysokich walorach kulturowych przy ulicy 

12 Marca 10, wskazanego na rysunku planu, okre lonych w 

ust. 8 pkt.1, zakaz lokalizowania wszelkich tymczasowych 

obiektów us ugowo-handlowych, zakaz lokalizacji 

dominant przestrzennych, w tym masztów telefonii 

komórkowej i masztów przeka nikowych sieci radiowo-
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telewizyjnej nie zwi zanej z dzia alno ci  szpitala, nakaz 

nawi zania w przysz ym zagospodarowaniu terenu do 

istniej cej  zabudowy historycznej (budynek zabytkowy o 

wysokich walorach kulturowych przy ulicy 12 Marca 10, 

wskazany na rysunku planu i budynek s du zlokalizowany 

poza granicami planu),  

Zasady realizacji ogrodze maksymalna wysoko  ogrodzenia 1,8 m licz c od poziomu 

gruntu rodzimego, maksymalna wysoko  coko u mo e

wynosi  maksymalnie 0,6 m licz c od poziomu gruntu 

rodzimego, ogrodzenie powy ej coko u powinno by

a urowe, minimalna powierzchnia a uru mo e wynosi  nie 

mniej ni  50% ogólnej powierzchni ogrodzenia, zakazuje 

si  realizacji pe nych ogrodze , w tym ogrodze  z 

prz s ami wype nionymi betonowymi prefabrykatami. 

Zasady lokalizowania znaków informacyjno – 

plastycznych i reklam 

zakaz umieszczania wolnostoj cych znaków informacyjno-

plastycznych i reklam, dopuszczenie lokalizowania szyldów 

reklamowych i informacyjnych na ogrodzeniach budynkach 

i obiektach ma ej architektury pod warunkiem, e

powierzchnia 1 szyldu nie przekroczy 0,5 m² i pod 

warunkiem uzgodnienia lokalizacji szyldów z w a ciwym

terenowo konserwatorem zabytków, ogólna powierzchnia 

wszystkich szyldów umieszczanych na ogrodzeniach nie 

mo e przekroczy  5% powierzchni ogrodze ,

6. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Ogólne zasady nie ustala si

7. USTALENIA Z ZAKRESU OCHRONY RODOWISKA I ZDROWIA LUDZI
Ogólne zasady nakaz zachowania obostrze  dla obszarów i obiektów 

chronionych wyznaczonych na podstawie przepisów 

odr bnych, przyj cie kwalifikacji terenów w zakresie 

dopuszczalnych poziomów ha asu w rodowisku w 

rozumieniu ustawy prawo ochrony rodowiska, zakaz 

lokalizacji us ug poza ustalonymi w planie 

8. WYMOGI WYNIKAJ CE Z PRZEPISÓW ODR BNYCH

8.1. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej 
Istniej ce  Na obszarze obj tym planem ustanowiona jest strefa archeologiczna ochrony 

konserwatorskiej, dla obiektu archeologicznego i jego strefy obowi zuje 

wymóg uzyskania opinii Muzeum Archeologicznego w Gda sku, w strefie 

obowi zuje zakaz wykonywania jakichkolwiek prac ziemnych i 

inwestycyjnych bez zgody w a ciwego terenowo konserwatora zabytków, 

który ka dorazowo okre li inwestorowi, w wydanym pozwoleniu, zakres 

niezb dnych do wykonania archeologicznych bada  ratowniczych 

wyprzedzaj cych proces zainwestowania terenu, koszty prac archeologicznych 

i dokumentacyjnych ponosi inwestor. Teren znajduje si  w zabytkowym 

zespole urbanistycznym miasta Pucka, w obr bie strefy restauracji 

urbanistycznej – obowi zuj  rygory ustalone w decyzji o wpisaniu do rejestru 

zabytków nr 773 z dnia 26.09.1977r. W uzgodnieniu z w a ciwym terenowo 

konserwatorem zabytków dopuszcza si : nowe uzupe nienia, nadbudow   i 

rozbudow  istniej cych obiektów (z wyj tkiem obiektu chronionego – ul. 12 

Marca 10). W odniesieniu do budynku zabytkowego o wysokich walorach 

kulturowych przy ulicy 12 Marca 10, wskazanego na rysunku planu – ustala 

si  nakaz zachowania bry y, materia u elewacji, i pokrycia dachowego, detali 

architektonicznych, stolarki. Dopuszcza si  rozbudow  jedynie w wypadku 

utrzymania funkcji szpitala. Obowi zuje nakaz uzgadniania wszelkich dzia a

w obiekcie i na terenie planu z w a ciwym terenowo konserwatorem zabytków 

Postulowane brak 

8.2. zasady ochrony rodowiska i krajobrazu kulturowego 
Istniej ce teren po o ony jest w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, 

ustanowionego rozporz dzeniem nr 55/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 15 

maja 2006 r., obowi zuj  ustalenia zawarte w Rozporz dzeniu (lub innych 

aktualnych przepisach odr bnych) 

Postulowane Brak

8.3. Zwi zane z ochron  brzegu morskiego i nawigacj
Istniej ce brak  

Postulowane brak 
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9. ZASADY  UZBROJENIA 

9.1. Zasady ogólne 

Nakaz pod czenia zabudowy istniej cej i projektowanej do miejskich systemów in ynieryjnych (wodoci gów i 

kanalizacji), dopuszczenie lokalizowania obiektów infrastruktury technicznej takich jak stacje transformatorowe, 

podziemne przepompownie cieków, zbiorniki retencyjne czy urz dzenia telekomunikacyjne na podstawie 

opracowa  technicznych, na ca ym obszarze obj tym planem, bez konieczno ci zmiany niniejszego planu, pod 

warunkiem, e ewentualna uci liwo  tych e nie b dzie wykracza  poza granice lokalizacji 

9.2. Odprowadzenie wód opadowych 
Do sieci miejskiej z zachowaniem zasad uzbrojenia wynikaj cych z przepisów odr bnych 

9.3. Odprowadzenie cieków sanitarnych

Do sieci miejskiej z zachowaniem zasad uzbrojenia wynikaj cych z przepisów odr bnych 

9.4. Zaopatrzenie w wod
Z sieci miejskiej z zachowaniem zasad uzbrojenia wynikaj cych z przepisów odr bnych, w tym zaopatrzenie 

ludno ci w wod  z awaryjnych studni publicznych 

9.5. Zaopatrzenie w energi  elektryczn
Z istniej cej i projektowanej sieci  z zachowaniem zasad uzbrojenia wynikaj cych z przepisów odr bnych 

9.6. Zaopatrzenie w gaz  
Z istniej cej i projektowanej sieci, z zachowaniem zasad uzbrojenia wynikaj cych z przepisów odr bnych 

9.7. Zaopatrzenie w ciep o
ród a indywidualne w oparciu o czynniki grzewcze: gaz przewodowy, olej niskosiarkowy, energia elektryczna lub 

inne odnawialne paliwa, w tym sta e, których stosowanie jest zgodne z ustaw  prawo ochrony rodowiska lub z sieci 

miejskiej  

9.8. Telekomunikacja  
Z istniej cej i projektowanej sieci, z zachowaniem zasad uzbrojenia wynikaj cych z przepisów odr bnych 

9.9. Usuwanie odpadów 
Zgodnie z miejskim planem gospodarki odpadami 

Przepisy przejWciowe i koMcowe

§ 9

  Dla terenu objCtego planem do spraw wszczCtych przed 

dniem wejWcia w cycie planu, a nie zakoMczonych decyzj> 

ostateczn>, stosuje siC ustalenia planu.

§ 10

  W zakresie obejmuj>cym obszar planu, traci moc miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego czCWci „B”, „C”, „D” 

Pasa Nadmorskiego Miasta Pucka, zatwierdzony Uchwał> 

Nr XXXI/2/2001 Rady Miasta Pucka z dnia 17 grudnia 

2001 r.

§ 11

  Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym ustala siC dla terenu 1.UZ/

UA jednorazow> opłatC od wzrostu wartoWci nieruchomoWci 

w wysokoWci 0%.

§ 12

  Wykonanie uchwały powierza siC Burmistrzowi Miasta 

Pucka.

§ 13

  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku UrzCdowym 

Województwa Pomorskiego oraz publikacji na ofi cjalnej stronie 

internetowej Gminy Miasta Puck.

§ 14

  Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od dnia jej 

ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomor-

skiego.

Przewodnicz>cy Rady

Marek Falkowski
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Za cznik Nr 2  

do uchwa y Nr XXIV/3/2008 

Rady Miasta Pucka 

z dnia 26 listopada 2008 r. 

Rozstrzygni cie o sposobie rozpatrzenia nieuwzgl dnionych
 uwag do projektu planu

Rozstrzygni cie wójta, 

burmistrza, albo 

prezydenta*) 

w sprawie rozpatrzenia 

uwagi

Rozstrzygni cie

Rady Gminy 

za cznik do 

uchwa y nr 

XXIV/3/2008 

z dnia 26 listopada 

2008 r. 

Lp. 

D
at

a 
w

p
y

w
u

 u
w

ag
i 

Nazwisko i 

imi , nazwa 

jednostki

organizacyjnej

i adres 

zg aszaj cego

uwagi

Tre  uwagi 

Oznacze

nie

nierucho

mo ci 

której 

dotyczy 

uwaga

Ustalenia

projektu 

planu dla 

nieruchomo

ci której 

dotyczy 

uwaga Uwaga

uwzgl dnion

a

Uwaga

nieuwzgl dn

iona

Uwaga

uwzgl d

niona

Uwaga

nieuwzg

l dniona

Uwagi

(uzasadnienie)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

43cd

1.UZ/UA 

1.zmiana przeznaczenia na 

us ugi szpitalne 

2. zmieni  zapisy dotycz ce

miejsc parkingowych 1mp 

na 800 m2 powierzchni 

u ytkowej 

3. zmniejszy  procent 

powierzchni biologicznie 

czynnej do 10% 

4. zmieni  zapis par.8pkt.5 

5. dopuszczenie lokalizacji 

dominant przestrzennych 

i masztów 

6.wykre li , e wysoko

ogrodzenia liczy si  od 

gruntu rodzimego 

7.zmieni  zasady 

lokalizacji reklam 

8.wykreslenia zapisów z 

decyzj  om wpisie zespo u

urabnistycznego miasta do 

rejestru zabytków 

9. zmieni  zapisy dotycz ce

miejsc parkingowych (dop 

mo liwo ci lokalizacji a nie 

obowi zku) 

1.UZ/UA + pkt. 1, 3
- pkt.

2,4,5,6,7,8
+

pkt. 1, 3

- pkt.
2, 4, 5, 
6, 7, 8

1 – us ugi zdrowia 

zdefiniowane w 

uchwale obejmuj

równie  us ugi

szpitalne

2.zmiana 

nieuzasadniona

przyj tymi 

formami 

zagospodarowania 

3.zmiany 

uzasadnione

istniej cym 

zagospoda-

rowaniem 

4,5,6,7,8 – zapisy 

wynikaj

z uzgodnienia 

Wojewódzkiego 

Konserwatora 

Zabytków 

9.zmiana 

nieuzasadniona

po o eniem 

terenu- brak 

mo liwo ci

realizacji miejsc 

parkingowych 

poza terenami 

Wyja nienie: + rozstrzygni cie na tak 

Poz. 597



Dziennik UrzCdowy

Województwa Pomorskiego Nr 30 — 1998 —

Zał>cznik Nr 3

do uchwały Nr XXIV/3/2008

Rady Miasta Pucka

z dnia 26 listopada 2008 r.

w sprawie sposobu realizacji oraz zasad fi nansowania inwe-

stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do 

zadaM własnych gminy.

§ 1

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej słuc>ce 

zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkaMców stanowi> 

– zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorz>dzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz 1591 

z póan. zm.) – zadania własne gminy.

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane 

w niniejszym planie obejmuj>:

1) traktowane jako zadania wspólne inwestycje w liniach 

rozgraniczaj>cych drogi publicznej, w tym wybudowanie 

drogi wraz z uzbrojeniem podziemnym i zieleni>;

2) inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane 

w rozgraniczaj>cymi dróg lub poza liniami rozgranicza-

j>cymi.

§ 2

  Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej nalec>ce do 

zadaM własnych gminy to realizacja i urz>dzenie terenu usług 

administracji na terenach przeznaczonych w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego czCWci „B”, „C”, 

„D” Pasa Nadmorskiego Miasta Pucka w czCWci dotycz>cej 

terenu oznaczonego symbolem B5/1-UT,UK oraz symbolem 

B5/4-UA pod te funkcje oraz budowa sieci wodoci>gowej, 

kanalizacyjnej, fi nansowanie oWwietlenia ulic znajduj>cych 

siC na terenie objCtym niniejsz> uchwał> oraz planowanie 

i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energiC elektryczn> i 

paliwa gazowe.

§ 3

  Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2:

1. Realizacja inwestycji przebiegać bCdzie zgodnie z obowi>-

zuj>cymi przepisami w tym m.in. ustaw> prawo budowlane, 

ustaw> o zamówieniach publicznych, samorz>dzie gmin-

nym, gospodarce komunalnej i ochronie Wrodowiska.

2. Sposób realizacji inwestycji okreWlonych w § 2 moce ulegać 
modyfi kacji wraz z dokonuj>cym siC postCpem techniczno-

technologicznym, zgodnie z zasad> stosowania najlepszej 

dostCpnej techniki (okreWlonej w art. 3 pkt 10 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Wrodowiska Dz. 

U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z póan. zm.), o ile nie stanowi 

naruszenia ustaleM planu.

3. Inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji paliw gazo-

wych, energii elektrycznej lub ciepła okreWlone w § 2 rea-

lizowane bCd> w sposób okreWlony w art. 7 ustawy Prawo 

energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. 

Nr 54, poz. 348 z póan. zm.).

4. Realizacja i fi nansowanie inwestycji w zakresie infrastruk-

tury technicznej nie wyszczególnionych w § 2 jest przed-

miotem umów zainteresowanych stron.

§ 4

  Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-

nej, które nalec> do zadaM własnych gminy, ujCtych w niniej-

szym planie podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 

1998 r. o fi nansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 

148 z póan. zm.). Wydatki maj>tkowe gminy, wydatki inwesty-

cyjne fi nansowane z budcetu gminy oraz inwestycje, których 

okres realizacji przekracza jeden rok budcetowy uchwala siC 

w uchwale budcetowej Rady Miejskiej.

§ 5

1. Zadania w zakresie realizacji i urz>dzania terenów pod 

funkcje usług administracji fi nansowane bCd> w całoWci lub 

w czCWci z budcetu gminy oraz na podstawie porozumieM 

z innymi podmiotami lub ze aródeł zewnCtrznych.

2. Zadania z zakresu budowy sieci wodoci>gowej i kanaliza-

cji fi nansowane bCd> na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodC i zbiorowym odprowa-

dzaniu Wcieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 72, poz. 747 z póan. zm.), ze Wrodków własnych przedsiC-

biorstwa wodoci>gowo-kanalizacyjnego oraz w całoWci lub 

w czCWci z budcetu gminy oraz na podstawie porozumieM 

z innymi podmiotami lub ze aródeł zewnCtrznych, w oparciu 

o uchwalone przez RadC Miejsk> wieloletnie plany rozwo-

ju i przebudowy urz>dzeM wodoci>gowo-kanalizacyjnej 

(art. 21 ustawy) lub przez budcet gminy.

3. Zadania z zakresu budowy sieci energetycznych i gazo-

wych fi nansowane bCd> na podstawie art. 7 ust. 4 i 5 ustawy 

Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 

z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z póan. zm.).
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UCHWAŁA Nr XX/144/2008

Rady Gminy Stare Pole

z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla wsi Stare Pole i Krzycanowo w Gminie Stare Pole.

  Na podstawie: art. 18, ust. 2, pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr142 poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 

62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr214 poz. 

1806, z 2003 r. Nr80 poz. 717, Nr162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 

102 poz. 1055, Nr116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. 

Nr 172 poz. 144 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128) oraz z 2008 r. 

Nr 180, poz. 1111 oraz z 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. Nr45 

poz. 319 i Nr 225, poz 1635, oraz z 2007 r. Nr 127, poz. 880) 

uchwala siC, co nastCpuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1

1. Po stwierdzeniu zgodnoWci ze „Studium uwarunkowaM 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Stare Pole” uchwala siC zmianC miejscowego planu 

Poz. 597, 598


