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UCHWAIA NR XXIIIłń78łŃ8 
Rady Gminy w Biesiekierzu 

z dnia 29 ”audziernika 2ŃŃ8 rŁ 
 

w s”rawie miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Biesiekierz w obrębie Stare BieliceŁ 

 Na ”odstawie artŁ 2Ń ustŁ ń ustawy o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym z dnia 27 marca 
2ŃŃ3 rŁ (ŚzŁ UŁ Nr 8Ń, ”ozŁ 7ń7; z 2ŃŃ4 rŁ Nr 6, ”ozŁ 4ń, Nr ń4ń, ”ozŁ ń492; z 2ŃŃ5 rŁ Nr ńń3, ”ozŁ 954, 
Nr ń3Ń, ”ozŁ ńŃ87; z 2ŃŃ6 rŁ Nr 45, ”ozŁ 3ń9, Nr 225, ”ozŁ ń635) Rada Gminy w Biesiekierzu uchwala, co na-
stę”uje: 

RozdziaJ ń 
Prze”isy ogólne 

§ ńŁ ńŁ źgodnie z uchwaJą Nr XXXIXł292łŃ6 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 28 kwietnia 2ŃŃ6 rŁ 
w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Biesie-
kierz w obrębie Stare Bielice oraz ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”oda-
rowania ”rzestrzennego gminy Biesiekierz, ”rzyjętego uchwaJą Nr XVIIIłń88łŃŃ Rady Gminy w Biesiekierzu 
z dnia ń8 grudnia 2ŃŃŃ rŁ zmienionego uchwalą RG Nr XXXIXł29ŃłŃ6 z dnia 28 kwietnia 2ŃŃ6 rŁ oraz uchwaJą 
Nr VIł53łŃ7 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 27 kwietnia 2ŃŃ7 rŁ uchwala się miejscowy ”lan zagos”odaro-
wania ”rzestrzennego w obrębie Stare BieliceŁ 

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

ń) zaJącznik nr ń - rysunek ”lanu w skali ń: ńŃŃŃ; 
2) zaJącznik nr 2 - wyrys ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy  

Biesiekierz; 
3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Gminy w Biesiekierzu o s”osobie roz”atrzenia nieuwzględnionych 

uwag zJowonych do wyJowonego do ”ublicznego wglądu ”rojektu miejscowego ”lanu zagos”odarowania 
”rzestrzennego; 

4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie Rady Gminy w Biesiekierzu o s”osobie realizacji za”isanych w ”lanie inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz o zasadach ich fi-
nansowania, zgodnie z ”rze”isami o finansach ”ublicznychŁ 

§ 2Ł ńŁ Plan obejmuje obszar o ”owierzchni 5,3293 haŁ Granice obszaru objętego ”lanem są wskazane na 
rysunku ”lanu stanowiącym zaJącznik nr ń do uchwaJyŁ 

2Ł Plan o którym mowa w § ń okre`la: 

ń) ”rzeznaczenie terenów; 
2) zasady ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: wskauniki ”owierzchni zabudowy oraz ”owierzchni biologicznie 

czynnej, zasady ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu, w tym gabaryty obiektów oraz 
zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci; 

3) zasady ochrony `rodowiska oraz szczególne warunki zagos”odarowania terenów i ograniczenia w ich uwyt-
kowaniu; 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i systemów infrastruktury technicznej; 
5) stawki ”rocentowe na ”odstawie których ustala się o”Jatę za wzrost warto`ci nieruchomo`ci w związku 

z uchwaleniem ”lanu miejscowego; 
6) s”osób tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenówŁ 

3Ł Na rysunku ”lanu obowiązującymi ustaleniami ”lanu są nastę”ujące oznaczenia graficzne: 

ń) granice obszaru objętego ”lanem; 
2) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania; 
3) nie”rzekraczalne linie zabudowy z zastrzeweniem § 4 ”kt 2 litŁ a; 
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4) oznaczenia literowe które oznaczają ”rzeznaczenie terenu: 

a) UC - tereny zabudowy usJugowej, w tym obiektów handlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 
2ŃŃŃ m2, 

b) KŚd - tereny dróg ”ublicznych - droga dojazdowa - ws”omagająca, 
c) KŚs - tereny dróg ”ublicznych - droga eks”resowaŁ 

4Ł W granicach obszarów elementarnych KŚdłUC i KŚsłKŚd ustala się alternatywne ”rzeznaczenie: 

ń) w ”rzy”adku ”odjęcia decyzji o rozbudowie drogi eks”resowej - funkcja terenu o”isana jako ”ierwsza jest 
funkcją docelową, funkcja druga jest funkcją tymczasową; 

2) w ”rzy”adku ”odjęcia decyzji o rezygnacji z rozbudowy drogi eks”resowej - funkcja terenu o”isana jako 
druga jest funkcją docelowąŁ 

§ 3Ł Ilekroć w uchwale mowa jest o: 

ń) ”owierzchni zabudowy - oznacza to ”owierzchnię ”od budynkami ”o zewnętrznym obrysie; do ”owierzchni 
zabudowy nie wlicza się ”owierzchni terenów utwardzonych; 

2) linii zabudowy - oznacza to linię usytuowania lica najdalej wysuniętej `ciany budynku; 
3) wysoko`ci budynków - oznacza to wysoko`ć od ”oziomu terenu do najwywszego ”unktu dachuŁ 

RozdziaJ 2 
Przeznaczenie terenów oraz s”osób ich zagos”odarowania i zabudowy 

§ 4Ł Wyznacza się teren oznaczony na rysunku ”lanu symbolem UC, dla którego ustala się: 

ń) ”rzeznaczenie - zabudowa usJugowa, w tym obiekty handlowe o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 2ŃŃŃ m2; 
2) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

a) linie zabudowy nie”rzekraczalne okre`lono na rysunku ”lanu; w ”rzy”adku rezygnacji z rozbudowy eks-
”resowej drogi krajowej (S-6), nie”rzekraczalną linię zabudowy nalewy ustalić zgodnie z ”rze”isami 
ustawy o drogach ”ublicznych w odniesieniu do zewnętrznej krawędzi istniejącej jezdni, 

b) ”owierzchnia zabudowy - nie więcej niw 6Ń% ”owierzchni terenu, 
c) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw ńŃ% ”owierzchni terenu, 
d) wysoko`ć budynków - nie więcej niw ń5 m, do”uszcza się dominanty architektoniczne o wysoko`ci nie 

większej niw 2Ń,Ń m i szeroko`ci elewacji od strony drogi oznaczonej symbolem KŚd nie ”rzekraczającej 
Jącznie 2Ń% szeroko`ci elewacji caJego obiektu lub zes”oJu obiektów; zasada ta nie obowiązuje w od-
niesieniu do masztów, które mogą ”osiadać wysoko`ć do 3Ń m, 

e) geometria dachów - do”uszcza się dachy ”Jaskie oraz s”adziste o nachyleniu ”oJaci od 2Ń° do 5Ń°; 
3) zasady i warunki ”odziaJu: 

a) do”uszcza się ”odziaJ terenu na dziaJki budowlane, 
b) minimalna ”owierzchnia dziaJki - Ń,2 ha, 
c) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki - 3Ń,Ń m, 
d) granice dziaJek ”rosto”adJe do linii rozgraniczających terenu lub dróg wewnętrznych, z tolerancją do 3Ń°, 
e) minimalna szeroko`ć dróg wewnętrznych - ńŃ,Ń m; 

4) zasady ochrony `rodowiska oraz szczególne warunki zagos”odarowania terenu i ograniczeL w jego uwyt-
kowaniu: 
a) gos”odarkę wodno-`ciekową nalewy rozwiązać w s”osób wykluczający zanieczyszczenie wód wgJęb-

nych, 
b) nawierzchnie ”laców, ”arkingów i dróg nalewy wykonać jako nie”rze”uszczalne, o s”adkach za”ewnia-

jących s”Jyw wód o”adowych i rozto”owych do kanalizacji deszczowej ”o”rzez se”aratory zanieczysz-
czeL do odbiornika (rów melioracyjny), 

c) zagos”odarowanie terenu musi za”ewnić ”rawidJowe funkcjonowanie istniejących urządzeL melioracji 
szczegóJowych, z zastrzeweniem ustaleL ”kt 6 litŁ h, 

d) wzdJuw gazociągu usytuowanego wzdJuw wschodniej granicy terenu zachować strefę kontrolowaną - 
zagos”odarowaną zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, z zastrzeweniem ustaleL ”kt 6 litŁ h; 

5) zasady obsJugi w zakresie komunikacji: 
a) dojazd z ”rojektowanej drogi gminnej dojazdowej oznaczonej symbolem KŚd, która stanowi drogę 

ws”omagającą dla eks”resowej drogi krajowej Nr 6; wJączenie drogi gminnej dojazdowej do drogi kra-
jowej ”o”rzez ”rojektowaną drogę zbiorczą usytuowane jest ”oza obszarem objętym ”lanem, 
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b) ustala się obowiązek zrealizowania ”arkingów w ilo`ci nie mniejszej niw ń stanowisko na 5Ń m2 ”o-
wierzchni s”rzedawy, w tym stanowiska dla ”ojazdów osób nie”eJnos”rawnych; 

6) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: 
a) zao”atrzenie w wodę wewnętrzną siecią roz”rowadzającą o minimalnej `rednicy Ø 5Ń z do”rowadze-

niem siecią o minimalnej `rednicy Ø ńŃŃ z istniejącej sieci wodociągowej; niezalewnie od zasilania 
z sieci wodociągowej, w sytuacjach awaryjnych nalewy za”ewnić dostawę wody zgodnie z obowiązują-
cymi w tym zakresie ”rze”isami, 

b) od”rowadzenie `cieków bytowych ”o”rzez wJączenie wewnętrznej sieci o minimalnej `rednicy Ø ń5Ń 
do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, 

c) wody o”adowe z utwardzonych terenów komunikacyjnych (drogi wewnętrzne, ”lace gos”odarcze, ”ar-
kingi) nalewy od”rowadzać kanalizacją deszczową do ”rojektowanego systemu kanalizacji deszczowej, 
”rojekt sieci kanalizacji deszczowej dla ”lanowanego zagos”odarowania nalewy dostosować do ”rojektu 
”rzebudowy urządzeL melioracyjnych s”orządzanego w związku z budową kanalizacji deszczowej, 

d) do”uszcza się od”rowadzenie wód o”adowych z dachów na tereny nieutwardzone na wJasnej nieru-
chomo`ci, 

e) usuwanie od”adów staJych komunalnych - zgodnie z ”rzyjętym systemem gminnym oraz ustawą o od-
”adach, 

f) zao”atrzenie w energię elektryczną - zasilanie siecią kablową ze stacji transformatorowej ń5łŃ,4 kV, 
usytuowanej ”oza obszarem objętym ”lanem; do”uszcza się zlokalizowanie na terenie UC stacji trans-
formatorowej wolnostojącej lub wbudowanej w ”lanowane obiekty, 

g) zao”atrzenie w gaz z istniejącego gazociągu `redniego ci`nienia wewnętrzną siecią roz”rowadzającą 
o minimalnej `rednicy Ø 25, 

h) do”uszcza się rozbudowę i ”rzebudowę wraz ze zmianą usytuowania wszystkich istniejących ”odziem-
nych i nadziemnych systemów infrastruktury technicznej; 

7) stawka o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 3Ń%Ł 

§ 5Ł Wyznacza się teren oznaczony na rysunku ”lanu symbolem: KŚdłUC, dla którego ustala się: 

ń) ”rzeznaczenie: 
a) ”ubliczna droga gminna dojazdowa - ws”omagająca, 
b) w ”rzy”adku rezygnacji z rozbudowy drogi krajowej teren ”rzeznacza się na ”owiększenie terenu zabu-

dowy usJugowej UC; 
2) ”arametry i s”osób zagos”odarowania terenu: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających ńŃ,Ń m, 
b) nawierzchnia utwardzona; tereny ”oza jezdnią nalewy zagos”odarować zielenią, 
c) w liniach rozgraniczających drogi utrzymuje się istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej 

z zastrzeweniem § 4 ”kt 6 litŁ h; 
3) stawka o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - Ń%Ł 

§ 6Ł Wyznacza się teren oznaczony na rysunku ”lanu symbolem: KŚsłKŚd, dla którego ustala się: 

ń) ”rzeznaczenie: 
a) droga ”ubliczna krajowa eks”resowa S-6 - teren ”rzeznaczony na rozbudowę drogi (budowa drugiej 

jezdni z urządzeniami towarzyszącymi), 
b) w ”rzy”adku rezygnacji z rozbudowy drogi krajowej teren ”rzeznacza się na realizację gminnej dojaz-

dowej drogi ws”omagającej KŚd z do”uszczeniem realizacji w ”asie drogowym ”arkingów dostę”nych 
od strony terenu UC; 

2) ”arametry i s”osób zagos”odarowania terenu: 
a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających ń5,Ń - ń7,Ń m, 
b) w liniach rozgraniczających utrzymuje się istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej z za-

strzeweniem § 4 ”kt 6 litŁ h oraz do”uszcza się usytuowanie urządzeL infrastruktury technicznej zwią-
zanych z rozbudową drogi eks”resowej; 

3) stawka o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - Ń%Ł 

§ 7Ł Ustalenia w zakresie s”osobu tymczasowego zagos”odarowania terenów: zabrania się wznoszenia 
tymczasowych budynków za wyjątkiem obiektów za”lecza ”lacu budowyŁ 
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§ 8Ł Przeznacza się na cele nierolnicze i niele`ne grunty rolne ”ochodzenia mineralnego o ”owierzchni caJ-
kowitej 5,3293 ha, w tym: 

ń) klasy V - Ń,28 ha; 
2) wody (rów melioracyjny) - Ń,Ń3 ha; 
3) klasy IV - 5,Ńń93 ha za zgodą MarszaJka Województwa źachodnio”omorskiego Nr WRiO_-IV-śN-6Ń8Ń-

4ńłŃ8 z dnia ń7 wrze`nia 2ŃŃ8 rŁ 

RozdziaJ 3 
Prze”isy koLcowe 

§ 9Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy BiesiekierzŁ 

§ ńŃŁ UchwaJa ”odlega ogJoszeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy BiesiekierzŁ 

§ ńńŁ UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 3Ń dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Woje-
wództwa źachodnio”omorskiegoŁ 

PRźśWOŚNICźĄCŹ RAŚŹ 
 

Jan Lach 
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źaJączniki do uchwaJy Nr XXIIIłń78łŃ8 
Rady Gminy w Biesiekierzu 

z dnia 29 ”audziernika 2ŃŃ8 rŁ (”ozŁ ńńŃ) 

źaJącznik nr ń 
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źaJącznik nr 2 
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źaJącznik nr 3 

ROźSTRźŹGNIĘCIś RAŚŹ GMINŹ w BIśSIśKIśRźU O SPOSOBIś ROźPATRźśNIA NIśUWźGLĘŚNIONŹCH 
UWAG WNIśSIONŹCH ŚO PROJśKTU MIśJSCOWśGO PLANU źAGOSPOŚAROWANIA PRźśSTRźśNNśGO 

Na ”odstawie artŁ 2Ń ustŁ ń ustawy z dnia 27 maja 2ŃŃ3 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym 
(ŚzŁ UŁ Nr 8Ń, ”ozŁ 7ń7 z ”óuniejszymi zmianami) oraz o`wiadczenia Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 29 wrze-
`nia 2ŃŃ8 rŁ w s”rawie braku uwag do ”rojektu miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy 
Biesiekierz w obrębie Stare Bielice wyJowonego wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko do ”ublicznego 
wglądu w dniach od ń9ŁŃ8 do Ń9ŁŃ9Ł 2ŃŃ8 rŁ - Rada Gminy w Biesiekierzu nie rozstrzyga o s”osobie roz”atrze-
nia nieuwzględnionych uwag wniesionych do ”rojektu miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennegoŁ 

źaJącznik nr 4 

ROźSTRźŹGNIĘCIś RAŚŹ GMINŹ W BIśSIśKIśRźU O SPOSOBIś O SPOSOBIś RśALIźACJI źAPISANŹCH 
W MIśJSCOWŹM PLANIś źAGOSPOŚAROWANIA PRźśSTRźśNNśGO INWśSTŹCJI ź źAKRśSU 

INFRASTRUKTURŹ TśCHNICźNśJ, KTÓRś NALśvĄ ŚO źAŚAK WIASNŹCH GMINŹ, ORAź źASAŚACH 
ICH FINANSOWANIA, źGOŚNIś ź PRźśPISAMI O FINANSACH PUBLICźNŹCH 

Na ”odstawie artŁ 2Ń ustŁ ń ustawy z dnia 27 maja 2ŃŃ3 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym 
(ŚzŁ UŁ Nr 8Ń, ”ozŁ 7ń7 z ”óuniejszymi zmianami), artŁ 7 ustŁ ń ”kt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca ń99Ń rŁ o sa-
morządzie gminnym (ŚzŁ UŁ z 2ŃŃń rŁ Nr ń42, ”ozŁ ń59ń z ”óuniejszymi zmianami) oraz artŁ ńńń ustŁ 2 ”kt ń 
ustawy z dnia 26 listo”ada ń998 rŁ o finansach ”ublicznych (ŚzŁ UŁ z 2ŃŃ3 rŁ Nr ń5, ”ozŁ ń48 z ”óuniejszymi 
zmianami) Rada Gminy w Biesiekierzu rozstrzyga, co nastę”uje: 

Nie rozstrzyga się o s”osobie realizacji za”isanych w ”lanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z ”rze”isami o finansach ”ublicz-
nych z uwagi na to, we miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Biesiekierz w obrębie Stare 
Bielice nie ”rzewiduje inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nalewących do zadaL wJasnych gminy i fi-
nansowanych ze `rodków ”ublicznychŁ 

źgodnie z artŁ ń6 ustŁ ń ustawy z dnia 2ń marca ń985 rŁ o drogach ”ublicznych (tekst jednolity ŚzŁ UŁ 
z 2ŃŃ4 rŁ Nr 2Ń4, ”ozŁ 2Ń86) z ”óuniejszymi zmianami - budowa lub ”rzebudowa dróg ”ublicznych s”owodo-
wana inwestycją niedrogową nalewy do inwestora tego ”rzedsięwzięciaŁ 

Budowa wewnętrznych sieci i urządzeL infrastruktury technicznej na terenach nie ”rzeznaczonych na cele 
mieszkaniowe nie nalewy do zadaL wJasnych gminyŁ 


