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2Ł Rozliczenie wykonania zadania i wykorzystania dotacji nastę”uje w terminie okre`lonym w umowieŁ 

§ ń3Ł S”rawy związane z ”ostę”owaniem w s”rawie ”rzyjmowania wniosków, ”rzyznawaniem i roz-
liczaniem dotacji z zachowaniem zasady jawno`ci ”ostę”owania ”rowadzą od”owiednie referaty Urzędu 
Gminy - zgodnie z regulaminem organizacyjnym UrzęduŁ 

§ ń4Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi GminyŁ 

§ ń5Ł Traci moc uchwaJa Nr VIIIł60ł03 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 25 li”ca 2003 rŁ w s”rawie 
zasad ws”óJdziaJania ”omiędzy Gminą Biesiekierz a organizacjami ”ozarządowymi oraz ustalenia trybu ”ostę-
”owania o udzielenie dotacji, s”osobu jej rozliczania i s”osobu kontroli wykonywanego zadania zleconegoŁ 

§ ń6Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa źachodnio”omorskiegoŁ 

PRźśWOŚNICźĄCY RAŚY 
 

Jan Lach 

PozŁ ń7ń9 
 

UCHWAIA NR XXVIIłń76łŃ9 
Rady Gminy Przybiernów 

z dnia 3Ń czerwca 2ŃŃ9 rŁ 
 

w s”rawie miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Przybiernów 
obejmującego czę`ć dziaJki nr ń8ł4 w obrębie ŚzisnaŁ 

 Na ”odstawie artŁ 18 ustŁ 2 ”kt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ 
z 2001 rŁ Nr 142, ”ozŁ 1591, zmiany: ŚzŁ UŁ z 2002 rŁ Nr 23, ”ozŁ 220, Nr 62, ”ozŁ 558, Nr 113, 
”ozŁ 984, Nr 153, ”ozŁ 1271 i Nr 214, ”ozŁ 1806; z 2003 rŁ Nr 80, ”ozŁ 717 i Nr 162, ”ozŁ 1568; 
z 2004 rŁ Nr 102, ”ozŁ 1055, Nr 116, ”ozŁ 1203 i Nr 167, ”ozŁ 1759; z 2005 rŁ Nr 172, ”ozŁ 1441 
i Nr 175, ”ozŁ 1457; z 2006 rŁ Nr 17, ”ozŁ 128 i Nr 181, ”ozŁ 1337; z 2007 rŁ Nr 48, ”ozŁ 327, Nr 138, 
”ozŁ 974 i Nr 173, ”ozŁ 1218; z 2008 rŁ Nr 180, ”ozŁ 1111 i Nr 223, ”ozŁ 1458; z 2009 rŁ Nr 52, 
”ozŁ 420) oraz artŁ 20 ustŁ 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rze-
strzennym (ŚzŁ UŁ z 2003 rŁ Nr 80, ”ozŁ 717, zmiany: ŚzŁ UŁ z 2004 rŁ Nr 6, ”ozŁ 41 i Nr 141, 
”ozŁ 1492; z 2005 rŁ Nr 113, ”ozŁ 954 i Nr 130, ”ozŁ 1087; z 2006 rŁ Nr 45, ”ozŁ 319 i Nr 225, 
”ozŁ 1635; z 2007 rŁ Nr 127, ”ozŁ 880; z 2008 rŁ Nr 123, ”ozŁ 803, Nr 199, ”ozŁ 1227, Nr 201, 
”ozŁ 1237, Nr 220, ”ozŁ 1413), Rada Gminy Przybiernów uchwala, co nastę”uje: 

§ ńŁ 1Ł źgodnie z uchwaJą Nr XIVł88ł08 Rady Gminy Przybiernów z dnia 26 marca 2008 rŁ w s”ra-
wie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Przybier-
nów dla czę`ci dziaJki nr 18ł4, ”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami Studium uwarunkowaL i kierun-
ków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Przybiernów, ”rzyjętego uchwaJą Nr IIIł15ł06 Rady Gminy 
Przybiernów z dnia 29 grudnia 2006 rŁ, uchwala się miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego 
gminy Przybiernów, obejmujący czę`ć dziaJki nr 18ł4 w obrębie Śzisna, ”oJowonej ”omiędzy kom”leksem 
le`nym, rzeką Gowienicą, a drogą ”owiatową nr 0724ź - nr ewidŁ 258, zwany dalej ｭ”lanemｬŁ 

2Ł Plan obejmuje teren o Jącznej ”owierzchni 5,8327 ha, którego granice oznaczono na rysunku 
w skali 1:1000, stanowiącym zaJącznik do niniejszej uchwaJyŁ 

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

1) zaJącznik nr 1 - rysunek ”lanu w skali 1:1000; 
2) zaJącznik nr 2 - wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy 

Przybiernów dla obszaru objętego niniejszym ”lanem, `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 w s”rawie zasad realizacji zadaL z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasad ich finansowaniaŁ 

4Ł Przedmiotem ”lanu jest ”rzeznaczenie terenów ”od rozwój budownictwa mieszkaniowego oraz 
funkcji usJug nieuciąwliwych wraz z zielenią i infrastrukturą towarzyszącąŁ 
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RozdziaJ ń 

źasady konstrukcji ”lanu 

§ 2Ł 1Ł Obszar objęty ”lanem ”odzielony zostaJ na tereny elementarne o równych funkcjach lub rów-
nych zasadach zagos”odarowania, okre`lonych liniami rozgraniczającymi, dla których ustala się ”rzezna-
czenie, zasady zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) 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) ustalenia ”lanu formuJowane są na dwóch ”oziomach - ogólnym i szczegóJowym; ustalenia ogólne 
obowiązują na caJym obszarze objętym ”lanem, ustalenia szczegóJowe obowiązują na obszarze wJa-
`ciwego terenu elementarnego; 

3) dla wyodrębnionych terenów elementarnych ustalenia szczegóJowe s”orządzono w formie tabeli - ｭkarty 
terenuｬ oznaczonej symbolem terenu, zawierającej jego ”owierzchnię, segregując tre`ć ustaleL wg 
ustalonych gru”: 
a) ”rzeznaczenie terenu, 
b) ksztaJtowanie zabudowy i zagos”odarowanie terenu, 
c) zasady ”odziaJu i scalania terenu, 
d) ustalenia w zakresie ochrony `rodowiska, 
e) obsJuga komunikacyjna, 
f) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej, 
g) stawka ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

2Ł W obrębie terenu elementarnego wystę”ować mogą szczególne ograniczenia i wymogi z tytuJu: 

1) ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego - wystę”owania obszarów i obiektów chronionych: s”ecjalnej 
ochrony siedlisk ｭNatura 2000ｬ, obszarów ”rzyrodniczo cennych; wynikające z tego tytuJu rygory 
ustalono w § 8 niniejszej uchwaJy; informacje o ich wystę”owaniu zawarto w ustaleniach szczegóJo-
wych wJa`ciwego terenu elementarnego, a obszar, którego dotyczą oznaczono na rysunku ”lanu; 

2) ”oJowenia na obszarach o niekorzystnych i `redniokorzystnych warunkach ”od zabudowę; wynikające 
z tego tytuJu rygory ustalono w § 11 niniejszej uchwaJy; informacje o ich wystę”owaniu zawarto w 
ustaleniach szczegóJowych wJa`ciwego terenu elementarnego, a obszar, którego dotyczą oznaczono 
na rysunku ”lanu; 

3) ”oJowenia na obszarze zagrowenia ”owodzią; wynikające z tego tytuJu rygory ustalono w § 11 niniej-
szej uchwaJy; informacje o ich wystę”owaniu zawarto w ustaleniach szczegóJowych wJa`ciwego te-
renu elementarnego, a zakres ich obowiązywania oznaczono na rysunku ”lanuŁ 

3Ł PeJny tekst ustaleL dla okre`lonego obszaru zawiera ustalenia ogólne i szczegóJoweŁ 

4Ł Ustala się nastę”ujące zasady konstrukcji zaJącznika graficznego - rysunku ”lanu: 

1) rysunek ”lanu s”orządzono w skali 1:1000; 
2) kawde ustalenie ”rzedstawione na rysunku znajduje od”owiednie odwzorowanie w ustaleniu tekstowym; 
3) wszystkie symbole graficzne uwyte na rysunku ”lanu zostaJy obja`nione w legendzie; 
4) linie rozgraniczające terenów elementarnych okre`lone na rysunku ”lanu wyznaczają osie tych linii; 
5) sieci infrastruktury technicznej na rysunku ”lanu oznaczają ogólna zasadę ich ”rzebieguŁ 

§ 3Ł Uwyte w ustaleniach szczegóJowych okre`lenia oznaczają: 

1) obowiązująca linia zabudowy - linia wyznaczająca ”oJowenie lica budynku mieszkalnego; do”uszczalne 
maxŁ 1,5-metrowe ”rzekroczenie linii kubaturowymi elementami elewacji o szeroko`ci do 25% jej 
szeroko`ci; linia stanowi jednocze`nie nie”rzekraczalną linię zabudowy innych budynków na dziaJce; 

2) nie”rzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczająca obszar usytuowania budynku; 
3) ”owierzchnia zabudowy - obszar wyznaczony ”rzez rzut skrajnego obrysu budynku ”owywej ”oziomu 

terenu w stanie wykoLczonym na ”Jaszczyznę ”oziomą, ”rzyjmując za ”odstawę obrys: 
ｦ ”arteru, jeweli jest on większy od obrysu `cian fundamentowych, albo 
ｦ `cian fundamentowych, jeweli na ”oziomie terenu jest on większy od obrysu ”arteru, 

a) do ”owierzchni zabudowy wlicza się ”owierzchnie takich elementów budynku jak: ”rze`wity, 
”rzej`cia i ”rzejazdy (bramy), ganki, kruwganki, loggie wgJębne (cofnięte) i loggio-balkony ”rzy-
stawiane, werandy otwarte i oszklone oraz ”rzybudowane szklarnie (ogrody zimowe), garawe lub 
wiaty garawowe - stanowiące integralną czę`ć budynku, 



Śziennik Urzędowy 
Województwa źachodnio”omorskiego Nr 64 ｦ 11596 ｦ PozŁ 1719

 
b) do ”owierzchni zabudowy nie wlicza się ”owierzchni schodów, ”ochylni i ram” zewnętrznych, 

studzienek ”rzy okienkach ”iwnicznych, osJon ”rzeciwsJonecznych, daszków, oka”ów dacho-
wych, a takwe sztucznych oczek wodnych; 

4) wysoko`ć zabudowy - wysoko`ć liczoną od najwywszego ”oziomu terenu ”rzy budynku do szczytu 
”okrycia dachu; 

5) szeroko`ć `ciany frontowej - szeroko`ć budynku mieszkalnego wzdJuw frontowej granicy dziaJki; do 
szeroko`ci tej nie wlicza się wykuszy, ryzalitów i innych elementów architektonicznych bocznych 
`cian budynku, uwidocznionych w rysunku elewacji frontowej oraz dobudowanych garawy, jeweli ich 
wysoko`ć jest mniejsza niw wysoko`ci budynku mieszkalnego i są wycofane o minŁ 1,5 m od linii za-
budowy budynku; 

6) kąt nachylenia ”oJaci dachu - kąt nachylenia ”oJaci gJównych; 
7) ”owierzchnia biologicznie czynna - do ustalonego wskaunika nie wlicza się awurowych nawierzchni 

utwardzonych będących doj`ciami i miejscami ”ostojowymi ”ojazdówŁ 

RozdziaJ 2 
Ustalenia ogólne 

§ 4Ł Ustala się ”rzeznaczenie terenów elementarnych wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i ozna-
czonych nastę”ującymi symbolami, zgodnie z rysunkiem ”lanu: 

1) tereny zabudowy: 
a) mieszkaniowej jednorodzinnej - MN, 
b) mieszkaniowej jednorodzinnej z do”uszczeniem usJug nieuciąwliwych - MNU, 
c) infrastruktury technicznej: 

ｦ elektroenergetyki - ś, 
ｦ obiektów i urządzeL kanalizacji sanitarnej - K, 

d) tereny komunikacji: 
ｦ drogi ”ubliczne klasy dojazdowej - KŚŚ, 
ｦ ”ubliczne ciągi ”ieszo - jezdne - KPJ; 

2) tereny niezabudowane: 
b) lasy - źL, 
c) tereny zieleni naturalnej - źNŁ 

§ 5Ł Ustala się ”odstawowe zasady dotyczące zabudowy i zagos”odarowania terenów: 

1Ł Na terenach dziaJek, ”oza zabudową ”odstawową, której cechy okre`la się w ustaleniach szczegó-
Jowych i w ramach ustalonej ”owierzchni zabudowy, do”uszcza się lokalizację zabudowy towarzyszącej - 
wolnostojących garawy i budynków gos”odarczych, o nastę”ujących ”arametrach: 

a) wysoko`ć zabudowy do 6,5 m do kalenicy, 
b) dachy symetryczne, 2-s”adowe, o kątach nachylenia ”oJaci 30÷35°Ł 

2Ł Śo”uszcza się dobudowane garawe do budynków mieszkalnych, z dachem ”Jaskim wykorzystanym 
jako taras 2-giej kondygnacjiŁ 

3Ł Przy zagos”odarowaniu dziaJek obowiązuje: 

1) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, nietrwaJych, blaszanych, kontenerowych; 
2) zakaz realizacji ogrodzeL z ”refabrykowanych ”rzęseJ betonowych; 
3) na terenach ”arcel do”uszcza się realizację obiektów maJej architektury, tjŁ altan, ”ergoli, basenów 

dekoracyjnych, it”Ł; 
4) obowiązuje ”rzystosowanie obiektów usJugowych i rozwiązaL komunikacyjnych do ”otrzeb osób nie-

”eJnos”rawnych; 
5) ustala się nastę”ujące zasady dotyczące no`ników reklamowych: 

a) zakaz lokalizowania wielko”owierzchniowych samodzielnych, wolnostojących lub wbudowanych 
reklam, 

b) reklamowe i informacyjne oznakowanie wJasnej dziaJalno`ci gos”odarczej do”uszcza się wyJącznie 
w formie szyldów umieszczanych na elewacji frontowej oraz jako wolnostojące ”rzed budynkiemŁ 

§ 6Ł Ustala się zasady ”odziaJu terenuŁ 

1Ł źasadę ”odziaJu terenów na dziaJki oznaczono na rysunku ”lanu, okre`lającym wydzielenia ”o-
szczególnych dziaJek z do”uszczalną 1-metrową tolerancją w zakresie szeroko`ci oraz 2-sto”niową tole-
rancją w zakresie kąta ”oJowenia granic w stosunku do frontowej granicy dziaJki, okre`lonych w ustale-
niach szczegóJowychŁ 
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2Ł Ustala się zakaz dokonywania ”odziaJów i wydzielania nowych dziaJek wynikających z ”otrzeb ist-

niejącego zagos”odarowania tymczasowego oraz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanychŁ 

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

§ 8Ł Ustala się zasady ochrony `rodowiskaŁ 

1Ł 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 ”rojektowanym obszarze s”ecjalnej ochrony 
siedlisk - PLH 320013 ｭOstoja Goleniowskaｬ, zabrania się ”odejmowania dziaJaL mogących w”Jywać ne-
gatywnie na siedliska oraz gatunki ro`lin i zwierząt, dla których ochrony zostaJ wyznaczony obszar Natura 
2000Ł Planowane ”rzedsięwzięcia mogą wymagać ”rze”rowadzenia ”ostę”owania w s”rawie oceny od-
dziaJywania na `rodowiskoŁ 

5Ł źe względu na warto`ć biocenotyczną w stanie naturalnym ”ozostawia się teren w ”oJudniowo - 
zachodniej czę`ci obszaru o”racowania, w tym teren wraz z rzeką Gowienicą, stanowiący korytarz ekolo-
giczny, z zakazem ”rzeksztaJceL wywierających negatywny w”Jyw na ekosystem rzeki, ”ogarszających 
warunki rozwoju szaty ro`linnej oraz bytowania i rozrodu fauny związanej z tym `rodowiskiem, z wyjąt-
kiem do”uszczalnego zagos”odarowania okre`lonego w ustaleniach szczegóJowychŁ 

6Ł Ustala się zachowanie drzew o funkcji stabilizującej skar”ę oraz drzew rosnących wzdJuw rzeki 
Gowienicy, będących wawnym elementem korytarza ekologicznego oraz zachowanie w maksymalnym 
sto”niu gru” drzew w centralnej i zachodniej czę`ci obszaru o”racowania; ich wycinka mowe nastą”ić wy-
Jącznie w ”rzy”adkach uzasadnionych zagos”odarowaniem ”oszczególnych dziaJek i ciągów komunika-
cyjnychŁ 

7Ł W zagos”odarowaniu ”oszczególnych dziaJek ustala się zakaz stosowania w nasadzeniach obcych 
geograficznie oraz inwazyjnych gatunków drzew i krzewówŁ 

§ 9Ł Ustala się zasady obsJugi komunikacyjnej: 

1Ł Powiązanie ”rojektowanych terenów objętych niniejszym ”lanem z siecią dróg zewnętrznych - 
drogą ”owiatową nr 0724ź (dzŁ nr 258 ”oza obszarem o”racowania) odbywa się ”o”rzez ”rojektowane 
drogi dojazdowe: 01 KŚŚ i 02 KŚŚŁ 

2Ł Ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki miejsc ”ostojowych: 

a) budynki mieszkalne jednorodzinne - 2 mŁ”Ł ł dziaJkę, niezalewnie od miejsc garawowych, 
b) obiekty handlowe i usJugowe - 1 mŁ”Ł ł 25 m2 ”owierzchni uwytkowej lokalu, 
c) ”rzychodnie i gabinety lekarskie, kancelarie, it”Ł - 1 mŁ”Ł ł 1 gabinetŁ 

§ ńŃŁ Ustala się zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: 

1Ł źao”atrzenie w wodę z ujęcia komunalnego w Iownicy: 

1) zao”atrzenie w wodę w systemie zbiorowego zao”atrzenia magistralą wodociągową (”oza obszarem 
o”racowania), z roz”rowadzeniem ”rojektowaną siecią wodociągową; 

2) sieć wodociągową ”rowadzić w liniach rozgraniczenia ulic oraz w liniach rozgraniczenia ciągów ”ieszych; 
3) za”ewnienie zao”atrzenia w wodę w warunkach s”ecjalnych ze studni awaryjnych nalewy ”o”rzedzić 

roz”oznaniem hydrogeologicznym; 
4) zao”atrzenie w wodę na cele ”rzeciw”owarowe - z hydrantów ulicznych zamontowanych na ”rojek-

towanej sieci wodociągowej; 
5) do czasu realizacji sieci magistralnej do”uszcza się zao”atrzenie w wodę ze studni indywidualnych, 

”rzy s”eJnieniu warunków regulujących korzystanie z wód ”odziemnychŁ 

2Ł Od”rowadzenie `cieków sanitarnych do komunalnej oczyszczalni `cieków w źabierzewie ”o”rzez 
”lanowany system kanalizacji grawitacyjno-ci`nieniowej: 

1) sieci kanalizacyjne ”rowadzić w liniach rozgraniczenia ulic i ciągów ”ieszych; 
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2) do czasu realizacji systemu kanalizacji sanitarnej do”uszcza się od”rowadzać `cieki sanitarne do 

szczelnych zbiorników bezod”Jywowych lub ”rzydomowych oczyszczalni `ciekówŁ 

3Ł Od”rowadzenie wód o”adowych: 

1) z utwardzonych ”owierzchni komunikacyjnych istniejącym i ”rojektowanym systemem kanalizacji 
deszczowej do rzeki Gowienicy, ”o”rzez se”aratory i ”iaskowniki; 

2) z ”owierzchni dziaJek, w tym ”oJaci dachowych, do”uszcza się od”rowadzenie do gruntu ”o”rzez 
studnie chJonneŁ 

4Ł Usuwanie i unieszkodliwianie od”adów w obowiązującym systemie gos”odarki od”adami dla gmi-
ny Przybiernów, z selektywną zbiórką od”adów - wstę”ne segregowanie i gromadzenie w ”ojemnikach 
o rodzaju i wielko`ci od”owiedniej do zastosowaniaŁ 

5Ł źao”atrzenie w gaz: 

1) do czasu realizacji gazyfikacji gminy zao”atrzenie w gaz bez”rzewodowy; 
2) docelowo ”rzewiduje się gazyfikację miejscowo`ci Śzisna `rednim ci`nieniem z istniejącej sieci gazo-

wej `redniego ci`nienia (”oza obszarem o”racowania) w rejonie miejscowo`ci Przybiernów: 
a) sieć rozdzielcza `redniego ci`nienia z zastosowaniem węzJów redukcyjnych lokalizowanych w li-

niach ogrodzenia - wJasno`ci ”oszczególnych nieruchomo`ci, 
b) sieci gazowe lokalizować w liniach rozgraniczenia ulic, ”oza jezdnią oraz ciągów ”ieszychŁ 

6Ł źao”atrzenie w cie”Jo z indywidualnych uródeJ cie”Ja, zasilanych ekologicznymi no`nikami energii 
(gaz ”rzewodowy, energia elektryczna, olej o”aJowy, inne)Ł 

7Ł źao”atrzenie w energię elektryczną: 

1) zasilanie ”rojektowanych obiektów rozdzielczą siecią kablową niskiego na”ięcia z ”rojektowanej stacji 
transformatorowej 15ł04 kV na obszarze objętym ”lanem; do”uszcza się zasilanie ze stacji ”oza ob-
szarem o”racowania; 

2) zasilanie ”rojektowanej stacji transformatorowej 15ł0,4 kV ”rojektowaną elektroenergetyczną linią 
kablową 15 kV zlokalizowaną w drodze ”owiatowej (dzŁ nr 255) ”oza obszarem o”racowania; 

3) ”rojektowane elektroenergetyczne sieci kablowe 0,4 kV lokalizować w liniach rozgraniczenia ulic, ”o-
za jezdnią oraz w liniach rozgraniczenia ciągów ”ieszychŁ 

8Ł Śo”uszczalna obsJuga telekomunikacyjna obszaru o”racowania ”rzez centralę telefoniczną 
w Przybiernowie: 

1) ”rojektowane linie telekomunikacyjne wykonać jako linie kablowe; 
2) ”rojektowane telekomunikacyjne linie kablowe lokalizować w liniach rozgraniczenia ulic, ”oza jezdnią 

oraz w liniach rozgraniczenia ciągów ”ieszychŁ 

9Ł Obowiązuje zachowane istniejących urządzeL melioracyjnych; w ”rzy”adku ich kolizji z ”rojekto-
wanym zagos”odarowaniem nalewy je ”rzebudować zachowując drowno`ć systemuŁ 

§ ńńŁ Ustala się zasady zagos”odarowania wynikające z ”rze”isów odrębnychŁ 

1Ł Na obszarach o niekorzystnych i `redniokorzystnych warunkach ”osadowienia obiektów obowią-
zuje stosowanie rozwiązaL ustalonych ”o ”rze”rowadzeniu badaL geologiczno-inwynierskichŁ 

2Ł Przy zagos”odarowaniu terenu 1 źL oraz rekreacyjnym zagos”odarowaniu terenu 2 źN, uwzględ-
nić ich ”oJowenie na obszarze narawonym na niebez”ieczeLstwo ”owodziŁ 

3Ł Na obszarze narawonym na niebez”ieczeLstwo ”owodzi wodą 1-%, ”oJowonym ”oniwej rzędnej 
20,56 m nŁ”ŁmŁ, oznaczonym na rysunku ”lanu, obowiązuje zakaz zabudowyŁ 

RozdziaJ 3 
Ustalenia szczegóJowe 

§ ń2Ł Śla terenów elementarnych, okre`lonych na rysunku ”lanu, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 
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§ ń3Ł Na obszarze objętym niniejszą uchwaJą zmienia się ”rzeznaczenie na cele nierolnicze 4,8703 ha 
gruntów rolnych klŁ R VI i 0,8344 gruntów rolnych klŁ I VŁ 

RozdziaJ 4 
Prze”isy koLcowe 

§ ń4Ł Śo czasu realizacji ustaleL niniejszego ”lanu do”uszcza się dotychczasowe zagos”odarowanie 
terenówŁ 

§ ń5Ł Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy PrzybiernówŁ 

§ ń6Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia ogJoszenia jej w Śzienniku Urzędowym 
Województwa źachodnio”omorskiego oraz ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej Gminy PrzybiernówŁ 

ź-CA PRźśWOŚNICźĄCśGO RAŚY 
 

Jadwiga Sudnik 
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źaJącznik nr ń 
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źaJącznik nr 3 

Rozstrzygnięcie w s”rawie uwag wniesionych do ”rojektu ”lanu 

Na ”odstawie artŁ 20 ustŁ 1 ustawy z 27 marca 2003 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym 
(ŚzŁ UŁ z 2003 rŁ Nr 80, ”ozŁ 717, zmiany: ŚzŁ UŁ z 2004 rŁ Nr 6, ”ozŁ 41 i Nr 141, ”ozŁ 1492; z 2005 rŁ 
Nr 113, ”ozŁ 954 i Nr 130, ”ozŁ 1087; z 2006 rŁ Nr 45, ”ozŁ 319 i Nr 225, ”ozŁ 1635; z 2007 rŁ Nr 127, 
”ozŁ 880; z 2008 rŁ Nr 123, ”ozŁ 803, Nr 199, ”ozŁ 1227, Nr 201, ”ozŁ 1237, Nr 220, ”ozŁ 1413), Rada 
Gminy Przybiernów uchwala, co nastę”uje: 

w związku z brakiem uwag do ”rojektu miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego dla terenu 
obejmującego czę`ć dziaJki nr 18ł4 w obrębie Śzisna, wyJowonego do ”ublicznego wglądu wraz z ”rognozą 
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 20 ustŁ 1 ustawy z 27 marca 2003 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym 
(ŚzŁ UŁ z 2003 rŁ Nr 80, ”ozŁ 717, zmiany: ŚzŁ UŁ z 2004 rŁ Nr 6, ”ozŁ 41 i Nr 141, ”ozŁ 1492; z 2005 rŁ 
Nr 113, ”ozŁ 954 i Nr 130, ”ozŁ 1087; z 2006 rŁ Nr 45, ”ozŁ 319 i Nr 225, ”ozŁ 1635; z 2007 rŁ Nr 127, 
”ozŁ 880; z 2008 rŁ Nr 199, ”ozŁ 1227, Nr 201, ”ozŁ 1237, Nr 220, ”ozŁ 1413), artŁ 7 ustŁ 1 ”kt 2 i 3 
ustawy z 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ z 2001 rŁ Nr 142, ”ozŁ 1591, zmiany: ŚzŁ UŁ 
z 2002 rŁ Nr 23, ”ozŁ 220, Nr 62, ”ozŁ 558, Nr 113, ”ozŁ 984, Nr 153, ”ozŁ 1271 i Nr 214, ”ozŁ 1806; 
z 2003 rŁ Nr 80, ”ozŁ 717 i Nr 162, ”ozŁ 1568; z 2004 rŁ Nr 102, ”ozŁ 1055 i Nr 116, ”ozŁ 1203; 
z 2005 rŁ Nr 172, ”ozŁ 1441 i Nr 175, ”ozŁ 1457; z 2006 rŁ Nr 17, ”ozŁ 128 i Nr 181, ”ozŁ 1337; 
z 2007 rŁ Nr 48, ”ozŁ 327, Nr 138, ”ozŁ 974 i Nr 173, ”ozŁ 1218; z 2008 rŁ Nr 180, ”ozŁ 1111 i Nr 223, 
”ozŁ 1458) oraz artŁ 167 ustŁ 2 ”kt 1 ustawy z 30 czerwca 2005 rŁ o finansach ”ublicznych (ŚzŁ UŁ 
z 2005 rŁ Nr 249, ”ozŁ 2104, Nr 169, ”ozŁ 1420) Rada Gminy Przybiernów uchwala, co nastę”uje: 

§ ńŁ 1Ł Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb miesz-
kaLców stanowi, zgodnie z artŁ 7 ustŁ 1 ustawy z dnia 8 marca 1998 rŁ o samorządzie gminnym, zadania 
wJasne gminyŁ 

2Ł Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, zaliczone do zadaL wJasnych gminy, za”isane 
w niniejszym ”lanie obejmują: 

1) drogi ”ubliczne; 
2) ”ubliczne ciągi ”iesze i ”ieszo - jezdne; 
3) sieci ”odziemnej infrastruktury technicznej; 
4) tereny urządzeL i obiektów technicznych - kanalizacyjnych; do”uszczalna modernizacja i rozbudowaŁ 

§ 2Ł Wykaz terenów elementarnych, w których za”isane zostaJy inwestycje nalewące do zadaL wJa-
snych gminy: 
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§ 3Ł O”is s”osobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

1Ł Realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami, w tym mŁ inŁ ustawą 
”rawo budowlane, ustawą o zamówieniach ”ublicznych, ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o go-
s”odarce komunalnej i ustawą ”rawo ochrony `rodowiskaŁ 

2Ł S”osób realizacji inwestycji mowe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się ”ostę”em techniczno-
technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najle”szej dostę”nej techniki, o ile nie nastą”i naruszenie 
ustaleL ”lanuŁ 

§ 4Ł Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy, ujętych w niniejszym ”lanie ”odlega ”rze”isom ustawy z dnia 26Ł listo”ada 1998 rŁ o finansach 
”ublicznych (tekst jednolity: ŚzŁ UŁ z 2003 rŁ Nr 15, ”ozŁ 148, z ”óuniejszymi zmianami), ”rzy czym: 

1) wydatki majątkowe gminy okre`li Rada Gminy ”ŁnŁ ｭWieloletni Plan Inwestycyjnyｬ; 
2) wydatki inwestycyjne finansowane z budwetu gminy 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 ń72Ń 
 

UCHWAIA NR XXVIIłń79łŃ9 
Rady Gminy w Przybiernowie 
z dnia 3Ń czerwca 2ŃŃ9 rŁ 

 
w s”rawie ustalenia liczby ”unktów s”rzedawy na”ojów alkoholowych zawierających 

”owywej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem ”iwa), ”rzeznaczonych do s”owycia ”oza miejscem s”rzedawy 
i w miejscu s”rzedawy oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Przybiernów 

miejsc s”rzedawy i ”odawania na”ojów alkoholowychŁ 

 Na ”odstawie artŁ 12 ustŁ 1 i 2 ustawy z dnia 26 ”audziernika 1982 rŁ o wychowaniu w trzeuwo`ci 
i ”rzeciwdziaJaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: ŚzŁ UŁ 2007 rŁ Nr 70, ”ozŁ 473 z ”óunŁ zmŁ) Rada Gminy 
w Przybiernowie uchwala, co nastę”uje: 

§ ńŁ Na terenie Gminy Przybiernów ustala się 50 ”unktów s”rzedawy na”ojów alkoholowych zawiera-
jących ”owywej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem ”iwa), ”rzeznaczonych do s”owycia ”oza miejscem s”rzedawyŁ 


