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UCHWAIA NR VIII/35/2011 

RADY MIEJSKIEJ W IKSKU 

 z dnia 11 maja 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy ILsko 

dla terenu obejmującego czę`ć obrębu Ciemnik. 

Na ”odstawie artŁ 18 ustŁ 2 ”kt 5 ustawy o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ z 2001 rŁ Nr 142, 

poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, 

poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 

poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, 

poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; 

z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz 

z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-

spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i; 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. 1413 oraz 

z 2010 r. Nr 24, poz. 124; Nr 75, poz. 474; Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, 

Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043) Rada Miejska w ILsku uchwala, co nastę”uje: 

 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XXVI/174/2005 Rady Miejskiej w ILsku z dnia 22 grudnia 2005 r. o przy-

stą”ieniu do s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy ILsko dla terenu 
obejmującego czę`ć obrębu Ciemnik oraz ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze studium uwarunkowaL i kierun-

ków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy ILsko ”rzyjętym uchwaJą Nr III/18/2002 Rady Miejskiej 

w ILsku z dnia 30 grudnia 2002 r., uchwala się miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy 
ILsko dla terenu obejmującego czę`ć obrębu Ciemnik, obejmujący obszar o Jącznej ”owierzchni 32,37 ha, 

oznaczony na rysunku planu. 

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

1) zaJącznik nr 1 - rysunek miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy ILsko dla terenu 
obejmującego czę`ć obrębu Ciemnik o”racowany w skali 1:2000; 

2) zaJącznik nr 2 - wyrys ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gmi-

ny ILsko; 
3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu; 

4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgod-

nie z przepisami o finansach publicznych. 

3Ł Śefinicje ”ojęć i sformuJowania terminów uwywane w ”lanie nalewy rozumieć jako towsame z poję-
ciami i sformuJowaniami okre`lonymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i prze-

”isach odrębnychŁ 

4Ł Ilekroć w uchwale uwywa się innych ”ojęć takich jak: 

1) front dziaJki - nalewy ”rzez to rozumieć granicę dziaJki budowlanej, która ”rzylega do drogi, z której 
nastę”uje wjazd i wej`cie na dziaJkę; 

2) front budynku - nalewy ”rzez to rozumieć elewację budynku, usytuowaną wzdJuw drogi, z której na-

stę”uje wjazd i wej`cie na dziaJkę; 
3) usJugi - nalewy ”rzez to rozumieć dziaJalno`ć, której celem jest zas”okojenie ”otrzeb ludno`ci (w szcze-

gólno`ci usJugi handlu i gastronomi), a nie wytwarzanie metodami ”rzemysJowymi dóbr materialnych, 
”rzy czym dziaJalno`ć ta nie mowe ”owodować uciąwliwo`ci w emisji substancji, energii oraz haJasu 

i nie mowe być ”rzedsięwzięciem, dla którego jest wymagane lub mowe być wymagane s”orządzenie 
raportu o oddziaJywaniu ”rzedsięwzięcia na `rodowisko); 

4) kondygnacja - oznacza to kondygnację nadziemną; 
5) powierzchnia zabudowy - obszar wyznaczony przez rzut pionowy skrajnego obrysu budynku w stanie 

wykoLczonym na ”Jaszczyznę ”oziomą, ”rzyjmując za ”odstawę obrys: 
a) parteru - w wy”adku, gdy jest on większy od rzutu ”ionowego obrysu `cian fundamentowych albo, 

b) `cian fundamentowych, jeweli na ”oziomie terenu jest on większy od rzutu obrysu ”arteru, 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 90 ｦ 12959 ｦ Poz. 1642 

 

c) do ”owierzchni zabudowy nie wlicza się ”owierzchni budynków lub ich czę`ci znajdujących się 
”oniwej ”oziomu terenuŁ Śo ”owierzchni zabudowy wlicza się ”ole ”owierzchni wystę”ujących 

w obrębie ”rzyziemia takich elementów budynku jak: ”rze`wity, ”rzej`cia i przejazdy (bramy), 

ganki, kruwganki, loggie wgJębne (cofnięte) i loggio - balkony przystawiane, werandy otwarte 

i oszklone oraz przybudowane szklarnie (ogrody zimowe), garawe lub wiaty garawowe - stanowią-
ce integralną czę`ć budynku, 
- do ”owierzchni zabudowy nie wlicza się ”owierzchni schodów, ”ochylni i ram” zewnętrz-

nych, studzienek ”rzy okienkach ”iwnicznych, osJon ”rzeciwsJonecznych, daszków, oka”ów 
dachowych a takwe nadwieszonych czę`ci budynku ”owywej ”arteru, 

- do ”owierzchni zabudowy na dziaJce budowlanej wlicza się ”owierzchnię obiektów ”omocni-

czych (gos”odarczych) jak: garawe, szo”y, szklarnie, altany it”Ł; 
6) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczająca obszar usytuowania budynku, `ciana frontowa 

budynku nie mowe ”rzekraczać nie”rzekraczalnej linii zabudowy w kierunku linii rozgraniczającej drogiŁ 

5Ł Na rysunku ”lanu ustalono nastę”ujące elementy: 

1) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania; 
2) przeznaczenie terenu; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) granice ｭILskiego Parku Krajobrazowegoｬ; 
5) granice strefy ｭWII i WIIIｬ ochrony stanowisk archeologicznych 

 

Ustalenia ogólne 

§ 2. 1. Ustalenia dotyczące ”rzeznaczenia terenów - na rysunku oznaczono symbolami przeznaczenie 

terenów: 

1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) MNl - tereny zabudowy rekreacji indywidualnej; 

3) U - tereny zabudowy usJugowej; 
4) US - tereny sportu i rekreacji; 

5) Ut - tereny zabudowy usJugowej turystyki; 
6) ZP - tereny zieleni urządzonej (”arki, skwery, zieleLce); 
7) ZL - tereny lasów; 
8) W - tereny infrastruktury technicznej (wodociągi); 
9) T - tereny infrastruktury technicznej (telekomunikacja, stacje bazowe telefonii komórkowej); 
10) KDz - tereny dróg ”ublicznych klasy zbiorczej; 
11) KDW - tereny dróg wewnętrznych; 
12) KDWp,ZP - tereny dróg wewnętrznych - ciągi ”iesze w zieleni. 

2Ł Na rysunku oznaczono takwe kombinacje ”owywszych symboli co oznacza, we na danym terenie 
ustalono jedno lub więcej ”rzeznaczeL, dotyczących zarówno terenu jak i ”oszczególnych dziaJek budow-

lanych, ”rzy czym na jednej dziaJce budowlanej mowe być zrealizowana jedna lub więcej funkcji, jeweli 
ustalenia szczegóJowe nie stanowią inaczejŁ 

§ 3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

1) w ustaleniach szczegóJowych wysoko`ć budynków wyrawono w kondygnacjach; 

2) dla ”rojektowanej zabudowy, ustala się maksymalne wysoko`ci zabudowy: 
a) dla budynków jednokondygnacyjnych - do 7,0 m, 

b) dla budynków dwukondygnacyjnych - do 10,5 m, 

3) ustala się wysoko`ć nowych budynków garawowych i gospodarczych - 1 kondygnacja (i ewentualnie 

”oddasze nieuwytkowe), ”rzy czym wysoko`ć kalenicy lub innego najwywej ”oJowonego ”rzekrycia da-

chu nie mowe ”rzekroczyć 5 m od poziomu terenu; 

4) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych ”rzy granicach dziaJek (bocznych 

i tylnych), ”rzy czym budynki realizowane na równych dziaJkach ”rzy ich ws”ólnych granicach winny 

mieć jednakowe ”arametry zabudowy (wysoko`ć górnej krawędzi elewacji, ksztaJt i wysoko`ć da-

chów, rozwiązania materiaJowe); 
5) zakazuje się realizacji ”rzęseJ ogrodzeL i ”arkanów z ”refabrykowanych elementów betonowych; 
6) na wszystkich terenach ustala się ”okrycie dachów ”ochyJych o nachyleniu ”owywej 30° dachówką 

ceramiczną, betonową lub innym materiaJem dachówko”odobnym; 
7) nową zabudowę lokalizować stosownie do nie”rzekraczalnych linii zabudowy, okre`lonych na rysunku 

planu; 

8) dopuszcza się wysunięcia ”oza nie”rzekraczalne linie zabudowy: 
a) oka”ów i gzymsów na wysoko`ci ”owywej ”arteru: do 0,5 m, 
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b) balkonów, galerii, tarasów, schodów zewnętrznych, ”ochylni i ramp: do 1,5 m, 
c) innych elementów (”rzedsionków, daszków nad wej`ciami, studzienek do`wietlających ”iwnice 

oraz elementów ws”artych na sJu”ach) do 1,5 m, 
d) linia zabudowy nie ogranicza sytuowania inwynieryjnych urządzeL sieciowych ”oza budynkamiŁ 
§ 4. Ustalenia dotyczące ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) tereny ”oJowone w sąsiedztwie linii brzegowej jeziora nalewy zagos”odarować w s”osób wykluczający 
jego zanieczyszczenie, ”o”rzez wJa`ciwe uksztaJtowanie terenu oraz nasadzenie zieleni izolacyjnej; 

2) gos”odarkę wodno-`ciekową nalewy rozwiązać w s”osób wykluczający zanieczyszczenie wód wgJębnych; 
3) realizacja wszelkich inwestycji w ramach ILskiego Parku Krajobrazowego, Obszarów Natura 2000 

ｭOstoja ILskaｬ (PLB320008) i ｭPojezierze ILskieｬ (PLH320067) musi uwzględniać zasady zagos”oda-
rowania i uwytkowania terenu oraz zakazy okre`lone w ”rze”isach odrębnych oraz mowe być ”o”rze-
dzona ”rze”rowadzeniem ”rocedury oceny oddziaJywania na `rodowisko i obszar Natura 2000; 

4) do”uszcza się realizację urządzeL obsJugi s”rzętu wodnego, ”omostów oraz ką”ielisk wyJącznie w miej-
scach wyznaczonych na rysunku planu; 

5) ”asy ro`linno`ci ”rzybrzewnej, zadrzewienia nadwodne oraz wszystkie stanowiska ro`lin i zwierząt 
chronionych nakazuje się zachować w stanie naturalnym. 

§ 5. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 
1) dla strefy ochrony stanowisk archeologicznych ｭWIIｬ ustala się: 

a) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi 
”rzez od”owiedni organ dsŁ ochrony zabytków, 

b) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, wyprze-
dzających roz”oczęcie ”rac ziemnych, na zasadach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi; 

2) dla stref ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych ｭWIIIｬ ustala się: 
a) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi 

z od”owiednim organem dsŁ ochrony zabytków, w tym - powiadamianie o zamiarze ”odjęcia ”rac 
ziemnych; 

b) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziem-
nych, na zasadach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotŁ ochrony zabytkówŁ 

§ 6. Ustalenia dotyczące ”arametrów i wskauników ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania 
terenu - ”arametry dla ”oszczególnych terenów okre`lono w ustaleniach szczegóJowychŁ 

§ 7. Ustalenia dotyczące granic i s”osobów zagos”odarowania terenów lub obiektów ”odlegających 
ochronie, ustalonych na ”odstawie ”rze”isów odrębnych - okre`lono w § 4, 5 w zakresie ochrony przyrody, 
dziedzictwa kulturowego i zabytkówŁ 

§ 8. Ustalenia dotyczące szczegóJowych zasad i warunków scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
1) do”uszcza się wydzielenie terenów zgodnie z liniami rozgraniczającymi, okre`lonymi na rysunku ”lanu; 
2) ”odziaJ na dziaJki budowlane istniejący (granice dziaJek na ma”ie geodezyjnej) i zasady ”odziaJu (”ro-

jektowane granice dziaJek fakultatywne) okre`lono na rysunku ”lanu; 
3) do”uszcza się inny ”odziaJ dziaJek na zasadach okre`lonych w ustaleniach szczegóJowych; 
4) ”odziaJ terenu na ”otrzeby obiektów infrastruktury technicznej w tym przepom”owni `cieków, stacji 

transformatorowych na nastę”ujących warunkach: 
a) minŁ ”owierzchni dziaJki - 70 m², 
b) minŁ szeroko`ci frontu dziaJki - 10 m; 

5) ustala się kierunek ”odziaJu geodezyjnego dziaJek jako ”rosto”adJy do linii rozgraniczającej teren z drogą 
z dopuszczalnym odchyleniem ± 10°; 

6) do”uszcza się korekty granic istniejących dziaJek budowlanych nie ”okrywających się z liniami roz-
graniczającymi, mające na celu ”o”rawę ich funkcjonalno`ci (dostę” komunikacyjny, ”o”rawa ksztaJ-
tu dziaJek, za”ewnienie wJa`ciwych warunków usytuowania istniejących budynków)Ł 
§ 9. Ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich 

uwytkowaniu: 
1) dla terenów objętych ”lanem zakazuje się lokalizacji nowych ”rzedsięwzięć mogących znacząco od-

dziaJywać na `rodowisko, okre`lonych w ”rze”isach odrębnych, z wyJączeniem inwestycji celu ”u-
blicznego, w szczególno`ci inwestycji z zakresu telekomunikacji; 

2) ”rzed realizacją ustaleL ”lanu nalewy w caJo`ci wy”eJnić odstę”stwo od zakazu realizacji przedsię-
wzięć mogących znacząco oddziaJywać na `rodowisko, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 

3) ”rzy ”rojektowaniu obiektów budowlanych nalewy za”ewnić ochronę ludno`ci zgodnie z wymagania-
mi obrony cywilnej okre`lonymi ”rze”isami odrębnymiŁ 
§ 10. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infra-

struktury technicznej: 

1) ustala się obsJugę komunikacyjną obszaru ”o”rzez istniejące drogi w ciągu dróg ”owiatowych klasy 
zbiorczej KDz (ul. Bohaterów Warszawy), drogi wewnętrzne KŚW oraz ciągi ”iesze (KŚW”,ZP); 
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2) ”owiązania komunikacyjne z zewnętrznym ukJadem komunikacyjnym ”onadlokalnym za”ewniają okre-

`lone w pkt 1 drogi; 

3) ustala się obsJugę wszystkich terenów w granicach planu z ”rzylegJych dróg ”ublicznych i wewnętrz-
nych, w szczególno`ci na zasadach okre`lonych w ustaleniach szczegóJowych; 

4) ”oza wyznaczonymi na rysunku ”lanu drogami wewnętrznymi do”uszcza się lokalizację nowych, ”o-

wstaJych w wyniku ”odziaJów nieruchomo`ci; 
5) w ramach ”oszczególnych terenów i dziaJek, nalewy za”ewnić od”owiednią liczbę miejsc ”arkingo-

wych lub garawowych, za”ewniającą ”otrzeby w zakresie parkowania i ”ostoju samochodów; 
6) ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki wy”osawenia w miejsca ”ostojowe dla nieruchomo`ci, na 

których ”rzewidziane są do realizacji nowe budynki: 
a) dla obiektów handlowych - 1 stanowisko na kawde roz”oczęte 30 m² ”owierzchni uwytkowej, 
b) dla obiektów usJugowych - 1 stanowisko na kawde roz”oczęte 50 m² ”owierzchni uwytkowej, 
c) dla obiektów turystycznych - 1 stanowisko na 1 apartament, na 2 pokoje noclegowe, na 1 do-

mek turystyczny, 

d) dla obiektów gastronomicznych - 1 stanowisko na 4 miejsca konsumpcyjne, 

e) dla budynków jednorodzinnych - dla jednego budynku mieszkalnego minimum 1 stanowisko na 

terenie nieruchomo`ci; 
7) obszar ”lanu jest czę`ciowo uzbrojony w sieci infrastruktury technicznej, które mogą ”odlegać ”rze-

budowie, rozbudowie i wymianie; dla nowych inwestycji, jeweli ustalenia szczegóJowe nie stanowią 
inaczej, nalewy za”ewnić wykonanie ”eJnego uzbrojenia w ”odstawową sieć infrastruktury technicznej 
”owiązaną z istniejącymi systemami za”ewniającym mowliwo`ć ”odJączenia do niej terenów w zakresie: 

a) wodociągu, 
b) kanalizacji sanitarnej, 

c) sieci energetycznej - skablowanej podziemnej lub tymczasowo napowietrznej, 

8) w zakresie wodociągu ustala się - rozbudowę istniejącej sieci gminnej (Ø60 - Ø160); system wodo-

ciągowy nalewy realizować z zapewnieniem: 

a) funkcjonowania ”ublicznych urządzeL zao”atrzenia w wodę w warunkach specjalnych, zgodnie z obo-

wiązującymi przepisami obrony cywilnej; 

b) wymaganego za”otrzebowania na wodę dla celów ”rzeciw”owarowych, zgodnie z obowiązują-
cymi ”rze”isami ”rzeciw”owarowymi, 

c) do czasu realizacji sieci wodociągowej, do”uszcza się zaopatrzenia w wodę z ujęć wJasnych ”od 
warunkiem s”eJnienia wymogów ”rze”isów odrębnych, w szczególno`ci ”rze”isów ochrony `ro-

dowiska i przyrody; 

9) w zakresie kanalizacji sanitarnej ustala się od”rowadzenie `cieków do sieci gminnej tJocznej i grawi-

tacyjnej; do”uszcza się stosowanie indywidualnych systemów ”om”owania `cieków; do czasu reali-
zacji sieci do”uszcza się stosowanie zbiorników bezod”Jywowych; 

10) w zakresie kanalizacji deszczowej - wody opadowe z ”oszczególnych terenów, dla których do”usz-

czono rozsączanie, nalewy od”rowadzić do gruntu zgodnie z wymogami ”rze”isów odrębnych; 
11) w zakresie sieci energetycznej ustala się obsJugę ”o”rzez linie kablowe ”odziemne ”rzyJączone do 

sieci poprzez elektroenergetyczne stacje transformatorowe; 

12) dopuszcza się realizację nowych stacji transformatorowych sJu”owych lub wolnostojących na ”o-

szczególnych terenach: 
13) na”owietrzne sieci elektroenergetyczne `redniego i niskiego na”ięcia ”rzebiegające ”rzez tereny zur-

banizowane i przewidziane do zainwestowania nalewy docelowo ”rowadzić jako kablowe ”odziemne, 
14) w zakresie sieci telekomunikacyjnych i innych zasilanych ”o”rzez systemy nisko”rądowe, zakJada się 

”rzebudowę i rozbudowę istniejącego systemu infrastruktury lub ”o”rzez Jączno`ć bez”rzewodową, 
15) w zakresie sieci gazowej ”lanuje się realizację sieci miejskiej (Ø40 - Ø100); 

16) w zakresie zaopatrzenia w cie”Jo ustala się: 
a) w celu ograniczenia emisji do atmosfery ustala się obowiązek modernizacji istniejących kotJowni 

i lokalnych uródeJ cie”Ja - stosowania nowoczesnych systemów grzewczych o”artych na ”aliwie 
staJym, gazowym lub oleju o”aJowym, 

b) w budynkach projektowanych i istniejących do”uszcza się alternatywnie systemy wykorzystujące 
uródJa energii: ”om”y cie”lne, kolektory sJoneczne, energię elektryczną, it”Ł, 

c) jako ogrzewanie ws”omagające w budynkach mieszkalnych mowna uwyć kominków i ”ieców ko-

minkowych, zgodnie z wymogami ”rze”isów odrębnych; 
17) nowo”rojektowane sieci uzbrojenia technicznego nalewy ”rowadzić w przestrzeniach publicznych; 

18) do”uszcza się ”rowadzenie w drogach sieci infrastruktury technicznej niezwiązanej z obsJugą obszaru 
objętego ”lanem, o ”arametrach nie ograniczających mowliwo`ci rozbudowy sieci go obsJugujących; 
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19) do”uszcza się lokalizację urządzeL obsJugujących sieci infrastruktury technicznej (w szczególno`ci 
stacji transformatorowych, ”rze”om”owni `cieków, szaf urządzeL sterujących i rozdzielczych) na te-

renach przestrzeni publicznych (drogi i tereny zieleni) oraz usJug ”ublicznych, ”od warunkiem za”ew-

nienia braku kolizji z ”odstawową funkcją terenu oraz nieeks”onowanej lokalizacji (n”Ł ”od ziemią); 
20) ustala się obsJugę ”oszczególnych terenów w zakresie infrastruktury technicznej z sieci (istniejących 

lub projektowanych) w ”rzylegJych drogach, w szczególno`ci na zasadach okre`lonych w ustaleniach 

szczegóJowych; 
21) istniejące sieci uzbrojenia technicznego, kolidujące z projektowanym w niniejszym planie zainwesto-

waniem nalewy ”rzeJowyć; 
22) od”ady komunalne nalewy gromadzić w ”ojemnikach na terenie nieruchomo`ci i od”rowadzać je zgodnie 

z ”lanem gos”odarki od”adami gminy, na skJadowisko od”adówŁ 

§ 11. Ustalenia dotyczące s”osobów i terminów tymczasowego zagos”odarowania i uwytkowania tere-

nów - do czasu realizacji ustaleL niniejszego ”lanu, tereny mogą być zagospodarowane i zabudowane w do-

tychczasowy s”osóbŁ 

 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 12. Ustalenia dotyczące ”rzeznaczenia terenów, ”odstawowych ”arametrów zabudowy i zagospo-

darowania terenu oraz stawki ”rocentowej o”Jaty ”obieranej od wzrostu warto`ci nieruchomo`ci: 
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§ 13. Ustalenia dla terenów komunikacji o Jącznej ”owierzchni 4,75 ha, oznaczonych na rysunku pla-

nu symbolami KDz, KDW, KDWp,ZP: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) KDz - droga publiczna klasy zbiorczej, 

b) KDW - drogi wewnętrzne, 
c) KDWp,ZP - ciągi ”iesze w zieleni urządzonej; 

2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - tereny dróg ”ublicznych i wewnętrznych wyzna-

czają linie rozgraniczające okre`lone na rysunku ”lanu; 
3) warunki zabudowy i s”osób zagos”odarowania terenu: 

a) szeroko`ć drogi 1aKŚz w liniach rozgraniczających zmienna od 20,0 do 44,0 m zgodnie z rysun-

kiem planu, 

b) szeroko`ć drogi 2aKŚW”,ZP w liniach rozgraniczających zmienna od 6,0 do 17,0 m zgodnie z ry-

sunkiem planu, 

c) szeroko`ć dróg 3aKŚW w liniach rozgraniczających 8,0 m - 10 m zgodnie z rysunkiem planu; 

4) nowe zjazdy publiczne i indywidualne mogą być lokalizowane na ”odstawie ”rze”isów odrębnych; 
5) ”rzestrzeL dróg mowe sJuwyć do ”rowadzenia sieci uzbrojenia technicznego ”odziemnego; 
6) stawka procentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

 

Ustalenia koLcowe 

§ 14. 1Ł Zmienia się ”rzeznaczenie gruntów rolnych klasy III o powierzchni 2,5883 ha. 

2Ł Na zmianę ”rzeznaczenia gruntów na cele nierolnicze uzyskano zgodę, na ”odstawie decyzji Mini-

stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr GZ.tr.057-602-103/11 z dnia 30 marca 2011 r. 
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§ 15. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi ILskaŁ 

§ 16. UchwaJa ”odlega ogJoszeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta ILskoŁ 

§ 17. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodnio”omorskiego 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w ILsku  
 

Bogdan Terebecki 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr VIII/35/2011 

Rady Miejskiej w ILsku 

z dnia 11 maja 2011 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr VIII/35/2011 

Rady Miejskiej w ILsku 

z dnia 11 maja 2011 r. 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr VIII/35/2011 

Rady Miejskiej w ILsku 

z dnia 11 maja 2011 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy ILsko dla terenu obejmującego czę`ć obrębu 
geodezyjnego Ciemnik 

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

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i; 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. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, 

poz. 124; Nr 75, poz. 474; Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, 

Nr 155, poz. 1043), Rady Miejska w ILsku rozstrzyga, co nastę”uje: 
Zgodnie z art. 17 pkt 11 i 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmŁ) do wyJowonego do ”ublicznego wglądu ”rojektu 
miejscowego planu zagospodarowania ”rzestrzennego gminy ILsko dla terenu obejmującego czę`ć obrębu 
geodezyjnego Ciemnik, w”JynęJy nastę”ujące uwagi, których nie uwzględniono: 
Uwaga nr 1 wniesiona w dniu 5 stycznia 2011 r. dotyczyJa dziaJki dzŁ nr ewid. 622 i zawieraJa wniosek 

o zmianę lokalizacji drogi 3aKŚW, która ”rzecina dziaJkę 622, ”o”rzez ”rzesunięcie jej o okoJo 20 m 

w stronę dziaJki nr 621. Z racji tego, we gmina zamierza ”oszerzyć granice administracyjne miasta o czę`ć 
obrębu geodezyjnego Ciemnik, objęty miejscowym ”lanem zagos”odarowania przestrzennego, zaprojek-

towana struktura urbanistyczna a w szczególno`ci ukJad drogowy i ”owierzchnie wydzielonych dziaJek, 
od”owiada strukturze ”eryferyjnej zabudowy miejskiejŁ Pro”onowany ukJad drogowy za”ewnia od”owied-

nią dostę”no`ci komunikacyjną i mowliwo`ć racjonalnej realizacji infrastruktury technicznejŁ 
Uwaga nr 2 wniesiona w dniu 20 stycznia 2011 r. dotyczyJa dziaJek nr ewid. 623 i 624/2 i zawieraJa 
nastę”ujące nieuwzględnione wnioski: 
1Ł Zmniejszenie szeroko`ci drogi 1aKŚz do 5 m. Zmniejszenie poszerzenia drogi 1aKDz spowoduje utrud-

nienia w wykonaniu ”eJnego uzbrojenia technicznego, niezbędnego dla funkcjonowania struktury miejskiej 
(tereny objęte ”rojektem ”lanu gmina zamierza wJączyć w granice administracyjne miasta), 

2Ł Umowliwienie realizacji ”rzydomowych oczyszczalni `ciekówŁ Nie uwzględniono ze względu na ochronę 
ujęcia wody na terenie 2WTŁ 
Uwaga nr 3 wniesiona w dniu 21 stycznia 2011 r. dotyczyJa dziaJki nr ewid. 614/5 i zawieraJa nastę”ują-
ce nieuwzględnione wnioski: 
1. Sprzeciw dla planowanej realizacji ciągu ”ieszego w ”óJnocnej czę`ci dziaJki ”rzylegającej do jezioraŁ 
Za”rojektowany ciąg ”ieszy jest kontynuacją miejskiego ciągu ”ieszego i ma za”ewnić ”rawidJowe funk-

cjonowanie zurbanizowanej struktury miejskiej, zwJaszcza, we tereny objęte ”rojektem ”lanu, gmina za-

mierza wJączyć w granice administracyjne miasta. 

2Ł S”rzeciw dla ”lanowanej realizacji drogi 3aKŚW rozdzielającej dziaJkę nr 614ł5 na dwie czę`ciŁ Z racji 

tego, we gmina zamierza ”oszerzyć granice administracyjne miasta o czę`ć obrębu geodezyjnego Ciemnik 
objęty miejscowym ”lanem zagos”odarowania ”rzestrzennego, za”rojektowana struktura urbanistyczna 

a w szczególno`ci ukJad drogowy i ”owierzchnie wydzielonych dziaJek, od”owiada strukturze ”eryferyjnej 
zabudowy miejskiej. Proponowany ukJad drogowy za”ewnia od”owiednią dostę”no`ci komunikacyjną 

i mowliwo`ć racjonalnej realizacji infrastruktury technicznejŁ 
Uwaga nr 4 wniesiona w dniu 25 stycznia 2011 r. dotyczyJa dziaJki nr ewid. 614/4 i zawieraJa nastę”ują-
ce nieuwzględnione wnioski: 

1Ł Wytyczenie drogi wewnętrznej o szeroko`ci 6 m, wzdJuw granicy dziaJek nr 614/4 i 614/5. Z racji tego, 

we gmina zamierza ”oszerzyć granice administracyjne miasta o czę`ć obrębu geodezyjnego Ciemnik objęty 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zaprojektowana struktura urbanistyczna, 

a w szczególno`ci ukJad drogowy i ”owierzchnie wydzielonych dziaJek, od”owiada strukturze ”eryferyjnej 
zabudowy miejskiejŁ Pro”onowany ukJad drogowy za”ewnia od”owiednią dostę”no`ci komunikacyjną 

i mowliwo`ć racjonalnej realizacji infrastruktury technicznejŁ 
2Ł Wytyczenie trzech dziaJek ”rzylegJych od włw drogi o wielko`ci okoJo 2000 m². Odrzucenie uwagi nr 1 

”owoduje bezzasadno`ć wniosku nr 2. 

3Ł S”rzeciw dla ”lanowanego zajęcia ”asa dziaJki w ”óJnocnej czę`ci ”od ”rojektowany ciąg ”ieszy 
2aKŚW”, ZPŁ Za”rojektowany ciąg ”ieszy jest kontynuacją miejskiego ciągu ”ieszego, za”ewniać będzie 
”rawidJowe funkcjonowanie zurbanizowanej struktury miejskiej, zwJaszcza, we tereny objęte ”rojektem 
planu, gmina zamierza wJączyć w granice administracyjne miasta. 
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4Ł S”rzeciw wobec ”rojektowanej drodze 3aKŚW rozdzielającej dziaJkę nr 614ł4 na dwie czę`ciąŁ Z racji 

tego, we gmina zamierza ”oszerzyć granice administracyjne miasta o czę`ć obrębu geodezyjnego Ciemnik 
objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zaprojektowana struktura urbanistyczna 

a w szczególno`ci ukJad drogowy i ”owierzchnie wydzielonych dziaJek, od”owiada strukturze ”eryferyjnej 
zabudowy miejskiejŁ Pro”onowany ukJad drogowy za”ewnia od”owiednią dostę”no`ci komunikacyjną 

i mowliwo`ć racjonalnej realizacji infrastruktury technicznejŁ 
5Ł Umowliwienie realizacji ”rzydomowych oczyszczalni `ciekówŁ Nie uwzględniono ze względu na ochronę 
ujęcia wody na terenie 2WTŁ 
Uwaga nr 5 wniesiona w dniu 25 stycznia 2011 r. dotyczyJa dziaJki nr ewid. 622 i zawieraJa nastę”ujące 
nieuwzględnione wnioski: 
1Ł Zmiana lokalizacji drogi 3aKŚW, która ”rzecina dziaJkę 622Ł Z racji tego, we gmina zamierza ”oszerzyć 
granice administracyjne miasta o czę`ć obrębu geodezyjnego Ciemnik objęty miejscowym ”lanem zago-

spodarowania przestrzennego, zaprojektowana struktura urbanistyczna a w szczególno`ci ukJad drogowy 

i ”owierzchnie wydzielonych dziaJek, od”owiada strukturze ”eryferyjnej zabudowy miejskiejŁ Pro”onowa-

ny ukJad drogowy za”ewnia od”owiednią dostę”no`ci komunikacyjną i mowliwo`ć racjonalnej realizacji 
infrastruktury technicznej. 

2Ł Niekorzystny ”odziaJ na 4 maJe dziaJki i 3 pasy drogowe. Odrzucenie uwagi nr 1 powoduje bezzasad-

no`ć wniosku nr 2. 

Uwaga nr 6 wniesiona w dniu 26 stycznia 2011 r. dotyczyJa dziaJki nr ewid. 614/3 i zawieraJa nastę”ują-
ce nieuwzględnione wnioski: 
1Ł S”rzeciw wobec ”rojektowanego ciągu ”ieszego 2aKŚW”, ZPŁ Za”rojektowany ciąg ”ieszy jest konty-

nuacją miejskiego ciągu ”ieszego, za”ewniać będzie ”rawidJowe funkcjonowanie zurbanizowanej struktury 
miejskiej, zwJaszcza, we tereny objęte ”rojektem ”lanu gmina zamierza wJączyć w granice administracyjne 

miasta. 

2. Sprzeciw wobec projektowanej drodze 3aKDW. Z racji tego, we gmina zamierza ”oszerzyć granice ad-

ministracyjne miasta o czę`ć obrębu geodezyjnego Ciemnik objęty miejscowym ”lanem zagos”odarowania 
przestrzennego, zaprojektowana struktura urbanistyczna a w szczególno`ci ukJad drogowy i powierzchnie 

wydzielonych dziaJek, od”owiada strukturze ”eryferyjnej zabudowy miejskiejŁ Pro”onowany ukJad drogo-

wy za”ewnia od”owiednią dostę”no`ci komunikacyjną i mowliwo`ć racjonalnej realizacji infrastruktury 
technicznej. 

3Ł Mowliwo`ć realizacji zabudowy mieszkaniowej na terenie 6USŁ Ustalenia ”lanu do”uszczają realizację 
zabudowy sJuwącej wyJącznie turystyce wodnej (w odlegJo`ci mniejszej niw 100 m od brzegu jeziora). 

W”rowadzenie innych funkcji dla tego terenu byJoby s”rzeczne z przepisem § 7 ust. 1 pkt 10 obowiązu-

jącego Roz”orządzenia Nr 36/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 listopada 2005 r. 

w s”rawie ”lanu ochrony ILskiego Parku Krajobrazowego, który stanowi: wyklucza się w”rowadzanie 
nowej zabudowy kubaturowej w pasie 100 m od brzegów jezior, z wyjątkiem obiektów sJuwących tury-

styce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej. 

4Ł Umowliwienie realizacji ”rzydomowych oczyszczalni `ciekówŁ Nie uwzględniono ze względu na ochronę 
ujęcia wody na terenie 2WTŁ 
Uwaga nr 7 wniesiona w dniu 27 stycznia 2011 r. dotyczyJa caJego obszaru objętego ”lanem zagos”oda-

rowania przestrzennego i zawieraJa nastę”ujące nieuwzględnione wnioski: 
1Ł Zniesienie 30% stawki od wzrostu warto`ci nieruchomo`ci na terenach, które w starym ”lanie byJy 
ujęte na inne celeŁ Uwaga nie dotyczy ”rojektu miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego 

czę`ci obrębu geodezyjnego CiemnikŁ 
2Ł Usunięcie za”isów o wzro`cie warto`ci nieruchomo`ci rolnych na terenach, gdzie ”ozostają w uwytko-

waniu rolniczymŁ Na obszarze objętym ”rojektem miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego 
nie wystę”ują grunty ”ozostające w uwytkowaniu rolniczymŁ Przyjęta wysoko`ć stawki dla ”ozostaJych 
terenów, zabez”iecza interes finansowy gminy, zabez”iecza równiew ewentualne koszty ”oniesione ”rzez 
gminę, związane z wyceną nieruchomo`ci tjŁ o”eraty szacunkoweŁ Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym o”Jata związana ze wzrostem warto`ci nieruchomo`ci 
jest dochodem wJasnym gminyŁ 
3Ł Zastosowana wysoko`ć zabudowy nie wynika z wadnych ”rze”isówŁ Maksymalna wysoko`ć zabudowy 
okre`lona w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w kondygnacjach oraz 

w metrach dla ”oszczególnych terenów elementarnych, zgodna jest z ”rze”isami odrębnymi w tym 

z przepisami § 7 ust. 1 pkt 6 lit. a obowiązującego Roz”orządzenia Nr 36/2005 Wojewody Zachodniopo-

morskiego z dnia 10 listopada 2005 r. w s”rawie ”lanu ochrony ILskiego Parku KrajobrazowegoŁ 
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4Ł Tereny 6MNl;10Ut,US,U;11Ut,U nie zachowują ustanowionej od 30ZP,K” linii rozgraniczającej strefę 
zabudowy od drogi wojewódzkiej Recz-Węgorzyno. Uwaga nie dotyczy projektu miejscowego planu zago-

s”odarowania ”rzestrzennego czę`ci obrębu geodezyjnego CiemnikŁ 
5Ł Tereny 175U;180MN;18P,U mają odmienną linię zabudowy od istniejącej na terenie 176MN, co mowe 
stanowić ”rzeszkodę do ”oszerzenia w przyszJo`ci drogi wojewódzkiej Recz-WęgorzynoŁ Uwaga nie doty-

czy ”rojektu miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego czę`ci obrębu geodezyjnego CiemnikŁ 
Uwaga nr 8 wniesiona w dniu 31 stycznia 2011 r. dotyczyJa caJego obszaru objętego ”lanem zagos”oda-

rowania przestrzennego i zawieraJa nastę”ujące nieuwzględnione wnioski: 
1Ł ZJamanie ”rze”isów Roz”orządzenia Wojewody Zachodnio”omorskiego nr 36/2005 w sprawie ochrony 

IPK co do odlegJo`ci zabudowy 100 m. od jezioraŁ Prze”isy roz”orządzenia nie zostaJy zJamane, gdyw 
ustalenia ”rojektu ”lanu do”uszczają realizację zabudowy sJuwącej wyJącznie turystyce wodnej (w odle-

gJo`ci mniejszej niw 100 m od brzegu jeziora) zgodnie z zapisami § 7 ust. 1 pkt 10 obowiązującego Roz-

”orządzenia Nr 36/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie planu 

ochrony ILskiego Parku KrajobrazowegoŁ 
2. Sprzeciw dla zabudowy o ”owierzchni większej niw 10% ”owierzchni dziaJkiŁ Powierzchnie zabudowy 
okre`lone w uchwale są od”owiednie do wielko`ci ”rojektowanych do wydzielenia dziaJek i zabudowy 

realizowanej na nich. 

3Ł S”rzeciw dla zabudowy wywszej niw 12,5 m. Maksymalna wysoko`ć zabudowy okre`lona w projekcie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w kondygnacjach oraz w metrach dla ”oszczegól-

nych terenów elementarnych, zgodna jest z ”rze”isami odrębnymi w tym z przepisami § 7 ust. 1 pkt 6 lit. 

a obowiązującego Roz”orządzenia Nr 36/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 listopada 

2005 r. w s”rawie ”lanu ochrony ILskiego Parku KrajobrazowegoŁ 
4. Sprzeciw przeciw zabudowie telekomunikacyjnej i komercyjnej w ”asie Pojezierza ILskiego i ILskiego 
Parku Krajobrazowego. Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy o ws”ieraniu rozwoju usJug i sieci telekomunika-

cyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675) miejscowy plan zagos”odarowania ”rzestrzennego nie mowe 
ustanawiać zakazów, a przyjmowane w nim rozwiązania nie mogą uniemowliwiać lokalizowania inwestycji 
celu publicznego z zakresu Jączno`ci ”ublicznej, jeweli inwestycja jest zgodna z ”rze”isami odrębnymi 
5Ł ZJamanie ”rze”isów Roz”orządzenia Wojewody Zachodnio”omorskiego Nr 36/2005 w sprawie ochrony 

IPK co do mowliwo`ci realizacji dachów ”ochyJych i ”JaskichŁ Uwaga bezzasadna, ”oniewaw ustalenia ”ro-

jektu ”lanu nie do”uszczają realizacji dachów innych jak ”ochyJe dwu lub wielospadowe. 

6Ł S”rzeciw dla ”odziaJów terenu na dziaJki mniejsze niw 1500 m² tak jak jest w zapisach studium. Uwaga 

bezzasadna, ”oniewaw ustalenia ”rojektu ”lanu nie do”uszczają ”odziaJów na dziaJki mniejsze niw 1500 m². 
7Ł S”rzeciw dla zwiększenia ”owierzchni zabudowy na niektórych terenach do 25-40% przy 40% po-

wierzchni biologicznie czynnejŁ Powierzchnie zabudowy oraz ”owierzchni biologicznie czynne okre`lone 

w uchwale są od”owiednie do wielko`ci ”rojektowanych do wydzielenia dziaJek i zabudowy realizowanej 

na nich. 

8. Sprzeciw wobec zlikwidowaniu zakazu zabudowy w odlegJo`ci 100 m od jeziora. Prze”is odrębny do-

”uszcza lokalizację zabudowy sJuwącej wyJącznie turystyce wodnej zgodne jest z § 7 ust. 1 pkt 10 obo-

wiązującego Roz”orządzenia Nr 36/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 listopada 2005 r. 

w s”rawie ”lanu ochrony ILskiego Parku KrajobrazowegoŁ 
9Ł Iamanie ”rze”isów i niedemokratyczne ”odej`cie do obywateli w ustalaniu ”rze”isów ”lanów wyJowo-

nych do ”ublicznego wglądu w ”orównaniu z uchwalonym ”lanem dla obrębu MiaJkaŁ Nie mowna ”orów-

nywać miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego dla czę`ci obrębu MiaJka i projektu miej-

scowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego dla czę`ci obrębu geodezyjnego Linówko za względu 
na równe uwarunkowania i odmienną strukturę urbanistycznąŁ 
Uwaga nr 9 wniesiona w dniu 31 stycznia 2011 r. dotyczyJa caJego obszaru objętego ”lanem zagos”oda-

rowania przestrzennego i zawieraJa nastę”ujące nieuwzględnione wnioski: 
1Ł Wyznaczenie dla wszystkich terenów objętych ”lanem jednakowej wysoko`ci zabudowyŁ Wysoko`ć 
zabudowy zostaJa okre`lona w § 3 ”rojektu uchwaJy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzennego gminy ILsko dla terenu obejmującego czę`ć obrębu Ciemnik jest jednakowa dla wszyst-

kich terenów. 

2Ł Wyznaczenie dla wszystkich terenów objętych ”lanem jednakowych ”owierzchni zabudowyŁ Powierzch-

nie zabudowy okre`lone zostaJy w § 12 uchwaJy dla ”oszczególnych terenów i wahają się od 25% do 30% 
”owierzchni dziaJkiŁ Wniosek ”ozbawiony jest racjonalnych ”odstaw do jego uwzględnienia, skJadający 
uwagę nie okre`liJ równiew wskaunika jaki byJby od”owiedni do wyznaczenia na wszystkich terenachŁ 
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3Ł Wyznaczenie jednakowej odlegJo`ci zabudowy od jezioraŁ OdlegJo`ć zabudowy od jeziora zgodna jest 
z przepisami § 7 ust. 1 pkt 10 obowiązującego Roz”orządzenia Nr 36/2005 Wojewody Zachodniopomor-

skiego z dnia 10 listopada 2005 r. w s”rawie ”lanu ochrony ILskiego Parku KrajobrazowegoŁ 
4Ł Usunięcie za”isów o konieczno`ci wykonania oceny oddziaJywania na `rodowisko w związku z budową 
przydomowych turbin wiatrowych o wysoko`ci do 20 m. Uwaga bezzasadna, nie dotyczy projektu miej-

scowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego czę`ci obrębu geodezyjnego Ciemnik 

Uwaga nr 10 wniesiona w dniu 31 stycznia 2011 r. dotyczyJa dziaJki nr ewid. 614/2 i zawieraJa nastę”u-

jące nieuwzględnione wnioski: 
1Ł S”rzeciw dla ”rojektowanego ciągu ”ieszego 2aKŚW”, ZPŁ Za”rojektowany ciąg ”ieszy jest kontynu-

acją miejskiego ciągu ”ieszego, za”ewniać będzie ”rawidJowe funkcjonowanie zurbanizowanej struktury 

miejskiej, zwJaszcza, we tereny objęte ”rojektem ”lanu gmina zamierza wJączyć w granice administracyjne 

miasta. 

2. Sprzeciw przeciw projektowanej drodze 3aKDW. Z racji tego, we gmina zamierza ”oszerzyć granice 
administracyjne miasta o czę`ć obrębu geodezyjnego Ciemnik objęty miejscowym ”lanem zagos”odaro-

wania przestrzennego, zaprojektowana struktura urbanistyczna a w szczególno`ci ukJad drogowy i po-

wierzchnie wydzielonych dziaJek, od”owiada strukturze ”eryferyjnej zabudowy miejskiejŁ Pro”onowany 
ukJad drogowy za”ewnia od”owiednią dostę”no`ci komunikacyjną i mowliwo`ć racjonalnej realizacji infra-

struktury technicznej. 

3Ł Mowliwo`ć realizacji zabudowy mieszkaniowej na terenie 6USŁ Ustalenia ”lanu do”uszczają realizację 
zabudowy sJuwącej wyJącznie turystyce wodnej (w odlegJo`ci mniejszej niw 100 m od brzegu jeziora). 

W”rowadzenie innych funkcji dla tego terenu byJoby s”rzeczne z przepisem § 7 ust. 1 pkt 10 obowiązu-

jącego Roz”orządzenia Nr 36/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 listopada 2005 r. 

w s”rawie ”lanu ochrony ILskiego Parku Krajobrazowego który stanowi: wyklucza się w”rowadzanie no-

wej zabudowy kubaturowej w pasie 100 m od brzegów jezior, z wyjątkiem obiektów sJuwących turystyce 
wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej. 

4Ł Umowliwienie realizacji ”rzydomowych oczyszczalni `ciekówŁ Nieuwzględniono ze względu na ochronę 
ujęcia wody na terenie 2WTŁ 
Uwaga nr 11 wniesiona w dniu (data w”Jywu) 2 lutego 2011 r. dotyczyJa dziaJki nr ewid. 608/6 i zawie-

raJa nastę”ujące nieuwzględnione wnioski: 
1. Zmiana ”rzeznaczenia gruntów rolnych na grunty z przeznaczeniem na sport i rekreację zostaJa doko-

nana bez uzyskania zgody na zmianę ”rzeznaczenia gruntówŁ W ramach ”rocedury s”orządzania miejsco-

wego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego uzyskano zgodę na zmianę ”rzeznaczenia gruntów rolnych 
kl. III na cele nierolnicze. 

2Ł S”rzeciw dla 30% stawki wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o plano-

waniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym o”Jata związana ze wzrostem warto`ci nieruchomo`ci jest do-

chodem wJasnym gminyŁ Przyjęta wysoko`ć stawki zabez”iecza interes finansowy gminy jak równiew 
ewentualne koszty ”oniesione ”rzez gminę, związane z wyceną nieruchomo`ci tjŁ o”eraty szacunkoweŁ 
Uwaga nr 12 wniesiona w dniu (data w”Jywu) 2 lutego 2011 r. dotyczyJa dziaJki nr ewid. 608/5 i zawie-

raJa s”rzeciw wobec wyznaczenia obszaru ochrony stanowiska archeologicznego WIIIŁ Zgodnie z przepi-

sami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w miejscowym ”lanie okre`la się obowiąz-

kowo zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnejŁ Wyznaczenie 
granicy ochrony udokumentowanego stanowiska archeologicznego oraz ustalenia zasad jego ochrony jest 

s”eJnieniem obowiązku ustawowegoŁ Projekt ”lanu w takiej formie zostaJ uzgodniony ”rzez Wojewódzkie-

go Konserwatora Zabytków w Szczecinie. 

 

 

 

źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr VIII/35/2011 

Rady Miejskiej w ILsku 

z dnia 11 maja 2011 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania 

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

strzennym (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. Nr 45, poz. 319; Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, 
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poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227; Nr 201, poz. 1237; Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, 

poz. 124; Nr 75, poz. 474; Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, 

Nr 155, poz. 1043), Rada Miejska w ILsku rozstrzyga, co nastę”uje: 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb 
mieszkaLców tjŁ budowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa sieci kanalizacji deszczowej, budowa sieci 

wodociągowej, budowa dróg ”ublicznych i wewnętrznych będących wJasno`cią gminy, zgodnie z art. 7 

ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) - stanowią 
zdania wJasne gminyŁ Ustalenia ”lanu, do czasu realizacji sieci infrastruktury technicznej, do”uszczają 
stosowanie rozwiązaL zastę”czych (zbiorników bezod”Jywowych, indywidualnych ujęć wody), zatem 
obowiązek ich realizacji nie wystę”uje bez”o`rednio ”o uchwaleniu ”lanuŁ Realizacja dróg ”ublicznych 

i wewnętrznych, które będą wJasno`cią Gminy ILsko, nastę”ować będzie sukcesywnie w ramach wielo-

letniego programu inwestycyjnego. 

2. Finansowanie inwestycji, o których mowa w § 1 ust. 1, odbywać się będzie z budwetu gminy na 
mocy przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, 

poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146), przy czym: 

1) wydatki inwestycyjne finansowane z budwetu gminy ustala się w uchwale budwetowej gminy, 
2) inwestycje, których okres realizacji ”rzekracza jeden rok budwetowy ujmowane są w wykazie stano-

wiącym zaJącznik do uchwaJy budwetowej w s”rawie wieloletnich ”rogramów inwestycyjnychŁ 

3Ł Realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami, w tym, m. in., 

ustawą Prawo budowlane, ustawą Prawo zamówieL ”ublicznych, ustawą o samorządzie gminnym, usta-

wą Prawo ochrony `rodowiska, ustawą Prawo ochrony ”rzyrodyŁ 

§ 2. 1. Inwestycje w zakresie ”rzesyJania i dystrybucji energii związane z dziaJaniami inwestycyjnymi 
realizowanymi ”rzez gminę (”rzyJącza energetyczne lub gazowe) realizowane będą w s”osób okre`lony 

w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 89, 

poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, Nr 170, poz. 1217; z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, 

poz. 343, Nr 115, poz. 790, Nr 130, poz. 905; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505; 

z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664; z 2010 r. Nr 21, 

poz. 104) przez dystrybutora energii. 

2. Finansowanie inwestycji wymienionych w § 2 ust. 1 odbywać się będzie z budwetu gminy na mo-

cy ”rze”isów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, 

poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz stosownych umów zawartych z dystrybutorem energii. 

3Ł Realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami, w tym, m. in., 

ustawą Prawo energetyczne, Prawo budowlane i ustawą Prawo ochrony `rodowiska, ustawą Prawo 
ochrony przyrody. 
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UCHWAIA NR VIII/36/2011 

RADY MIEJSKIEJ W IKSKU 

 z dnia 11 maja 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy ILsko 

dla terenu obejmującego czę`ć obrębu Linówko. 

Na podstawie artŁ 18 ustŁ 2 ”kt 5 ustawy o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ z 2001 rŁ Nr 142, 

poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, 

poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 

poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, 

poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; 


