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źaJącznik nr 3 

Rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania w ramach miejscowego ”lanu 
zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Choszczna w obrębie 3 w zakresie dziaJek nr 3ń5łń, 3ń5ł2, 

3ń5ł3, 3ń9ł3, 3ń9ł4, 3ń9ł5 

Na ”odstawie 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, z ”óuniejszymi zmianami) Rada Miejska w Choszcznie roz-
strzyga, co nastę”uje: 

Na terenie objętym miejscowym ”lanem zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Choszczna w obrębie 3 
w zakresie dziaJek nr 315ł1, 315ł2, 315ł3, 319ł3, 319ł4, 319ł5, nie ”rzewiduje się inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminyŁ  

źaJącznik nr 4 

Rozstrzygnięcie w s”rawie roz”atrzenia uwag wniesionych do ”rojektu miejscowego ”lanu 
zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Choszczna w obrębie 3 w zakresie dziaJek nr 3ń5łń, 3ń5ł2, 

3ń5ł3, 3ń9ł3, 3ń9ł4, 3ń9ł5 

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, z ”óuniejszymi zmianami) Rada Miejska w Choszcznie rozstrzyga, co 
nastę”uje: 

Wobec braku uwag do wyJowonego do ”ublicznego wglądu ”rojektu miejscowego ”lanu zagos”odarowa-
nia ”rzestrzennego miasta Choszczna w obrębie 3 w zakresie dziaJek nr 315ł1, 315ł2, 315ł3, 319ł3, 
319ł4, 319ł5, nie rozstrzyga się o s”osobie ich roz”atrzeniaŁ  

PozŁ ń733 
 

UCHWAIA NR XXXIXł333ł2ŃŃ9 
Rady Miejskiej w Śrawsku Pomorskim 

z dnia 25 czerwca 2ŃŃ9 rŁ 
 

w s”rawie zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Śrawsko Pomorskie 
- teren ｭSuliszewoｬŁ 

 Na ”odstawie artŁ 20 ustŁ 1, w zwŁ z artŁ 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 rŁ o ”lanowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym (ŚzŁ UŁ Nr 80, ”ozŁ 717; z 2004 rŁ Nr 6, ”ozŁ 41, Nr 141, ”ozŁ 1492; 
z 2005 rŁ Nr 113, ”ozŁ 954, Nr 130, ”ozŁ 1087; z 2006 rŁ Nr 45, ”ozŁ 319, 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), Rada 
Miejska w Śrawsku Pomorskim uchwala, co nastę”uje: 

§ ńŁ 1Ł źgodnie z uchwaJą Nr LIł434ł2006 Rady Miejskiej w Śrawsku Pomorskim z dnia 31 sier”nia 
2006 rŁ w s”rawie ”rzystą”ienia do zmiany w obowiązującym miejscowym ”lanie zagos”odarowania 
”rzestrzennego gminy Śrawsko Pomorskie oraz ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze studium uwarunkowaL i kie-
runków zagos”odarowania ”rzestrzennego Gminy Śrawsko Pomorskie ”rzyjętym uchwaJą Nr VIIIł59ł2003 
Rady Miejskiej w Śrawsku Pomorskim z dnia 25 kwietnia 2003 rŁ w s”rawie uchwalenia studium uwa-
runkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Śrawsko Pomorskie, uchwala się zmianę 
miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Śrawsko Pomorskie (obszar Suliszewo), 
obejmującą obszar o Jącznej ”owierzchni 29,05 ha, oznaczoną na rysunku zmiany ”lanuŁ 
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2Ł Integralną czę`cią uchwaJy są nastę”ujące zaJączniki: 

1) zaJączniki nr 1A i 1B - rysunki zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy 
Śrawsko Pomorskie o”racowane w skali 1:1000; 

2) zaJączniki nr 2A i 2B - wyrysy ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzen-
nego gminy dla terenu objętego zmianą ”lanu; 

3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag do ”rojektu zmiany ”lanu zagos”odaro-
wania ”rzestrzennego gminy Śrawsko Pomorskie - teren ｭSuliszewoｬ; 

4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygniecie o s”osobie realizacji, za”isanych w zmianie ”lanu, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z ”rze”isami o finansach ”ublicznychŁ 

3Ł Na rysunku zmiany ”lanu oznaczono nastę”ujące elementy: 

1) granicę obszaru objętego zmianą ”lanu; 
2) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania; 
3) ”rzeznaczenie terenu; 
4) nie”rzekraczalne linie zabudowy; 
5) obowiązujące linie zabudowy; 
6) zabytki chronione ”lanem; 
7) granice stref ochrony stanowisk archeologicznych WIIIŁ 

4Ł Ustala się ”odziaJ obszaru zmiany ”lanu, o którym mowa w § 1 ustŁ 1, na tereny okre`lone na ry-
sunku zmiany ”lanu liniami rozgraniczającymi i oznaczonymi symbolami: 

1) U,Uo,Uk - teren zabudowy usJugowej, tereny zabudowy usJug o`wiaty, tereny zabudowy usJug kultury; 
2) U - teren zabudowy usJugowej; 
3) MW,U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usJugowej; 
4) MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 
5) K - teren infrastruktury technicznej - kanalizacja; 
6) R - teren rolnicze; 
7) P,U - teren obiektów ”rodukcyjnych, skJadów i magazynów, tereny zabudowy usJugowej; 
8) U,RM - teren zabudowy usJugowej, tereny zabudowy zagrodowej w gos”odarstwach rolnych, hodow-

lanych i ogrodniczych; 
9) RM - tereny zabudowy zagrodowej w gos”odarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych; 
10) MN,U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy usJugowej; 
11) US - teren s”ortu i rekreacji; 
12) źL - teren lasów; 
13) IT - teren urządzeL i obiektów infrastruktury technicznej; 
14) KŚW - tereny dróg wewnętrznych; 
15) KŚW” - teren dróg wewnętrznych - ciągi ”ieszeŁ 

§ 2Ł Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

1) wysoko`ć zabudowy dla budynków mieszkalnych, usJugowych i ”rodukcyjnych okre`lono w dalszych 
ustaleniach dla ”oszczególnych terenów; 

2) wysoko`ć zabudowy ”omocniczej (gos”odarczej, garawowej) - 1 kondygnacja + ”oddasze nieuwytkowe, 
nie wywej niw 5 m nad ”oziom terenu; 

3) geometria dachów dla budynków mieszkalnych, usJugowych i ”rodukcyjnych zostaJa okre`lona 
w dalszych ustaleniach dla ”oszczególnych terenów; do”uszcza się stosowanie dachów ”Jaskich lub 
”ochyJych jednos”adowych dla budynków garawowych i gos”odarczych, za wyjątkiem dachów tych 
budynków na terenach 1U,Uo,Uk; 2U; 3MW,U; 4U,MN; 5MW,U; 6U,MN; 

4) ustala się nastę”ujące ”oJowenie kalenic budynków na terenach 1U,Uo,Uk; 2U; 3MW,U; 4U,MN; 
5MW,U: co najmniej 70% Jącznej dJugo`ci kalenic dachów, równolegJa do linii rozgraniczenia z ulicami; 

5) ustala się ”okrycie dachów ”ochyJych dachówką ceramiczną, betonową lub innym materiaJem da-
chówko”odobnym w odcieniach czerwieni, odcieniach brązu, antracytu i czerni; 

6) ustala się nakaz stosowania jednolitej (biaJej lub ”iaskowej) kolorystyki elewacji dla wszystkich bu-
dynków ”rojektowanych na terenach 1U,Uo,Uk; 2U; 3MW,U; 4U,MN; 5MW,U; 6U,MN; 

7) na terenach 1U,Uo,Uk; 2U; 3MW,U; 4U,MN; 5MW,U; 6U,MN, do wykoLczenia elewacji nakazuje się 
stosowanie materiaJów tradycyjnych takich jak cegJa ”eJna, cegJa silikatowa, drewno, kamieL natu-
ralny, tynk cementowo-wa”ienny; 
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8) ustala się lokalizację zabudowy gos”odarczej i garawowej w odsunięciu od obowiązującej lub nie”rze-

kraczalnej linii zabudowy, tjŁ w odlegJo`ci nie mniejszej niw caJkowita dJugo`ci bocznej `ciany budynku 
zlokalizowanego na froncie dziaJki (w obowiązującej lub nie”rzekraczalnej linii zabudowy); 

9) zakazuje się lokalizacji garawy blaszanych; 
10) nową zabudowę (budynki) lokalizować z uwzględnieniem nie”rzekraczalnych i obowiązujących linii 

zabudowy, okre`lonych na rysunku zmiany ”lanu; 
11) do”uszcza się wysunięcia ”oza linie zabudowy: 

a) oka”ów i gzymsów na wysoko`ci ”owywej ”arteru: do 0,5 m, 
b) balkonów, galerii, tarasów, schodów zewnętrznych, ”ochylni i ram”: do 1,3 m, 
c) innych elementów, tjŁ w szczególno`ci: ”rzedsionków, daszków nad wej`ciami, studzienek do-

`wietlających ”iwnice: do 1,5 m ”rzed linię zabudowy, 
d) linia zabudowy nie ogranicza sytuowania inwynieryjnych urządzeL sieciowych ”oza budynkami; 

12) na terenie objętym zmianą ”lanu zakazuje się realizacji no`ników reklamowych wolnostojących; 
13) do”uszcza się realizację no`ników reklamowych w formie tablic (szyldów) reklamowych mocowanych 

do elewacji budynków lub ogrodzeL, o Jącznej ”owierzchni no`nika, mierzonej ”o obrysie zewnętrz-
nym nie większej niw 1,5 m2; 

14) dla terenów 1U,Uo,Uk; 2U; 3MW,U; 4U,MN; 5MW,U; 6U,MN ustala się maksymalną wysoko`ć 
ogrodzeL - 1,5 m i nakazuje się zastosowanie do ich wykonania materiaJów takich jak: cokoJy i sJu”y 
z kamienia naturalnego lub cegJy ”eJnej; ”rzęsJa stalowe (kute lub s”awane), weliwne odlewane; 

15) ustala się odtworzenie historycznego ogrodzenia wzdJuw wschodniej granicy terenu 10U,MR i 6U,MN; 
zakazuje się rozbiórki historycznego ogrodzenia oznaczonego na rysunku zmiany ”lanu (na terenie 
10U,MR); 

16) na ”ozostaJych terenach zakazuje się realizacji ogrodzeL z ”refabrykowanych elementów betonowychŁ 

§ 3Ł Ustalenia dotyczące ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) realizacja inwestycji w ramach Obszaru Chronionego Krajobrazu i Obszaru Natura 2000 ｭOstoja 
Śrawskaｬ PLB320019 musi uwzględniać zasady zagos”odarowania i uwytkowania terenu na tych ob-
szarach oraz zakazy okre`lone w ”rze”isach odrębnych, w szczególno`ci o ochronie ”rzyrody; 

2) do nasadzenia drzew i krzewów stosować gatunki drzew i krzewów ty”owe dla Pojezierza Śrawskie-
go i danego siedliska; 

3) zakazuje się ”rowadzenia ”rac ziemnych trwale znieksztaJcających rzeubę terenu; 
4) na terenach 1U,Uo,Uk; 3MW; 4U,MN; 9PU zakazuje się dokonywania zmiany stosunków wodnychŁ 

§ 4Ł Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

1) na rysunku zmiany ”lanu oznaczono zabytki, objęte ochroną niniejszą zmianą ”lanu, dla których obo-
wiązują nastę”ujące ustalenia: 
a) ustala się obowiązek zachowania ukJadu kom”ozycyjnego bryJy i elewacji budynków, 
b) zakazuje się nadbudowy budynków i zmiany geometrii dachów, 
c) do”uszcza się rozbudowę budynków ”od warunkiem zachowania ”ierwotnego wyglądu bryJy bu-

dynku od strony frontowej ”rzy czym: 
ｦ rozbudowywana czę`ć winna gabarytami, ksztaJtem dachu, rozwiązaniami materiaJowymi, 

detalami nawiązywać do czę`ci istniejącej, 
ｦ wysoko`ć kalenicy i górnej krawędzi elewacji dobudowywanego obiektu nie mowe być wyw-

sza od istniejących, 
ｦ nalewy stosować ten sam rodzaj ”okrycia i kąt nachylenia dachów, 

d) ustala się obowiązek zachowania form detali architektonicznych, 
e) zakazuje się ocie”lania od zewnątrz budynków o elewacji ceglanej, 
f) ustala się obowiązek zachowania historycznej formy stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach 

istniejących, 
g) zakazuje się stosowania okien o ”odziale innym niw symetryczny w budynkach ”rojektowanych, 
h) zakazuje się realizacji balkonów i loggi, 
i) zakazuje się realizacji lukarn od frontu budynków, do`wietlenie ”omieszczeL realizować ”o”rzez 

okna ”oJaciowe, 
j) do”uszcza się realizację na lukarn od strony elewacji tylnej, na nastę”ujących zasadach: 

ｦ obowiązuje jedna forma lukarn na jednym budynku, 
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ｦ rozmieszczenie lukarn musi być ”od”orządkowane oryginalnym osiom kom”ozycji elewacji, 

w szczególno`ci nawiązywać do ukJadu otworów okiennych iłlub drzwiowych, ”rzy czym 
dachy lukarn nie mogą się Jączyć oraz ”od”orządkowane jednej linii ”oziomej na caJej dJugo-
`ci ”oJaci dachu, 

ｦ maksymalna Jączna ”owierzchnia lukarn nie mowe ”rzekroczyć 25% ”owierzchni dachu, ”rzy 
czym ”owierzchnia okna w lukarnie nie mowe być większa niw 70% ”owierzchni oryginalnego 
otworu okiennego na obiekcie na którym będzie realizowana; 

2) na rysunku zmiany ”lanu wyznacza się granice stref ochrony stanowisk archeologicznych ｭWIIIｬ objęte 
ochroną na ”odstawie niniejszego ”lanu; 

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

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

b) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziemnych; 
4) caJy obszar zmiany ”lanu wraz z obiektami na nim usytuowanymi, są terenami rehabilitacji istniejącej 

zabudowy i infrastruktury technicznej; 
5) w ”rzy”adku rozbiórki budynków zabytkowych objętych ochroną, ustala się: 

a) obowiązek wykonania inwentaryzacji architektonicznej i fotograficznej w ramach ”rocedury wy-
maganej ”rawem budowlanym i ”rzekazania jednego egzem”larza do archiwum wJa`ciwego 
urzędu ochrony zabytków, 

b) nowo”rojektowane budynki winny odtwarzać gabaryty, geometrię dachów, zasadniczą kom”ozy-
cję elewacji oraz materiaJ elewacji budynku rozebranego w o”arciu o dokumentację historycznąŁ 

§ 5Ł Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej: 

1) ustala się obsJugę wszystkich terenów w granicach zmiany ”lanu z ”rzylegJych dróg ”ublicznych 
i wewnętrznych; 

2) na obszarze zmiany ”lanu nalewy za”ewnić wykonanie sieci infrastruktury technicznej, za”ewniające 
mowliwo`ć ”odJączenia do niej terenów w zakresie: 
a) wodociągu, 
b) kanalizacji sanitarnej, 
c) sieci energetycznej - skablowanej, ”odziemnej, 
d) sieć telefonicznej - skablowanej, ”odziemnej, 
e) sieci gazowej; 

3) w zakresie wodociągu ustala się: rozbudowę sieci gminnej (min Ø90 mm) za”ewniającą wodę dla ce-
lów ”rzeciw”owarowych, zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami ”rzeciw”owarowymi; alternatywne za-
o”atrzenie w wodę nastą”i ze studni ”ublicznych zlokalizowanych ”oza granicami zmiany ”lanu; 

4) w zakresie kanalizacji sanitarnej ustala się rozbudowę sieci gminnej (min Ø63 mm dla sieci tJocznych 
i Ø150 mm dla sieci grawitacyjnych), do czasu realizacji gminnej sieci kanalizacji sanitarnej do”uszcza 
się gromadzenie nieczysto`ci ”Jynnych w szczelnych zbiornikach bezod”Jywowych lub oczyszczanie 
ich w ”rzydomowych oczyszczalniach; 

5) w zakresie sieci energetycznej ustala się obsJugę ”o”rzez linie kablowe ”odziemne nłn lub na”o-
wietrzne ”rzyJączone do sieci słn ”o”rzez istniejące ”oza granicami zmiany ”lanu, stacje transforma-
torowe; 

6) w zakresie sieci telefonicznej do”uszcza się rozbudowę istniejącej sieci telefoniczne kablowej ”od-
ziemnej; 

7) w zakresie zao”atrzenia w cie”Jo do”uszcza się wszystkie rodzaje systemów grzewczych; 
8) w zakresie zao”atrzenia w gaz ustala się rozbudowę sieci o `rednicy min Ø63 mm; 
9) ustala się zachowanie istniejącego systemu melioracyjnego, w ”rzy”adku konieczno`ci jego narusze-

nia nalewy zastosować rozwiązanie zastę”cze zgodnie z wymogami ”rze”isów odrębnych; 
10) od”ady nalewy gromadzić w ”ojemnikach na terenie nieruchomo`ci i od”rowadzać je zgodnie z ”ro-

gramem gos”odarki od”adami, na skJadowisko od”adówŁ 

§ 6Ł Ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia 
w ich uwytkowaniu: 

1) zakazuje się lokalizacji nowych ”rzedsięwzięć mogących znacząco oddziaJywać na `rodowisko, okre-
`lonych w ”rze”isach odrębnych, dla których s”orządzenie ra”ortu oddziaJywania na `rodowisko jest 
obligatoryjne, z wyjątkiem obiektów i urządzeL infrastruktury technicznej; 
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2) ”rzy ”rojektowaniu obiektów budowlanych uwzględnić wymagania ochrony ”rzeciw”owarowej okre-

`lone w ”rze”isach odrębnych oraz za”ewniać ochronę ludno`ci zgodnie z wymaganiami obrony cy-
wilnej, okre`lonymi w ”rze”isach odrębnychŁ 

§ 7Ł Ustalenia dotyczące s”osobów i terminów tymczasowego zagos”odarowania i uwytkowania te-
renów - do czasu realizacji ustaleL niniejszej zmiany ”lanu, tereny mogą być zagos”odarowane i zabudo-
wane w dotychczasowy s”osóbŁ 

§ 8Ł 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) na terenach usJug oraz obiektów ”rodukcyjnych, skJadów i magazynów, ustala się kierunek ”odziaJu 

geodezyjnego dziaJek jako ”rosto”adJy do linii rozgraniczającej teren z ulicą, z do”uszczalnym odchy-
leniem ±10°; 

5) dla terenów zabudowy mieszkaniowej ustala się kierunek ”odziaJu geodezyjnego dziaJek jako ”rosto-
”adJy do linii rozgraniczającej teren z ulicą z do”uszczalnym 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); 

7) niezalewnie od ustaleL ”lanu, do”uszcza się wydzielenie dziaJek ”od obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznejŁ 

§ 9Ł Ustalenia dla terenu o ”owierzchni 0,57 ha, oznaczonego na rysunku zmiany ”lanu symbolem 
1U,Uo,Uk: 

1) ”rzeznaczenie terenu - teren zabudowy usJugowej, teren zabudowy usJug o`wiaty, teren zabudowy 
usJug kultury; 

2) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz ”odziaJów; 
3) warunki zabudowy i zasady zagos”odarowania terenu: 

a) wysoko`ć zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne, w tym ”oddasze, nie wywej niw 8,5 m, 
b) geometria dachu - dachy ”ochyJe dwu- lub wielos”adowe, 
c) kąt nachylenia dachu - 30° do 45°, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie więcej 30% ”owierzchni terenu, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniej 40% ”owierzchni terenu; 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) dojazd - z drogi 27KŚW, 
b) ”arkowanie - minŁ 4 miejsca, 
c) woda - z sieci wodociągowej, 
d) energia elektryczna - z sieci na”owietrznej nłn, docelowo z sieci ”odziemnej nłn, 
e) `cieki sanitarne - do zbiornika bezod”Jywowego, docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej, 
f) wody o”adowe - rozsączane w ramach terenu; 

5) ochrona zabytków - na rysunku zmiany ”lanu oznaczono zabytki objęte ochroną, obowiązują od”o-
wiednie ustalenie § 4; 

6) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 30%Ł 

§ ńŃŁ Ustalenia dla terenu o ”owierzchni 1,22 ha, oznaczonego na rysunku zmiany ”lanu symbolem 2U: 

1) ”rzeznaczenie terenu - teren zabudowy usJugowej, do”uszcza się realizację jednego mieszkania dla 
wJa`ciciela obiektu, wbudowanego w obiekt usJugowy; 

2) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: do”uszcza się inny ”odziaJ terenu niw okre`lony na rysunku 
zmiany ”lanu, ”rzy zachowaniu nastę”ujących warunków: 
a) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki - 50 m, 
b) minimalna ”owierzchnia dziaJki - 5000 m2; 

3) warunki zabudowy i zasady zagos”odarowania terenu: 
a) ustala się budowę budynku w miejscu rozebranego budynku gos”odarczego o warto`ciach za-

bytkowych, w jego obrysie i gabarytach, zgodnie z dokumentacją historyczną, 
b) na rysunku zmiany ”lanu oznaczono dziedziniec folwarczny na którym ustala się obowiązek 

utrzymania niezadrzewionej ”lacu o nawierzchni trawiastej lub brukowej, 
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c) dla budynków ”rojektowanych wysoko`ć zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne, w tym ”odda-

sze, nie wywej niw 8,5 m, 
d) geometria dachu - dachy ”ochyJe dwu- lub wielos”adowe, 
e) kąt nachylenia dachu - 30° do 45°, 
f) ”owierzchnia zabudowy - nie więcej 25% ”owierzchni dziaJki, 
g) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniej 40% ”owierzchni dziaJki; 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) dojazd - z drogi 27KŚW, 
b) ”arkowanie - minŁ 4 miejsca, 
c) woda - z sieci wodociągowej, 
d) energia elektryczna - z sieci na”owietrznej nłn, docelowo z sieci ”odziemnej nłn, 
e) `cieki sanitarne - do zbiornika bezod”Jywowego, docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej, 
f) wody o”adowe - rozsączane w ramach dziaJek, 
g) urządzenia melioracyjne - obowiązują ustalenia § 5 ”kt 9; 

5) ochrona zabytków - na rysunku zmiany ”lanu oznaczono zabytek objęty ochroną, obowiązują od”o-
wiednie ustalenie § 4; 

6) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 30%Ł 

§ ńńŁ Ustalenia dla terenu o ”owierzchni 0,18 ha, oznaczonego na rysunku zmiany ”lanu symbolem 
3MW,U: 

1) ”rzeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usJugowej; 
2) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz ”odziaJów; 
3) warunki zabudowy i zasady zagos”odarowania terenu: 

a) wysoko`ć zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne, w tym ”oddasze, nie wywej niw 7,5 m, 
b) geometria dachu - dachy ”ochyJe dwu- lub wielos”adowe, 
c) kąt nachylenia dachu - 25° do 35°, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie więcej 30% ”owierzchni terenu, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniej 40% ”owierzchni terenu; 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) dojazd - z drogi 27KŚW, 
b) ”arkowanie - minŁ 2 miejsca, 
c) woda - z sieci wodociągowej, 
d) energia elektryczna - z sieci na”owietrznej nłn, docelowo z sieci ”odziemnej nłn, 
e) `cieki sanitarne - do zbiornika bezod”Jywowego, docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej, 
f) wody o”adowe - rozsączane w ramach terenu; 

5) ochrona zabytków - na rysunku zmiany ”lanu oznaczono zabytek objęty ochroną, obowiązują od”o-
wiednie ustalenie § 4; 

6) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 30%Ł 

§ ń2Ł Ustalenia dla terenu o ”owierzchni 0,17 ha, oznaczonego na rysunku zmiany ”lanu symbolem 
4U,MN: 

1) ”rzeznaczenie terenu - teren zabudowy usJugowej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz ”odziaJów; 
3) warunki zabudowy i zasady zagos”odarowania terenu: 

a) wysoko`ć zabudowy - istniejąca 3 kondygnacje nadziemne, w tym ”oddasze ”rojektowana 
2 kondygnacje nadziemne, w tym ”oddasze, nie wywej niw 9,0 m, 

b) geometria dachu - dachy ”ochyJe dwu- lub wielos”adowe, 
c) kąt nachylenia dachu - 30° do 45°, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie więcej 40% ”owierzchni terenu, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniej 30% ”owierzchni terenu; 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) dojazd - z drogi 27KŚW, 
b) ”arkowanie - minŁ 4 miejsca, 
c) woda - z sieci wodociągowej, 
d) energia elektryczna - z sieci na”owietrznej nłn, docelowo z sieci ”odziemnej nłn, 
e) `cieki sanitarne - do zbiornika bezod”Jywowego, docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej, 
f) wody o”adowe - rozsączane w ramach terenu; 
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5) ochrona zabytków - na rysunku zmiany ”lanu oznaczono zabytek objęty ochroną, obowiązują od”o-

wiednie ustalenie § 4; 
6) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 30%Ł 

§ ń3Ł Ustalenia dla terenu o ”owierzchni 0,34 ha, oznaczonego na rysunku zmiany ”lanu symbolem 
5MW,U: 

1) ”rzeznaczenie terenu - teren zabudowy zagrodowej mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy 
usJugowej; 

2) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz ”odziaJów; 
3) warunki zabudowy i zasady zagos”odarowania terenu: 

a) wysoko`ć zabudowy - istniejąca 3 kondygnacje nadziemne, w tym ”oddasze ”rojektowana 
2 kondygnacje nadziemne, w tym ”oddasze, nie wywej niw 8,5 m, 

b) geometria dachu - dachy ”ochyJe dwu- lub wielos”adowe, 
c) kąt nachylenia dachu - 30° do 45°, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie więcej 30% ”owierzchni terenu, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniej 40% ”owierzchni terenu; 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) dojazd - z drogi 27KŚW, 
b) ”arkowanie - minŁ 4 miejsca, 
c) woda - z sieci wodociągowej, 
d) energia elektryczna - z sieci na”owietrznej nłn, docelowo z sieci ”odziemnej nłn, 
e) `cieki sanitarne - do zbiornika bezod”Jywowego, docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej, 
f) wody o”adowe - rozsączane w ramach terenu; 

5) ochrona zabytków - na rysunku zmiany ”lanu oznaczono zabytek objęty ochroną, obowiązują od”o-
wiednie ustalenie § 4; 

6) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 30%Ł 

§ ń4Ł Ustalenia dla terenu o ”owierzchni 1,01 ha, oznaczonego na rysunku zmiany ”lanu symbolem 
6U,MN: 

1) ”rzeznaczenie terenu - teren zabudowy usJugowej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: do”uszcza się ”odziaJ terenu na nie więcej niw 2 dziaJki, 

”rzy zachowaniu nastę”ujących warunków: 
a) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki - 50 m, 
b) minimalna ”owierzchnia dziaJki - 5000 m2; 

3) warunki zabudowy i zasady zagos”odarowania terenu: 
a) ustala się budowę budynku w miejscu rozebranego budynku gos”odarczego o warto`ciach za-

bytkowych, w jego obrysie i gabarytach, zgodnie z dokumentacją historyczną, 
b) dla budynków ”rojektowanych wysoko`ć zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne, w tym ”odda-

sze, nie wywej niw 8,5 m, 
c) geometria dachu - dachy ”ochyJe dwu- lub wielos”adowe, 
d) kąt nachylenia dachu - 30° do 45°, 
e) ”owierzchnia zabudowy - nie więcej 30% ”owierzchni dziaJki, 
f) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniej 40% ”owierzchni dziaJki; 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) dojazd - z drogi 27KŚW i drogi ”oJowonej ”oza granicami zmiany ”lanu, 
b) ”arkowanie - minŁ 4 miejsca na terenie dziaJki, 
c) woda - z sieci wodociągowej, 
d) energia elektryczna - z sieci na”owietrznej nłn, docelowo z sieci ”odziemnej nłn, 
e) `cieki sanitarne - do zbiorników bezod”Jywowych, docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej, 
f) wody o”adowe - rozsączane w ramach dziaJek; 

5) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 30%Ł 

§ ń5Ł Ustalenia dla terenu o ”owierzchni 0,2 ha, oznaczonego na rysunku zmiany ”lanu symbolem 7K: 

1) ”rzeznaczenie terenu - teren infrastruktury technicznej - kanalizacja; 
2) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz ”odziaJów; 
3) warunki zabudowy i zasady zagos”odarowania terenu: 

a) wysoko`ć zabudowy - 1 kondygnacja nadziemna, nie wywej niw 7,5 m, 
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b) geometria dachu - dachy ”Jaskie, ”ochyJe dwu- lub wielos”adowe, 
c) kąt nachylenia dachu - 25° do 45°, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie więcej 30% ”owierzchni terenu, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniej 20% ”owierzchni dziaJki; 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) dojazd - z drogi gminnej ”oJowonej ”oza granicami zmiany ”lanu, 
b) ”arkowanie - minŁ 2 miejsca, 
c) woda - z sieci wodociągowej, 
d) energia elektryczna - z sieci na”owietrznej nłn, docelowo z sieci ”odziemnej nłn, 
e) wody o”adowe - rozsączane w ramach terenu; 

5) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 30%Ł 

§ ń6Ł Ustalenia dla terenu o ”owierzchni 1,7 ha, oznaczonego na rysunku zmiany ”lanu symbolami 8R: 

1) ”rzeznaczenie terenu - teren rolniczy; 
2) na terenach do”uszcza się ”rowadzenie sieci infrastruktury technicznej, w szczególno`ci kolektora 

kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i gazowej niskiego lub `redniego ci`nienia; 
3) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) teren rolnicze skJada się z dziaJek gruntowych, których tylko czę`ć objęta jest niniejszą zmianą 
”lanu, zgodnie z ma”ą geodezyjną (rysunek zmiany ”lanu), 

b) do”uszcza się ”odziaJ teren w celu regulacji struktury wJasno`ciowej i agrarnej na dziaJki nie 
mniejsze niw 0,3 ha; 

4) warunki zabudowy i s”osób zagos”odarowania terenu - zakaz zabudowy kubaturowej; 
5) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd - z terenu 9P,U oraz z terenów ”rzylegJych ”oJowonych ”oza granicami zmiany ”lanu, 
b) urządzenia melioracyjne - obowiązują ustalenia § 5 ”kt 9; 

6) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%Ł 

§ ń7Ł Ustalenia dla terenu o ”owierzchni 1,74 ha, oznaczonego na rysunku zmiany ”lanu symbolem 9P,U: 

1) ”rzeznaczenie terenu ｦ teren obiektów ”rodukcyjnych, skJadów i magazynów, tereny zabudowy 
usJugowej, do”uszcza się realizację jednego mieszkania wbudowanego w obiekt usJugowy lub wolno-
stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego dla wJa`ciciela obiektu, realizowanego w gJębi 
dziaJki; 

2) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz ”odziaJów; 
3) warunki zabudowy i zasady zagos”odarowania terenu: 

a) wysoko`ć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych, nie wywej niw 10,0 m, 
b) geometria dachu - dachy ”Jaskie, ”ochyJe dwu- lub wielos”adowe, 
c) kąt nachylenia dachu - 25° do 35°, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie więcej 40% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniej 30% ”owierzchni dziaJki; 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) dojazd - z drogi 27KŚW i drogi ”oJowonej ”oza granicami zmiany ”lanu, 
b) ”arkowanie - minŁ 4 miejsca na terenie dziaJki, 
c) woda - z sieci wodociągowej, 
d) energia elektryczna - z sieci na”owietrznej nłn, docelowo z sieci ”odziemnej nłn, 
e) `cieki sanitarne - do zbiorników bezod”Jywowych, docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej, 
f) wody o”adowe - rozsączane w ramach dziaJek, 
g) urządzenia melioracyjne - obowiązują ustalenia § 5 ”kt 9; 

5) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 30%Ł 

§ ń8Ł Ustalenia dla terenu o ”owierzchni 1,1 ha, oznaczonego na rysunku zmiany ”lanu symbolem 
10U,RM: 

1) ”rzeznaczenie terenu - teren zabudowy usJugowej, teren zabudowy zagrodowej w gos”odarstwach 
rolnych, hodowlanych i ogrodniczych; 

2) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz ”odziaJów; 
3) warunki zabudowy i zasady zagos”odarowania terenu: 

a) wysoko`ć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze, nie wywej niw 8,5 m, 
b) geometria dachu - dachy ”ochyJe dwu- lub wielos”adowe, 
c) kąt nachylenia dachu - 30° do 45°, 
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d) ”owierzchnia zabudowy - nie więcej 40% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniej 30% ”owierzchni dziaJki; 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) dojazd - z drogi 27KŚW i drogi ”oJowonej ”oza granicami zmiany ”lanu, 
b) ”arkowanie - minŁ 2 miejsca, 
c) woda - z sieci wodociągowej, 
d) energia elektryczna - z sieci na”owietrznej nłn, docelowo z sieci ”odziemnej nłn, 
e) `cieki sanitarne - do zbiorników bezod”Jywowych, docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej, 
f) wody o”adowe - rozsączane w ramach dziaJek, 
g) urządzenia melioracyjne - obowiązują ustalenia § 5 ”kt 9; 

5) ochrona zabytków - na rysunku zmiany ”lanu oznaczono zabytki objęte ochroną, obowiązują od”o-
wiednie ustalenie § 4; 

6) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 30%Ł 

§ ń9Ł Ustalenia dla terenu o ”owierzchni 0,06 ha, oznaczonego na rysunku zmiany ”lanu symbolem 
11U,MN: 

1) ”rzeznaczenie terenu - teren zabudowy usJugowej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz ”odziaJów; 
3) warunki zabudowy i zasady zagos”odarowania terenu: 

a) wysoko`ć zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne, w tym ”oddasze, nie wywej niw 8,5 m, 
b) geometria dachu - dachy ”ochyJe dwu- lub wielos”adowe, 
c) kąt nachylenia dachu - 30° do 45°, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie więcej 50% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniej 20% ”owierzchni dziaJki; 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) dojazd - z dróg ”oJowonych ”oza granicami zmiany ”lanu, 
b) ”arkowanie - minŁ 2 miejsca, 
c) woda - z sieci wodociągowej, 
d) energia elektryczna - z sieci na”owietrznej nłn, docelowo z sieci ”odziemnej nłn, 
e) `cieki sanitarne - do zbiornika bezod”Jywowego, docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej, 
f) wody o”adowe - rozsączane w ramach terenu; 

5) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 30%Ł 

§ 2ŃŁ Ustalenia dla terenu o ”owierzchni 0,22 ha, oznaczonego na rysunku zmiany ”lanu symbolem 
12MN,U: 

1) ”rzeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usJugowej; 
2) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz ”odziaJów; 
3) warunki zabudowy i zasady zagos”odarowania terenu: 

a) wysoko`ć zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne, w tym ”oddasze, nie wywej niw 8,5 m, 
b) geometria dachu - dachy ”ochyJe dwu- lub wielos”adowe, 
c) kąt nachylenia dachu - 30° do 45°, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie więcej 25% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniej 50% ”owierzchni dziaJki; 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) dojazd - z dróg ”oJowonych ”oza granicami zmiany ”lanu, 
b) ”arkowanie - minŁ 2 miejsca na terenie dziaJki, 
c) woda - z sieci wodociągowej, 
d) energia elektryczna - z sieci na”owietrznej nłn, docelowo z sieci ”odziemnej nłn, 
e) `cieki sanitarne - do zbiornika bezod”Jywowego, docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej, 
f) wody o”adowe - rozsączane w ramach dziaJek; 

5) ochrona zabytków - na rysunku zmiany ”lanu oznaczono zabytek objęty ochroną, obowiązują od”o-
wiednie ustalenie § 4; 

6) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 30%Ł 

§ 2ńŁ Ustalenia dla terenu o ”owierzchni 2,38 ha, oznaczonego na rysunku zmiany ”lanu symbolem 
13MN,U: 

1) ”rzeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usJugowej; 
2) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz ”odziaJów; 



Śziennik Urzędowy 
Województwa źachodnio”omorskiego Nr 64 ｦ 11661 ｦ PozŁ 1733

 
3) warunki zabudowy i zasady zagos”odarowania terenu: 

a) wysoko`ć zabudowy - 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze, nie wywej niw 9,0 m, 
b) geometria dachu - dachy ”ochyJe dwu- lub wielos”adowe, 
c) kąt nachylenia dachu - 30° do 45°, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie więcej 20% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniej 50% ”owierzchni dziaJki; 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) dojazd - z drogi gminnej ”oJowonej ”oza granicami zmiany ”lanu, 
b) ”arkowanie - minŁ 2 miejsca na terenie dziaJki, 
c) woda - z sieci wodociągowej, 
d) energia elektryczna - z sieci na”owietrznej nłn, docelowo z sieci ”odziemnej nłn, 
f) `cieki sanitarne - do sieci kanalizacji sanitarnej, 
g) wody o”adowe - rozsączane w ramach dziaJek; 

5) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 30%Ł 

§ 22Ł Ustalenia dla terenu o ”owierzchni 2,64 ha, oznaczonego na rysunku zmiany ”lanu symbolem 
14MW: 

1) ”rzeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 
2) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz ”odziaJów; 
3) warunki zabudowy i zasady zagos”odarowania terenu: 

a) wysoko`ć zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne, nie wywej niw 12,0 m, 
b) geometria dachu - dachy ”ochyJe dwus”adowe, 
c) kąt nachylenia dachu - 25° do 45°, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie więcej 30% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniej 40% ”owierzchni dziaJki; 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) dojazd - ”o”rzez istniejący zjazd z drogi ”ublicznej klasy gJównej ”oJowonej ”oza granicami zmiany 

”lanu lub drogi gminnej ”oJowonej ”oza granicami zmiany ”lanu, 
b) zakazuje się realizacji dodatkowych zjazdów na drogę klasy gJównej, 
c) ”arkowanie - minŁ 1 miejsce na jeden lokal mieszkalny, 
d) woda - z sieci wodociągowej, 
e) energia elektryczna - z sieci na”owietrznej nłn, docelowo z sieci ”odziemnej nłn, 
f) `cieki sanitarne - do sieci kanalizacji sanitarnej, 
g) wody o”adowe - do sieci kanalizacji deszczowej; 

5) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 30%Ł 

§ 23Ł Ustalenia dla terenu o ”owierzchni 2,36 ha, oznaczonego na rysunku zmiany ”lanu symbolem 15US: 

1) ”rzeznaczenie terenu - teren s”ortu i rekreacji - boisko s”ortowe z za”leczem; 
2) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz ”odziaJów; 
3) warunki zabudowy i zasady zagos”odarowania terenu: 

a) wysoko`ć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych, nie wywej niw 8,5 m, 
b) geometria dachu - dachy ”Jaskie lub ”ochyJe dwu- lub wielos”adowe, 
c) kąt nachylenia dachu - 25° do 40°, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie więcej 5% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniej 20% ”owierzchni dziaJki; 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) dojazd - z drogi klasy gJównej ”oJowonej ”oza granicami zmiany ”lanu lub drogi gminnej ”oJowonej 

”oza granicami zmiany ”lanu, 
b) ”arkowanie - minŁ 10 miejsc, 
c) woda - z sieci wodociągowej, 
d) energia elektryczna - z sieci na”owietrznej nłn, docelowo z sieci ”odziemnej nłn, 
e) `cieki sanitarne - do sieci kanalizacji sanitarnej, 
f) wody o”adowe - rozsączane w ramach terenu; 

5) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 30%Ł 

§ 24Ł Ustalenia dla terenu o ”owierzchni 1,81 ha, oznaczonego na rysunku zmiany ”lanu symbolami 16R: 

1) ”rzeznaczenie terenu - teren rolniczy; 
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2) na terenach do”uszcza się ”rowadzenie sieci infrastruktury technicznej, w szczególno`ci kolektora 

kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i gazowej niskiego lub `redniego ci`nienia; 
3) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: do”uszcza się ”odziaJ terenów rolniczych dziaJki 

nie mniejsze niw 0,3 ha; 
4) warunki zabudowy i s”osób zagos”odarowania terenu - zakaz zabudowy kubaturowej; 
5) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd - z drogi gminnej ”oJowonej ”oza granicami zmiany ”lanu, 
b) urządzenia melioracyjne - obowiązują ustalenia § 5 ”kt 9; 

6) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%Ł 

§ 25Ł Ustalenia dla terenu o ”owierzchni 1,12 ha, oznaczonego na rysunku zmiany ”lanu symbolem 17P,U: 

1) ”rzeznaczenie terenu - teren obiektów ”rodukcyjnych, skJadów i magazynów, tereny zabudowy usJu-
gowej, do”uszcza się realizację jednego mieszkania wbudowanego w obiekt usJugowy lub wolnosto-
jącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego dla wJa`ciciela obiektu, realizowanego w gJębi dziaJki; 

2) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz ”odziaJów; 
3) warunki zabudowy i zasady zagos”odarowania terenu: 

a) wysoko`ć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych, nie wywej niw 10,0 m, 
b) geometria dachu - dachy ”Jaskie, ”ochyJe dwu- lub wielos”adowe, 
c) kąt nachylenia dachu - 25° do 45°, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie więcej 30% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniej 40% ”owierzchni dziaJki; 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) dojazd - z drogi klasy gJównej ”oJowonej ”oza granicami zmiany ”lanu, 
b) ”arkowanie - minŁ 4 miejsca, 
c) woda - z sieci wodociągowej, 
d) energia elektryczna - z sieci na”owietrznej nłn, docelowo z sieci ”odziemnej nłn, 
e) `cieki sanitarne - do zbiornika bezod”Jywowego, docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej, 
f) wody o”adowe - do sieci kanalizacji deszczowej; 

5) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 30%Ł 

§ 26Ł Ustalenia dla terenu o ”owierzchni 0,49 ha, oznaczonego na rysunku zmiany ”lanu symbolem 
18MN,U: 

1) ”rzeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usJugowej; 
2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: do”uszcza się inny ”odziaJ terenu niw okre`lony 

na rysunku zmiany ”lanu, ”rzy zachowaniu nastę”ujących warunków: 
a) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki - 40 m, 
b) minimalna ”owierzchnia dziaJki - 2000 m2; 

3) warunki zabudowy i zasady zagos”odarowania terenu: 
a) wysoko`ć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze, nie wywej niw 9,0 m, 
b) geometria dachu - dach ”ochyJy dwu lub wielos”adowy, 
c) kąt nachylenia dachu - 30° do 45°, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie wywej niw 20% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 60% ”owierzchni dziaJki; 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) dojazd - z drogi 26KŚW i drogi klasy gJównej ”oJowonej ”oza granicami zmiany ”lanu, 
b) ”arkowanie - minŁ 2 miejsca na dziaJce, 
c) woda - z sieci wodociągowej, 
d) energia elektryczna - z sieci na”owietrznej nłn, docelowo z sieci ”odziemnej nłn, 
e) `cieki sanitarne - do sieci kanalizacji sanitarnej, 
f) wody o”adowe - rozsączane w ramach dziaJki; 

5) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 30%Ł 

§ 27Ł Ustalenia dla terenu o ”owierzchni 1,12 ha, oznaczonego na rysunku zmiany ”lanu symbolem 
19MW: 

1) ”rzeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 
2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz ”odziaJu terenu; 
3) warunki zabudowy i zasady zagos”odarowania terenu: 

a) wysoko`ć zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne, nie wywej niw 7,0 m, 
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b) geometria dachu - dach ”Jaski, 
c) ”owierzchnia zabudowy - nie wywej niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
d) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 40% ”owierzchni dziaJki; 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) dojazd - z drogi 26KŚW, 
b) ”arkowanie - minŁ 4 miejsca, 
c) woda - z sieci wodociągowej, 
d) energia elektryczna - z sieci na”owietrznej nłn, docelowo z sieci ”odziemnej nłn, 
e) `cieki sanitarne - do sieci kanalizacji sanitarnej, 
f) wody o”adowe - rozsączane w ramach dziaJki; 

5) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%Ł 

§ 28Ł Ustalenia dla terenu o ”owierzchni 2,12 ha, oznaczonego na rysunku zmiany ”lanu symbolem 
20MW: 

1) ”rzeznaczenie terenu - teren zabudowa mieszkaniowej wielorodzinnej; 
2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz ”odziaJu terenu; 
3) warunki zabudowy i zasady zagos”odarowania terenu: 

a) wysoko`ć zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne, nie wywej niw 7,0 m, 
b) geometria dachu - dach ”Jaski, 
c) ”owierzchnia zabudowy - nie więcej niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
d) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 40% ”owierzchni dziaJki; 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) dojazd - z drogi 26KŚW, 
b) ”arkowanie - minŁ 4 miejsca, 
c) woda - z sieci wodociągowej, 
d) energia elektryczna - z sieci na”owietrznej nłn, docelowo z sieci ”odziemnej nłn, 
e) `cieki sanitarne - do sieci kanalizacji sanitarnej, 
f) wody o”adowe - rozsączane w ramach terenu (dziaJki); 

5) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 30%Ł 

§ 29Ł Ustalenia dla terenu o ”owierzchni 4,21 ha, oznaczonego na rysunku zmiany ”lanu symbolem 21źL: 

1) ”rzeznaczenie terenu - teren lasów; 
2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz ”odziaJu terenu; 
3) warunki zabudowy i zasady zagos”odarowania terenu: zakaz zabudowy; 
4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: dojazd - z drogi gminnej ”oJowonej 

”oza granicami zmiany ”lanu; 
5) ochrona zabytków - cze`ć terenu ”oJowona w granicach stref ochrony stanowisk archeologicznych 

ｭWIIIｬ - obowiązują od”owiednie ustalenia § 4; 
6) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 30%Ł 

§ 3ŃŁ Ustalenia dla terenu o ”owierzchni 0,36 ha, oznaczonego na rysunku zmiany ”lanu symbolem 
22MN,U: 

1) ”rzeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usJugowej; 
2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz ”odziaJu terenu; 
3) warunki zabudowy i zasady zagos”odarowania terenu: 

a) wysoko`ć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych, nie wywej niw 10 m, 
b) geometria dachu - dach ”ochyJy dwus”adowy, 
c) kąt nachylenia dachu - 30° do 45°, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie wywej niw 20% ”owierzchni terenu, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 50% ”owierzchni terenu; 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) dojazd - z drogi gminnej ”oJowonej ”oza granicami zmiany ”lanu, 
b) ”arkowanie - minŁ 4 miejsca, 
c) woda - z sieci wodociągowej, 
d) energia elektryczna - z sieci na”owietrznej nłn, docelowo z sieci ”odziemnej nłn, 
e) `cieki sanitarne - do zbiornika bezod”Jywowego, docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej, 
f) wody o”adowe - rozsączane w ramach terenu; 

5) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 30%Ł 
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§ 3ńŁ Ustalenia dla terenu o ”owierzchni 0,049 ha, oznaczonego na rysunku zmiany ”lanu symbolem 

23RM: 

1) ”rzeznaczenie terenu - teren zabudowy zagrodowej w gos”odarstwach rolnych, hodowlanych 
i ogrodniczych; 

2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz ”odziaJu terenu; 
3) warunki zabudowy i zasady zagos”odarowania terenu: 

a) wysoko`ć zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne, nie wywej niw 8,5 m, 
b) geometria dachu - dach ”ochyJy dwus”adowy, 
c) kąt nachylenia dachu - 30° do 45°, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie wywej niw 20% ”owierzchni terenu, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 60% ”owierzchni terenu; 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) dojazd - z drogi gminnej ”oJowonej ”oza granicami zmiany ”lanu, 
b) ”arkowanie - minŁ 2 miejsca, 
c) woda - z sieci wodociągowej, 
d) energia elektryczna - z sieci na”owietrznej nłn, docelowo z sieci ”odziemnej nłn, 
e) `cieki sanitarne - do zbiornika bezod”Jywowego, docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej, 
f) wody o”adowe - rozsączane w ramach terenu; 

5) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 30%Ł 

§ 32Ł Ustalenia dla terenu o ”owierzchni 0,19 ha, oznaczonego na rysunku zmiany ”lanu symbolem 24IT: 

1) ”rzeznaczenie terenu - teren urządzeL i obiektów infrastruktury technicznej - zbiorniki ”rzeciw”owarowy; 
2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz ”odziaJu terenu; 
3) warunki zabudowy i zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zakaz zabudowy kubaturowej, 
b) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 5% ”owierzchni terenu; 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: dojazd - z drogi gminnej ”oJowonej 
”oza granicami zmiany ”lanu; 

5) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%Ł 

§ 33Ł Ustalenia dla terenu o ”owierzchni 0,66 ha, oznaczonego na rysunku zmiany ”lanu symbolem 
25RM: 

1) ”rzeznaczenie terenu - teren zabudowy zagrodowej w gos”odarstwach rolnych, hodowlanych i ogrod-
niczych; 

2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: do”uszcza się ”odziaJ terenu na nie więcej niw 
2 dziaJki, ”rzy zachowaniu nastę”ujących warunków: 
a) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki - 40 m, 
b) minimalna ”owierzchnia dziaJki - 3000 m2; 

3) warunki zabudowy i zasady zagos”odarowania terenu: 
a) wysoko`ć zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne, w tym ”oddasze, nie wywej niw 9,0 m, 
b) geometria dachu - dach ”ochyJy dwu lub wielos”adowy, 
c) kąt nachylenia dachu - 30° do 45°, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie wywej niw 20% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 60% ”owierzchni dziaJki; 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) dojazd - z drogi 26KŚW, 
b) ”arkowanie - minŁ 4 miejsca, 
c) woda - z sieci wodociągowej, 
d) energia elektryczna - z sieci na”owietrznej nłn, docelowo z sieci ”odziemnej nłn, 
e) `cieki sanitarne - do zbiornika bezod”Jywowego, docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej, 
f) wody o”adowe - rozsączane w ramach dziaJki; 

5) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%Ł 

§ 34Ł Ustalenia dla terenów o Jącznej ”owierzchni 0,71 ha, oznaczonych na rysunku zmiany ”lanu 
symbolami 26KŚW (0,46 ha), 27KŚW (0,25 ha): 

1) ”odstawowe ”rzeznaczenie terenu: teren dróg wewnętrznych; 
2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - zakaz ”odziaJu terenu; 
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3) warunki zabudowy i zasady zagos”odarowania terenu: 

a) szeroko`ć drogi 26KŚW w liniach rozgraniczających zmienna do 5 do 15 m, zgodnie z rysunkiem 
zmiany ”lanu, 

b) szeroko`ć drogi 27KŚW w liniach rozgraniczających zmienna od 6 do 10 m, zgodnie z rysunkiem 
zmiany ”lanu, 

c) nawierzchnię drogi 27KŚW realizować z zastosowaniem bruku kamiennego, 
d) w ”rzestrzeni dróg ograniczonej liniami rozgraniczającymi, mogą być ”rowadzone, 
e) sieci infrastruktury technicznej ”odziemnej, 
f) urządzenia melioracyjne - obowiązują ustalenia § 5 ”kt 9; 

4) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%Ł 

§ 35Ł Ustalenia dla terenów o ”owierzchni 0,24 ha, oznaczonego na rysunku zmiany ”lanu symbolem 
28KŚW”: 

1) ”odstawowe ”rzeznaczenie terenu: teren drogi wewnętrznej - ciągu ”ieszego; 
2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - zakaz ”odziaJu terenu; 
3) warunki zabudowy i zasady zagos”odarowania terenu: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 3 do 8 m, zgodnie z rysunkiem zmiany ”lanu, 
b) w ”rzestrzeni dróg ograniczonej liniami rozgraniczającymi, mogą być ”rowadzone sieci infrastruk-

tury technicznej ”odziemnej, 
c) urządzenia melioracyjne - obowiązują ustalenia § 5 ”kt 9; 

4) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%Ł 

§ 36Ł Śla obszaru okre`lonego w § 1 ustŁ 1 niniejszej uchwaJy, tracą moc ustalenia miejscowego ”lanu 
zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Śrawsko Pomorskie uchwalonego uchwaJą Nr XXIVł196ł96 Rady 
Miejskiej w Śrawsku Pomorskim z dnia 29 marca 1996 rŁ w s”rawie aktualizacji ”lanu zagos”odarowania 
”rzestrzennego gminy Śrawsko Pomorskie (ŚzŁ UrzŁ WojŁ KoszaliLskiego Nr 20, ”ozŁ 67; z 1998 rŁ Nr 31, 
”ozŁ 220)Ł 

§ 37Ł UchwaJa ”odlega ogJoszeniu na stronie internetowej Miasta i Gminy w Śrawsku PomorskimŁ 

§ 38Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa źachodnio”omorskiegoŁ 

PRźśWOŚNICźĄCY RAŚY 
 

JarosJaw źduLczyk 
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źaJączniki do uchwaJy Nr XXXIXł333ł2009 

Rady Miejskiej w Śrawsku Pomorskim 
z dnia 25 czerwca 2009 rŁ (”ozŁ 1733) 

źaJącznik nr ńA 
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źaJącznik nr ńB 
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źaJącznik nr 2A 
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źaJącznik nr 2B 
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źaJącznik nr 3 

Rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag do ”rojektu zmiany ”lanu zagos”odarowania 
”rzestrzennego gminy Śrawsko Pomorskie - teren ｭSuliszewoｬ 

źgodnie z artŁ 20 ustŁ 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzen-
nym (ŚzŁ UŁ Nr 80, ”ozŁ 717; z 2004 rŁ Nr 6, ”ozŁ 41, Nr 141, ”ozŁ 1492; z 2005 rŁ Nr 113, ”ozŁ 954, 
Nr 130, ”ozŁ 1087; z 2006 rŁ Nr 45, ”ozŁ 319, 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), Rada Miejska w Śrawsku Pomor-
skim rozstrzyga, co nastę”uje: 

Śo ”rojektu zmiany ”lanu, wyJowonego do ”ublicznego wglądu z ”rognozą skutków w”Jywu ustaleL ”lanu 
na `rodowisko, nie wniesiono uwagŁ 

źaJącznik nr 4 

Rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji za”isanych w zmianie ”lanu inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z ”rze”isami 

o finansach ”ublicznych 

 Na ”odstawie artŁ 20 ustŁ 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu 
”rzestrzennym (ŚzŁ UŁ Nr 80, ”ozŁ 717; z 2004 rŁ Nr 6, ”ozŁ 41, Nr 141, ”ozŁ 1492; z 2005 rŁ Nr 113, 
”ozŁ 954, Nr 130, ”ozŁ 1087; z 2006 rŁ Nr 45, ”ozŁ 319, 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), Rada Miejska w Śraw-
sku Pomorskim okre`la nastę”ujący s”osób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasady ich finansowania: 

§ ńŁ 1Ł Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb 
mieszkaLców, tjŁ budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, budowa odcinka sieci wodociągowej do te-
ren oznaczonego symbolem 25RM oraz budowa odcinka drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 
26KŚW (wzdJuw terenu 25RM), zgodnie z artŁ 7 ustŁ 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie 
gminnym (ŚzŁ UŁ z 2001 rŁ Nr 142, ”ozŁ 1591; z 2002 rŁ Nr 23, ”ozŁ 220, Nr 62, ”ozŁ 558, Nr 113, 
”ozŁ 984, Nr 153, ”ozŁ 1271, Nr 214, ”ozŁ 1806; z 2003 rŁ Nr 80, ”ozŁ 717, Nr 162, ”ozŁ 1568; 
z 2004 rŁ Nr 102, ”ozŁ 1055, Nr 116, ”ozŁ 1203; z 2005 rŁ Nr 172, ”ozŁ 1441, Nr 175, ”ozŁ 1457; 
z 2006 rŁ Nr 17, ”ozŁ 128, Nr 181, ”ozŁ 1337; z 2007 rŁ Nr 48, ”ozŁ 327, Nr 138, ”ozŁ 974, Nr 173, 
”ozŁ 1218; z 2008 rŁ Nr 180, ”ozŁ 1111, Nr 223, ”ozŁ 1458; z 2009 rŁ Nr 52, ”ozŁ 420) - stanowią zda-
nia wJasne gminyŁ 

2Ł Finansowanie inwestycji o których mowa w § 1 ustŁ 1, odbywać się będzie z budwetu gminy na 
mocy ”rze”isów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 rŁ o finansach ”ublicznych (ŚzŁ UŁ Nr 249, ”ozŁ 2104, 
Nr 169, ”ozŁ 1420; z 2006 rŁ Nr 45, ”ozŁ 319, Nr 104, ”ozŁ 708, Nr 170, ”ozŁ 1217 i 1218, Nr 187, 
”ozŁ 1381, Nr 249, ”ozŁ 1832; z 2007 rŁ Nr 82, ”ozŁ 560, Nr 88, ”ozŁ 587, Nr 115, ”ozŁ 791, Nr 140, 
”ozŁ 984; z 2008 rŁ Nr 180, ”ozŁ 1112, Nr 209, ”ozŁ 1317, Nr 216, ”ozŁ 1370, Nr 227, ”ozŁ 1505; 
z 2009 rŁ Nr 19, ”ozŁ 100), ”rzy 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, mŁinŁ, 
ustawą Prawo budowlane, ustawą Prawo zamówieL ”ublicznych, ustawą o samorządzie gminnym i usta-
wą Prawo ochrony `rodowiskaŁ 
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§ 2Ł 1Ł 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 rŁ Prawo energetyczne (tekst jednolity ŚzŁ UŁ z 2006 rŁ Nr 89, 
”ozŁ 625, Nr 104, ”ozŁ 708, Nr 158, ”ozŁ 1123, Nr 170, ”ozŁ 1217; z 2007 rŁ Nr 21, ”ozŁ 124, Nr 52, 
”ozŁ 343, Nr 115, ”ozŁ 790, Nr 130, ”ozŁ 905; z 2008 rŁ Nr 180, ”ozŁ 1112, Nr 227, ”ozŁ 1505; 
z 2009 rŁ Nr 3, ”ozŁ 11) ”rzez dystrybutora energiiŁ 

2Ł Finansowanie inwestycji wymienionych w § 2 ustŁ 1 odbywać się będzie z budwetu gminy na mocy 
”rze”isów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 rŁ o finansach ”ublicznych (ŚzŁ UŁ Nr 249, ”ozŁ 2104, 
Nr 169, ”ozŁ 1420; z 2006 rŁ Nr 45, ”ozŁ 319, Nr 104, ”ozŁ 708, Nr 170, ”ozŁ 1217 i 1218, Nr 187, 
”ozŁ 1381, Nr 249, ”ozŁ 1832; z 2007 rŁ Nr 82, ”ozŁ 560, Nr 88, ”ozŁ 587, Nr 115, ”ozŁ 791, Nr 140, 
”ozŁ 984; z 2008 rŁ Nr 180, ”ozŁ 1112, Nr 209, ”ozŁ 1317, Nr 216, ”ozŁ 1370, Nr 227, ”ozŁ 1505; 
z 2009 rŁ Nr 19, ”ozŁ 100) oraz stosownych umów zawartych z dystrybutorem energiiŁ 

3Ł Realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami, w tym, mŁ inŁ, ustawą 
Prawo energetyczne, Prawo budowlane i ustawą Prawo ochrony `rodowiskaŁ  

PozŁ ń734 
 

UCHWAIA NR XLVł3ń8łŃ9 
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim 

z dnia 26 czerwca 2ŃŃ9 rŁ 
 

w s”rawie utworzenia samorządowej instytucji kultury ”nŁ Muzeum Historii źiemi KamieLskiejŁ 

 Na ”odstawie artŁ 9 ustŁ 1 i artŁ 13 ustawy z dnia 25 ”audziernika 1991 rŁ o organizowaniu i ”ro-
wadzeniu dziaJalno`ci kulturalnej oraz artŁ 5 ustŁ 1 Ustawy o Muzeach z dnia 21 listo”ada 1996 rŁ 
(ŚzŁ UŁ97Ł5Ł24 z ”óunŁ zmŁ) uchwala się, co nastę”uje: 

§ ńŁ PowoJuje się w Kamieniu Pomorskim samorządową instytucję kultury ”nŁ Muzeum Historii źiemi 
KamieLskiejŁ 

§ 2Ł Uchwala się statut Muzeum Historii źiemi KamieLskiej w brzmieniu stanowiącym zaJŁ nr 1 do uchwaJyŁ 

§ 3Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Kamienia PomorskiegoŁ 

§ 4Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie czternastu dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa źachodnio”omorskiegoŁ 

PRźśWOŚNICźĄCY RAŚY 
 

Henryk MasJowski 


