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ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela 

wynagrodzenie za jedn> godzinC doraanego zastCpstwa 

realizowanego, ustala siC, dziel>c przyznan> nauczycielowi 

stawkC wynagrodzenia zasadniczego (Ž>cznie z dodatkiem 

za warunki pracy, jeceli praca w tej godzinie zostaŽa zrea-

lizowana w warunkach uprawniaj>cych do dodatku) przez 

miesiCczn> liczbC godzin realizowanego wymiaru zajC5.

3. MiesiCczn> liczbC godzin obowi>zkowego lub realizowa-

nego wymiaru godzin, uzyskuje siC mnoc>c odpowiedni 

wymiar godzin przez 4,16 z zaokr>gleniem do peŽnych 

godzin w ten sposób, ce czas zajC5 do 0,5 godziny pomija 

siC, a co najmniej 0, 5 godziny liczy siC za peŽn> godzinC.

4. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 

w tygodniach, w których przypadaj> dni usprawiedliwionej 

nieobecnoWci w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne 

od pracy oraz w tygodniach, w których zajCcia rozpoczy-

naj> siC lub koMcz> w Wrodku tygodnia - za podstawC 

ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje siC 

obowi>zkowy tygodniowy wymiar zajC5 okreWlony w art. 

42 ust. 3 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 (lub o ¼ 

gdy dla nauczyciela ustalono 4-dniowy tydzieM pracy) tego 

wymiaru za kacdy dzieM usprawiedliwionej nieobecnoWci w 

pracy lub dzieM ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin 

ponadwymiarowych, za które przysŽuguje wynagrodzenie w 

takim tygodniu, nie moce by5 jednakce wiCksza nic liczba 

godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

§ 2

  Zmianie ulega przepis art. 22 regulaminu okreWlaj>cego 

wysokoW5 oraz szczegóŽowe warunki przyznawania nauczy-

cielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki 

pracy oraz niektórych innych skŽadników wynagrodzenia 

uchwalonego uchwaŽ> Nr XXV/200/2009 Rady Gminy Kolbudy 

z dnia 31 marca 2009 r., który otrzymuje brzmienie:

1. Nagrody dla nauczycieli przyznawane s> z funduszu na-

gród utworzonego na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1Karty 

Nauczyciela, który stanowi 1% planowanych rocznych 

wynagrodzeM osobowych.

2. Rada Gminy ustali na podstawie art. 49 ust. 2 Karty Na-

uczyciela w drodze regulaminu kryteria i tryb przyznawania 

nagród dla nauczycieli.

§ 3

  Niniejsza zmiana regulaminu zostaŽa uzgodniona ze zwi>z-

kami zawodowymi zrzeszaj>cymi nauczycieli zatrudnionych 

w placówkach oWwiatowych Gminy Kolbudy.

§ 4

  Wykonanie uchwaŽy powierza siC Wójtowi Gminy Kolbu-

dy.

§ 5

  UchwaŽa wchodzi w cycie po upŽywie 14 dni od dnia opubli-

kowania w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomorskiego 

z moc> obowi>zuj>c> od 1 stycznia 2009 r.

 Przewodnicz>cy

Rady Gminy

StanisŽaw Grochocki
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 UCHWAŸA Nr 229/XXXVII/2009

Rady Gminy Przechlewo

z dnia 19 czerwca 2009 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, parku wiejskiego w Przechlewie.

  DziaŽaj>c na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 

40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorz>dzie gmin-

nym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.: Dz. U. 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 2004 r. Nr 116, poz. 

1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 orz z 2006 r. Nr 17, poz. 

128) oraz na podstawie art. 3 ust. 1, art. 5, art. 14 ust. 3 i 5, 

art. 15, art. 17, art. 20, art. 29, art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zm.: Dz. U. z 2004 

r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 

i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) oraz na 

podstawie uchwaŽy nr 93/XIV/2007 Rady Gminy Przechlewo 

z dnia 28.02 2007 r. w sprawie przyst>pienie do sporz>dzenia 

planu, po stwierdzeniu zgodnoWci ze studium uwarunkowaM i 

zagospodarowania przestrzennego Rada Gminy Przechlewo 

uchwala, co nastCpuje:

§ 1

1. Uchwala siC plan miejscowy zagospodarowania parku 

wiejskiego w Przechlewie nad Jeziorem Przechlewskim, 

dla obszaru obejmuj>cego dziaŽkC nr 114, którego ustalenia 

wyracone s> w postaci

1) tekstu obejmuj>cego przeznaczenie i zasady zagospo-

darowania obszaru, zawarte w niniejszej uchwale,

2) rysunku planu pod nazw> !Miejscowy plan zagospodaro-

wania przestrzennego par ku wiejskiego w Przechlewie" 

w skali 1:1000 stanowi>cego zaŽ>cznik nr 1 do przed 

miotowej uchwaŽy.

2. ZaŽ>cznikami do niniejszej uchwaŽy s>:

1) rysunek planu # zaŽ>cznik nr 1,

2) rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-

jektu planu - zaŽ>cznik nr 2,

3) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych w planie 

inwestycji z zakresu inf rastruktury technicznej, które 

nalec> do zadaM wŽasnych gminy oraz zasadach ich 

Þ nansowania # zaŽ>cznik nr 3.

RozdziaŽ I
Przepisy ogólne

§ 2

  Ilekro5 w treWci uchwaŽy jest mowa o:

1. !planie" - nalecy przez to rozumie5 miejscowy plan zago-

spodarowania przestrzennego parku wiejskiego nad Jezio-

rem Przechlewskim w granicach dziaŽki nr 114, uchwalony 

niniejsz> uchwaŽ>;

2. !rysunku planu" nalecy przez to rozumie5 rysunek planu 

wymienionego w punkcie 1 w skali 1:1000, stanowi>cy 

zaŽ>cznik nr 1 do niniejszej uchwaŽy;

3. !granicach planu" nalecy przez to rozumie5 granice obszaru 

objCtego planem oznaczone na rysunku planu stanowi>-

cego zaŽ>cznik do niniejszej uchwaŽy;
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RozdziaŽ II
Ustalenie przeznaczenia dla obszaru objCtego planem

§ 3

  Obszar objCty planem przeznacza siC na park wiejski z 

zagospodarowaniem i wyposaceniem ustalonym w § 4 uchwa-

Žy.

RozdziaŽ III
Ustalenia szczegóŽowe dla obszaru

§ 4

  Ustalenia szczegóŽowe dla terenu wydzielonego liniami 

rozgraniczaj>cymi okreWlaj> sposób ucytkowania zgodnie z 

rysunkiem planu.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZP 

ustala siC funkcjC parku wiejskiego.

2. Program zagospodarowania parku wiejskiego bCd> stano-

wiŽy:

1) budowle parkowe " muszla koncertowa o powierzchni 

nieprzekraczaj>cej 30m2, altany oraz wiaty w liczbie 

sztuk nieprzekraczaj>cej 4 o powierzchni do 150m2 

Ž>cznie, z dachami dwu lub wielospadowymi o k>cie 

nachylenia do 30 stopni, wykonane w konstrukcji szkie-

letowej, drewnianej;

2) maŽe boiska do gier i zabaw " w iloWci do 3 sztuk, o 

powierzchni nieprzekraczaj>cej 400m2 kacde; boiska 

powinny mie5 nawierzchnie przepuszczalne; dopuszcza 

siC nawierzchnie sztuczne na podŽocu szczelnym;

3) elementy maŽej architektury " tj. Žawki, piaskownice, 

huWtawki, oczka wodne, kosze na Wmieci, zorganizowane 

tereny przeznaczone pod ogniska;

4) drogi wewnCtrzne " powinny mie5 nawierzchnie prze-

puszczalne np. ziemne ulepszone lub z elementów 

drobnowymiarowych;

5) parking - dla samochodów osobowych dla maksy-

malnej iloWci 20 stanowisk, z nawierzchni> jak drogi 

wewnCtrzne; parking nie jest elementem obligatoryjnym 

zagospodarowania, jeWli mocliwoW5 parkowania zapew-

niona bCdzie w uzasadnionej funkcjonalnie odlegŽoWci 

od parku, poza jego granicami;

6) zieleM niska, Wrednia, wysoka " istniej>ce zadrzewienie 

obszaru podlega zachowaniu, dopuszcza siC wycinkC 

drzew jedynie egzemplarzy uszkodzonych (sanitarne), 

w uzasadnionych przypadkach na potrzeby realizacji 

innych elementów zagospodarowania terenu; nasadze-

nia uzupeŽniaj>ce " preferuje siC rodzime gatunki dla 

nowych nasadzeM;

7) placa " o powierzchni okoŽo 600m2 zlokalizowana 

wzdŽuc brzegu jeziora; placa trawiasta;

8) oWwietlenie terenu i obiektów " park wyposacony bCdzie 

w instalacjC oWwietlenia zasilanego sieci> kablow> ni-

skiego napiCcia;

3. Ustala siC procent powierzchni utwardzonej nie wiCcej nic 

5% powierzchni obszaru, z czego powierzchnia nieprze-

puszczalna powinna stanowi5 nie wiCcej nic 2% sumy 

Ž>cznej powierzchni wszystkich elementów zabudowy.

4. Ustala siC nieograniczony dostCp do wód jeziora Przechlew-

skiego wzdŽuc caŽej linii brzegowej w granicach planu.

RozdziaŽ IV
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej

§ 5

1. Zasilenie obszaru w energiC elektryczn> sieci> niskiego 

napiCcia przyŽ>czon> do urz>dzeM poŽoconych poza ob-

szarem zgodnie z warunkami technicznymi okreWlonymi 

przez zarz>dcC sieci.

2. Teren parku nalecy wyposacy5 w przenoWne urz>dzenia 

sanitarne i zapewni5 ich systematyczne oprócnianie przez 

podmioty uprawnione do czasu podŽ>czenia urz>dzeM 

przenoWnych do wiejskiej kanalizacji sanitarnej po jej roz-

budowie w poblicu parku.

3. Zaopatrzenie w wodC ze zbiorowych urz>dzeM wodoci>go-

wych wsi Przechlewo.

4. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych powierzch-

niowo do gruntu.

5. Nalecy zachowa5 istniej>ce urz>dzenia melioracji szcze-

góŽowych.

6. Nalecy zachowa5 swobodny dostCp do rowu melioracyjne-

go o szerokoWci 2 m od jego krawCdzi, w celu konserwa-

cji.

7. ObsŽuga komunikacyjna obszaru objCtego planem z dróg: 

powiatowej nr 2505G (dziaŽki drogowe nr 673/3 i 678) oraz 

gminnej nr 222018 (dziaŽka drogowa nr 676).

RozdziaŽ V
Ustalenia w zakresie ochrony Wrodowiska

§ 6

1. Teren poŽocony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu 

#Okolice jezior KCpsko i Szczytno$ powoŽanym UchwaŽ> Nr 

X/42/81 Wojewódzkiej Rady Narodowej w SŽupsku z dnia 

8.12.1981 r. (znowelizowanej rozporz>dzeniem nr 23/07 

Wojewody Pomorskiego z dn. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego 

Nr 117, poz. 2036). W jego granicach obowi>zuj> zakazy 

zawarte w rozporz>dzeniu Nr 5/05 Wojewody Pomorskiego 

z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie obszarów chronionego 

krajobrazu w województwie pomorskim z póaniejsz> zmia-

n>.

2. Powstaj>ce odpady komunalne nalecy gromadzi5 w ko-

szach oraz szczelnych pojemni kach na zasadach okreWlo-

nych prawem miejscowym (Regulamin utrzymania czysto 

Wci i porz>dku na terenie gminy).

3. Dopuszczalny poziom haŽasu dla terenu ZP nie powinien 

przekracza5 wartoWci ustalonych przepisami dla terenów 

rekreacyjno " wypoczynkowych.

4. Prace budowlane zwi>zane z wprowadzeniem zainwe-

stowania nalecy prowadzi5 z uwzglCdnieniem przepisów 

dotycz>cych ochrony gatunków roWlin, zwierz>t i grzy-

bów (Rozporz>dzenie Ministra Vrodowiska z dnia 9 lipca 

2204 r. w sprawie gatunków dziko wystCpuj>cych roWlin 

objCtych ochron> - Dz. U. Nr 168, poz. 1764, Rozporz>-

dzenia Ministra Vrodowiska z dnia 28 wrzeWnia 2004 r. w 

sprawie gatunków dziko wystCpuj>cych zwierz>t objCtych 

ochron> - Dz. U. Nr 220, poz. 2237, Rozporz>dzenia Mini-

stra Vrodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków 

dziko wystCpuj>cych grzybów objCtych ochron> - Dz. U. 

Nr 168, poz. 1765 oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o ochronie zwierz>t " t.j. w Dz. u. Nr 106 z 2003 r. Poz. 

1002 ze zm.).

5. Wyznacza siC linie zabudowy nieprzekraczaln> w odlegŽoWci 

15,0 m od linii brzegowej jeziora Przechlewskiego

RozdziaŽ VI

Przepisy koMcowe

§ 7

  Na cele nieleWne ustalane w planie przeznacza siC grunt 

leWny o powierzchni 0,94ha.

§ 8

  Ustala siC stawkC procentow> sŽuc>c> naliczeniu opŽaty, o 

której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym w wysokoWci 0%.
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§ 9

  Wykonanie uchwaŽy powierza siC Wójtowi Gminy Przechle-

wo.

§ 10

  UchwaŽa wchodzi w cycie po upŽywie 30 dni od daty jej ogŽo-

szenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomorskiego 

oraz podlega ogŽoszeniu na stronie internetowej gminy.

 Przewodnicz>cy

Rady Gminy

Antoni Winkowski

OPIS DO PLANU 

Podstawa opracowania

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego par-

ku Wiejskiego w Przechlewie jest re-alizacj> uchwaŽy nr 

93/XIV/2007 Rady Gminy Przechlewo z dnia 19 listopada 

2007 r. 

! Projekt planu zostaŽ sporz>dzony w oparciu o aktualny 

stan prawny, na podstawie:

! ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 

717, z póan. Zmianami),

! ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorz>dzie gminnym 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 

póan. zmianami)  

! ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z póan. 

Zmianami)

! ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Wrodo-

wiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627, z póan. Zmiana-

mi)

! ustawy z dnia 3 lutego 1995 r o ochronie gruntów rolnych 

i leWnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266, z póan. 

Zmianami)

! ustawy z dnia 28 wrzeWnia 1991 r. o lasach (tekst jed-

nolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435)

! ustawy z dnia 14 marca 1985r. o PaMstwowej Inspekcji 

Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 1998r. Nr 90, poz. 

575, z póan. Zmianami)

! ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami (Dz. U. Z 2006 r. nr 162 poz. 

1568)

! ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 

z 2005r. Nr 239, poz. 2019, z póan. Zmianami)

! ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 62 poz. 628 z póan. Zmianami)

! ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrze-

niu w wodC i zbiorowym od-prowadzeniu Wcieków (Dz. 

U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747)

! ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, z 

póan. Zmianami)

! ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz.625)

! ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z póan. 

Zmianami)

! ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-

chomoWciami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 281, 

poz. 2782, z póan. Zmianami)

! innych ustaw szczególnych i przepisów wykonaw-

czych

! z uwzglCdnieniem wniosków, które zostaŽy zgŽoszone po 

ogŽoszeniu o przyst>pieniu do sporz>dzenia planu i w 

zgodnoWci z polityki przestrzennej gminy, okreWlonej w 

studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Przechlewo.

MateriaŽy wyjWciowe

W trakcie sporz>dzania planu zostaŽy wykorzystane:

! studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Przechlewo przyjCte przez RadC 

Gminy Przechlewo UchwaŽ> nr 218/XXXIX/98 z  dnia 18 

czerwca 1998r. (projekt: autorska pracownia projektowa 

FORUM),

! Uproszczonego Planu Urz>dzania Lasów Komunalnych 

Gminy Przechlewo na okres od 1 stycznia 1997r. do 31 

grudnia 2006,

! opracowanie ekoÞ zjograÞ czne wykonane na potrzeby 

zmiany planu (Marta Safader, Szczecin maj  2008 r.)

! wypisy z rejestru gruntów ( Starostwo Powiatowe w 

CzŽuchowie 2007 r.),

! mapa sytuacyjno-wysokoWciowa do celów planistycz-

nych 1:500 przyjCta do zaso-bów Starostwa Powiato-

wego w SŽupsku w 2007 r.,

! mapy ewidencyjne 1:5000 (Starostwo Powiatowe w 

CzŽuchowie 2007 r.),

! opinie o pochodzeniu gleb (Starostwo Powiatowe w 

CzŽuchowie 2007 r.),

! wnioski zebrane przez Urz>d Gminy Przechlewo po 

ogŽoszeniu przyst>pienia do sporz>dzenia planu.

Problematyka przestrzenna 

  Obszar objCty opracowaniem (dziaŽka nr 144) to tren leWny  

poŽocony w bezpoWrednim s>siedztwie jeziora Przechlew-

skiego w centrum wsi Przechlewo. Obszar objCty planem o 

powierzchni 2,12 ha poŽocony jest w zachodniej czCWci wsi 

Przechlewo.  Miejscowy plan za-gospodarowania przestrzen-

nego parku wiejskiego sporz>dzony zostaŽ na wniosek Gminy, 

która planuje w sposób zgodny z przepisami usankcjonowa5 

dotychczasowy sposób ucytko-wania obszaru objCtego 

opracowaniem. Zagospodarowanie turystyczne polega na 

wszelkiej zorganizowanej dziaŽalnoWci inwestycyjnej maj>cej 

stworzy5 odpowiednie warunki socjalno " bytowe do wypo-

czynku. 

      Zgodnie z ustaleniami Studium UwarunkowaM sporz>dzo-

nego dla gminy Przechlewo ob-szar lecy w granicach terenów, 

dla których nalecy opracowa5 plany miejscowe. Sporz>dze-

nie planu umocliwi kreowanie przestrzeni w sposób wŽaWciwy 

i odpowiedni oraz zgodny z przepisami. Opracowanie planu 

dla powycszego obszaru, da mocliwoW5 gminie podniesienia 

jakoWci wypoczynku w miejscu ucytkowanym zarówno przez 

mieszkaMców wsi jak równiec przez osoby przyjezdne.

     Planowana inwestycja " park wiejski - nie narusza usta-

leM studium z których to wynika, ce szeroko rozumiany ruch 

turystyczny to jeden z gŽównych kierunków rozwoju wsi. Naj-

wacniej-szymi elementami decyduj>cymi o atrakcyjnoWci tury-

stycznej wsi s> szata roWlinna oraz wody powierzchniowe. 

    Stworzenia parku wiejskiego jest dobr> promocj> szeroko 

rozumianego produktu turystyczno " wypoczynkowego. Pla-

nowana inwestycja o charakterze wypoczynku czynnego ma 

charakter sezonowy zwi>zany z okresem letnim.

    Tworzenie miejsc wypoczynku zwi>zanego z wypoczynkiem 

Wwi>tecznym, sezonowym w oparciu o bezpoWrednie s>siedz-

two strefy brzegowej jest zgodne z ustaleniami studium jak 

równiec dodatkowo predysponuje teren objCty opracowaniem 

do wŽaWciwej formy zagospodarowania.     

Ochrona dóbr kultury 

     Obszar objCty opracowaniem planu poŽocony jest w streÞ e 

ochrony krajobrazu zabytkowego. Planowana inwestycja nie 

narusza walorów krajobrazowych Wrodowiska, nie ograniczy 

dostCpnoWci do obszaru objCtego planem, nie ograniczy 

równiec swobodnego dostCpu do wód powierzchniowych. Ze 
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wzglCdu na swój charakter " park wiejski zwi>zany z turystyk> 

o charakterze wypoczynku Wwi>tecznego, sezonowego " pla-

nowana inwestycja nie wpŽynie na zanieczyszczenie gleb oraz 

wód powierzchniowych.

  Dodatkowo teren objCty planem zwiera siC w obszarze 

bezodpŽywowym wyznaczonym w Studium, który ogranicza 

lokalizacjC obiektów zaliczanych do grupy mog>cych pogor-

szy5 stan Wrodowiska naturalnego.  

Ochrona gruntów rolnych i leWnych

  Ogólna powierzchnia obszaru objCtego miejscowym pla-

nem wynosi 2,12 ha, w tym ucytki rolne ogóŽem 1,18 ha,  lasy 

i grunty leWne 0,94ha.  SzczegóŽowe zestawieni gruntów:

1. grunty orne RIVa ! pow. 0,26ha,

2. Ž>ki trwaŽe ŸIV ! o pow. 0,84ha,

3. pastwiska trwaŽe PsIV ! o pow. 0,08ha,

4. lasy i grunty leWne LsIV ! o pow. 0,94ha,

Lasy i grunty leWne poŽocone w granicach parku wiejskiego nie  

wymagaj> zgody na zmianC przeznaczenia sposobu ucytko-

wania poniewac park wiejski jest gruntem rolnym zgodnie z 

ustaw> o ochronie gruntów rolnych i leWnych. 

Poz. 2134
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ZaŽ>cznik Nr 2

ROZSTRZYGNIBCIE

O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU 

PLANU

do uchwaŽy nr 229/XXXVII/2009 Rady Gminy Przechlewo 

z dnia 19 czerwca 2009 r. W sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego parku wiejskiego w 

Przechlewie.

w okresie wyŽocenia projektu planu do publicznego wgl>du 

wraz z prognoz> oddziaŽywania na Wrodowisko w dniach od 

11 maja 2009 r. do 31 maja 2009 r. oraz w trakcie dyskusji 

publicznej, która odbyŽa siC w dniu 19 maja 2009 r. oraz w 

wyznaczonym terminie po wyŽoceniu tj. do 14 czerwca 2009 

r., nie zostaŽy wniesione uwagi do projektu planu, wymagaj>ce 

dokonania uzupeŽnieM lub zmiany w projekcie.

RozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych w planie 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do 

zadaM wŽasnych gminy oraz zasadach ich Þ nansowania

ZaŽ>cznik Nr 3

do uchwaŽy nr 229/XXXVII/2009 Rady Gminy Przechlewo 

z dnia 19 czerwca 2009 r. W sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego parku wiejskiego w 

Przechlewie

RozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalec> do zadaM wŽasnych gminy oraz zasadach 

ich Þ nansowania 

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

1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591 z póan. zm.) art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. Nr 80, poz. 717 z póan. zm.) i art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy 

z dnia 30 czerwca 2005 r. o Þ nansach publicznych (Dz. U. 

z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z póan. zm.) Rada Gminy w 

Przechlewie rozstrzyga co nastCpuje: 

§ 1

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sŽuc>ce 

zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkaMców stanowi>, 

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

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

z póan. zm.) zadania wŽasne gminy.

2. Rzeczywisty koszt inwestycji zostanie okreWlony w wyniku 

zamówieM publicznych w trybie ustawy Prawo o zamówie-

niach publicznych.

§ 2

1. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 1:

a) realizacja inwestycji bCdzie przebiega5 zgodnie 

z obowi>zuj>cymi przepisami, w tym m. in. z prawem 

budowlanym, o zamówieniach publicznych, o samo-

rz>dzie gminnym, gospodarce komunalnej i ochronie 

Wrodowiska.

b) inwestycje w zakresie przesyŽania i dystrybucji paliw 

gazowych, energii elektrycznej i ciepŽa realizowane 

bCd> w sposób okreWlony zgodnie z obowi>zuj>cymi 

przepisami,

c) realizacja i Þ nansowanie inwestycji w zakresie infrastruk-

tury technicznej nie wyszczególnionych w § 1 bCdzie 

przedmiotem umowy zainteresowanych stron.

§ 3

  Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-

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

szym planie podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 

2005 roku o Þ nansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, 

poz. 2104 z póan. zm.), przy czym: wydatki maj>tkowe gminy 

okreWla uchwaŽa rady gminy, wydatki inwestycyjne Þ nansowa-

ne z budcetu gminy ustala siC w uchwale budcetowej.

§ 4

1. Zadania w zakresie budowy dróg, nalec>cych do inwestycji, 

o których mowa w § 1, Þ nansowane bCd> przez budcet gmi-

ny lub na podstawie porozumieM z innymi podmiotami.

2. Zadania w zakresie budowy sieci wodoci>gowej i kanaliza-

cji, nalec>cych do inwestycji, o których mowa w § 1, bCd> 

Þ nansowane na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 

7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodC 

i zbiorowym odprowadzaniu Wcieków (Dz. U. Nr 72, poz. 

747 z póan. zm.) ze Wrodków budcetu gminy lub poprzez 

partnerstwo publiczno " prawne.

3. Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych i gazo-

wych bCd> Þ nansowane na podstawie art. 7 ustawy z dnia 

10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. 

Nr 89, poz. 625 z póan. zm.).

§ 5

1. Proponowane aródŽa Þ nansowania przez gminC:

a) dochody wŽasne,

b) dotacje,

c) pocyczki preferencyjne,

d) fundusze Unii Europejskiej,

e) udziaŽ podmiotów gospodarczych.

2135

 UCHWAŸA Nr 172/VI/2009

Rady Gminy Stara Kiszewa

 z dnia 8 czerwca 2009 r.

 w sprawie przyjCcia wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Stara Kiszewa na lata 2009-2015.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorz>dzie 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, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 

1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 

poz. 1337) i z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 

2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 

gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, 

poz. 266 z póan. zm.) uchwala siC, co nastCpuje:

§ 1

  Uchwala siC Wieloletni program gospodarowania mieszka-

niowym zasobem Gminy Stara Kiszewa na lata 2009 " 2015, 

stanowi>cy zaŽ>cznik do niniejszej uchwaŽy.
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