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„Rekonstrukcja koWciółka z Ciecholubia na działce 

nr 109/12 w Warcinie”.

   Szacowana wartoWć prac ok.1.648.855 zł, w tym 

wkład własny ok.247.328 zł.
4.2 Informowanie właWcicieli obiektów zabytkowych o 

mocliwoWciach pozyskania Wrodków na odnowC za-

bytków.

4.3 Pomoc właWcicielom obiektów zabytkowych w two-

rzeniu wniosków aplikacyjnych o Wrodki na odnowC 

zabytków

4.4 PodjCcie działaM w zakresie wyprowadzenia ogródków 

działkowych z obszaru grodziska w ObłCcu oraz zacho-

wania cmentarzysk kurhanowych w jego s>siedztwie

5. OkreWlenie zasad udostCpniania zabytków w celach tury-

stycznych

5.1 Ustalenie z właWcicielami obiektów zabytkowych zasad 

ich udostCpniania w celach turystycznych

6. Edukacja w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego

6.1 Wprowadzenie tematyki ochrony dóbr kultury i opieki 

nad zabytkami do zajCć szkolnych na lekcjach historii 

(pogadanki) i wychowawczych (wycieczki), w szkołach 

podstawowych i gimnazjach na terenie gminy KCpice

6.2 Publikacja materiałów dotycz>cych ochrony zabytków i 

opieki nad zabytkami w prasie lokalnej „PULS KBPIC” 

i na stronie internetowej gminy KCpice www.kepice.pl

6.3 Publikacja folderów z informacjami o najwacniejszych 

zabytkach miasta i gminy KCpice

7. Finansowanie programu

7.1 Finansowanie programu bCdzie realizowane z wyko-

rzystaniem Wrodków budcetowych,funduszy struktural-

nych oraz Wrodków prywatnych.

V. Postanowienia koMcowe

1. Gmina KCpice wspierać bCdzie działania właWcicieli lub 

posiadaczy zabytków a takce podejmować bCdzie samo-

dzielne działania w celu:

a. zahamowania procesów degradacji zabytków i do-

prowadzenie do poprawy stanu ich zachowania,

b. wyeksponowania poszczególnych zabytków oraz wa-

lorów krajobrazu kulturowego poprzez zamontowanie 

urz>dzenia typu „Infomat” przed budynkiem UrzCdu 

Miejskiego w KCpicach w 2010 r.

c. zwiCkszenia atrakcyjnoWci zabytków dla potrzeb 

społecznych, turystycznych i edukacyjnych,

d. wspierania inicjatyw sprzyjaj>cych wzrostowi Wrodków 

fi nansowych na opiekC nad zabytkami.

 W celu wspólnej realizacji projektu pod nazw> „Dziedzictwo 

i Kultura małych ojczyzn w Powiecie Słupskim – remont 

zabytkowych obiektów sakralnych w gminach KCpice, DCb-

nica Kaszubska, Główczyce i Słupsk i wykorzystanie ich do 

celów kultury, edukacji i poprawy atrakcyjnoWci turystycznej” 

Gmina KCpice zapewni w budcecie na rok 2010 Wrodki 

fi nansowe w formie dotacji ok. 93tyW.zł na realizacjC powyc-
szego projektu z przeznaczeniem na remont zabytkowego 

koWcioła fi lialnego p.w. NajWwiCtszego Serca Jezusowego 

w Osowie, pod warunkiem otrzymania dofi nansowania 

ze Wrodków Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

2. Z realizacji Programu Burmistrz sporz>dzać bCdzie co 2 lata 

sprawozdanie, które przedstawiać bCdzie Radzie Miejskiej 

w KCpicach.

3. Rada Miejska w KCpicach corocznie w uchwale budcetowej 

okreWli wysokoWć Wrodków przeznaczonych na dotacje ce-

lowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytku.

 W tej sprawie została podjCta Uchwała XXV/165/2008 Rady 

Miejskiej w KCpicach z dnia 28 sierpnia 2008 r.w sprawie 

wyracenia zgody na zapewnienie w budcetach Gminy KC-

pice na lata 2009-2011 Wrodków fi nansowych na realizacjC 

zadania p.n. Zabytkowe koWcioły ziemi słupskiej, bytowskiej 

i człuchowskiej na historycznym szlaku turystycznym.

 Dotacja zostanie przeznaczona na remont zabytkowego 

koWcioła p.w. Vw. Andrzeja Boboli w Biesowicach i wynie-

sie do 240.000,00 zł w latach 2009-2011, pod warunkiem 

otrzymania dofi nansowania ze Wrodków Regionalnego 

Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 

na lata 2007-2013.

4. W sprawach nie uregulowanych w programie maj> zasto-

sowanie obowi>zuj>ce przepisy prawa.
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 UCHWAŁA Nr XXIX/305/09

Rady Gminy Sierakowice

 z dnia 2 czerwca 2009 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

obszaru wsi Sierakowice dla fragmentu terenu D.05.R w gminie Sierakowice.

  Na podstawie art. 14 i art. 20 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. nr 80 z 11. 07. 2003 r.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (T.j.: Dz. U. z 

2001 r. nr 142 poz. 1591z póan. zm.) w wykonaniu uchwały 

nr XIX/208/08 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie przyst>pie-

nia do sporz>dzenia zmiany miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego rejonu wsi Sierakowice dla fragmentu 

oznaczonego jako D.05.R uchwala siC:

§ 1

1. ZmianC Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzen-

nego obszaru wsi Sierakowice, zatwierdzonego uchwał> 

nr XL/302/05 Rady Gminy Sierakowice z dnia 28 grudnia 

2005 r. i opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego 

nr 40, poz. 807 z dnia 14 kwietnia 2006 r. dla fragmentu 

terenu D.05.R (działka nr 702/34, 702/35(czCWć) i działka 

nr 690/6)

2. Obszar objCty zmian> planu ma powierzchniC 2,3942 ha.

§ 2

1. Integraln> czCWci> uchwały jest:

a) rysunek zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru wsi Sierakowice fragmentu te-

renu D.05.R(zał>cznik grafi czny nr 1 w skali 1: 2.000)

b) RozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych w 

planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasadach 

ich fi nansowania, zgodnie z przepisami o fi nansach 

publicznych (zał>cznik nr 2)

c) RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-

jektu planu (zał>cznik nr 3)
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§ 3

  W uchwale nr XL/302/05 Rady Gminy Sierakowice z dnia 

28 grudnia 2005 r. w sprawie Miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego dla obszaru wsi Sierakowice (Dz. 

Urz. Woj. Pomorskiego nr 40 z dnia 14 kwietnia 2006, poz, 

807) dokonuje siC nastCpuj>cej zmiany:

1. w § 87 z terenu D.05.R wydziela siC teren o powierzchni 

2, 2434 ha o symbolu D.33.PR oraz teren o powierzchni 

0,1508 ha o symbolu D.34.MN oraz koryguje siC powierzch-

nie terenu D.05.R z pow. 21, 2545 ha na pow. 18, 8603 

ha.

2. Wprowadza siC § 114a i § 114b jako ostatnie paragrafy w 

rozdziale 6, które otrzymuj> brzmienie:

§ 114a

Ustalenia szczegółowe dla terenu D. 33. PR 

o powierzchni 2,2434ha:

1. przeznaczenie terenu:

1) podstawowe przeznaczenie terenu: tereny przemysłu i 

rzemiosła;

2) dopuszcza siC:

a) lokalizacjC zabudowy mieszkaniowej, zwi>zanej 

z prowadzon> działalnoWci>, w formie budynków 

mieszkalnych i lokali mieszkalnych w budynkach o 

innej funkcji,

b) lokalizacjC funkcji usługowych, z wył>czeniem obiek-

tów usług publicznych, takich jak usługi: administracji 

publicznej, wymiaru sprawiedliwoWci, kultury, kultu 

religijnego, oWwiaty, szkolnictwa wycszego, nauki i 

opieki zdrowotnej,

c) lokalizacjC funkcji obsługi komunikacji;

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

dopuszcza siC lokalizacjC obiektów bCd>cych noWnikami 

reklam z zachowaniem oznaczonych na rysunku planu linii 

zabudowy.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: zacho-

wać oczko wodne W

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:

 nie ustala siC.

5. Ustalenia dotycz>ce przestrzeni publicznych: nie ustala 

siC.

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i zagospo-

darowania terenu:

1) ustala siC nastCpuj>ce linie zabudowy oznaczone na 

rysunku planu:

a  nieprzekraczalna linia zabudowy w odległoWci 6m od 

linii rozgraniczaj>cej dróg oznaczonych jako D.KD.

L.01, 33/10.1.KX,

b nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku 

planu;

2) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki: maksymalnie 0,5;

3) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

40%;

4) wysokoWć zabudowy: maksymalnie 12m;

5) maksymalna wielkoWć powierzchni zabudowy dla bu-

dynku mieszkalnego: 200m²;

6) geometria dachu: nie okreWla siC
7) wyklucza siC lokalizacjC nowej zabudowy na granicy 

działki.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlega-

j>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów: obszar 

planu połocony jest w granicach otuliny Kaszubskiego Par-

ku Krajobrazowego, obowi>zuj> przepisy rozporz>dzenia 

Wojewody Pomorskiego nr 54/06 z dnia 15 maja 2006 r.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci:

1) minimalna wielkoWć nowo wydzielanych działek: 

2000 m²;

2) szerokoWć frontów nowo wydzielanych działek: nie 

okreWla siC
3) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa drogo-

wego: dowolny;

4) ustala siC nastCpuj>ce warunki podziału terenu elemen-

tarnego na działki:

a) dla obsługi nie wiCcej nic 4 nowych działek budowla-

nych nie granicz>cych w ustalonymi w planie ulicami 

i dojazdami, obowi>zuje wydzielenie dojazdu o sze-

rokoWci minimalnej 8m,

b) dla obsługi co najmniej 5 nowych działek budowla-

nych nie granicz>cych w ustalonymi w planie ulicami 

i dojazdami, obowi>zuje wydzielenie dojazdu o sze-

rokoWci minimalnej 10m,

c) w przypadku nieprzelotowego układu dojazdów, obo-

wi>zuje lokalizacja placu do zawracania samochodów 

o wymiarach minimalnych 12,5m x 12,5m,

d) powierzchnia terenu przeznaczona pod dojazdy i 

place nie moce przekraczać 15% powierzchni terenu 

objCtego nowym podziałem.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu

— prowadzona działalnoWć nie moce spowodować zmian 

stosunków wodnych

— zasiCg uci>cliwoWci prowadzonej działalnoWci nie moce 

wykraczać poza granice własnej działki,

— prace budowlane nalecy prowadzić z uwzglCdnieniem 

przepisów dotycz>cych ochrony gatunkowej roWlin, 

zwierz>t i grzybów.

— przez teren elementarny przebiega, oznaczona na 

rysunku planu, linia elektroenergetyczna SN15kV. Obo-

wi>zuje oznaczona na rysunku planu strefa ograniczeM 

dla wysokoWci zagospodarowania i lokalizacji obiektów 

na stały pobyt ludzi. SzerokoWć strefy wynosi 14m, tj. 

po 7m na kacd> stronC od osi słupów linii. W strefi e 

wysokoWć zagospodarowania i usytuowanie obiektów 

przeznaczonych na stały pobyt ludzi nalecy uzgodnić z 

odpowiednim gestorem sieci energetycznej.

10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:

1) obowi>zuje obsługa komunikacyjna z dróg publicznych 

i wewnCtrznych oznaczonych na rysunku planu;

2) rezerwuje siC teren oznaczony na rysunku planu jako 

33/10.1.KX dla dojazdu. Ustala siC:

a) dostCp ogólny,

b) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych: minimalnie 

5 m,

c) obowi>zuje urz>dzenie jako ci>g pieszo jezdny;

d) obowi>zuje lokalizacja placu do zawracania sa-

mochodów o wymiarach minimalnych 12,5m x 

12,5m;

3) obowi>zuje zaspokojenie potrzeb parkingowych w 

granicach własnej działki z zachowaniem wskaaników 

miejsc parkingowych okreWlonych w rozdziale 2 - Usta-

lenia ogólne dotycz>ce całego terenu.

11. Infrastruktura techniczna:

— rezerwacja terenów dla lokalizacji sieci i urz>dzeM sie-

ciowych: dla strefy kontrolowanej gazoci>gu wysokiego 

ciWnienia DN 150 oznaczonej na rysunku planu jako 

33/11.1.G. szerokoWć strefy dla gazoci>gu DN wynosi 

4m;

— zasady obsługi zgodnie z ustaleniami zawartymi w 

rozdziale 8.

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów:

Poz. 1698
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1) obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania 

tymczasowego. Zakaz nie dotyczy dotychczasowego 

wykorzystania terenu do czasu jego zagospodarowania 

zgodnie z ustaleniami planu;

2) wyklucza siC lokalizacjC zabudowy zagrodowej i innych 

obiektów zwi>zanych z rolniczym ucytkowaniem tere-

nu.

13. Stawka procentowa: ustala siC stawkC procentow> słu-

c>c> naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

w wysokoWci:

a) 0% dla terenu oznaczonego jako wydzielenie we-

wnCtrzne 33/11.1.G, 33/10.1.KX,

b) 30% dla pozostałej czCWci terenu D.33.PR.

§ 114b

Ustalenia szczegółowe dla terenu D.34.MN 

o powierzchni 0,1508 ha

1. Przeznaczenie terenu:

1) podstawowe przeznaczenie terenu: teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) dopuszcza siC:

  a) lokalizacjC zabudowy jednorodzinnej, jeden obiekt.

3) wyklucza siC: lokalizacjC innych obiektów.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasady lokalizacji noWników reklamowych:

a) na całym terenie obowi>zuje zakaz umieszczania 

reklam.

2) poziom usytuowania kondygnacji parteru maksymalnie 

1m ponad poziomem projektowanego lub urz>dzonego 

terenu;

3) kalenica budynku: równoległe lub prostopadłe do dróg 

i dojazdów.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: teren 

znajduje siC w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazo-

wego. Obowi>zuj> przepisy Rozporz>dzenia Wojewody 

Pomorskiego nr 54/06 z dnia 15 maja 2006 r. (Dz. Urz. 

Woj. Pom. nr 58, poz. 1191)

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:

 nie ustala siC.

5. Ustalenia dotycz>ce przestrzeni publicznych: nie ustala 

siC.

6. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników kształtowa-

nia zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki: maksymalnie 0,2;

2) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

70%;

3) wysokoWć zabudowy:

a) iloWć kondygnacji: maksymalnie dwie kondygnacje 

nadziemne, w tym poddasze ucytkowe,

b) wysokoWć: maksymalnie 9m;

4) gabaryty zabudowy:

a) maksymalna wielkoWć powierzchni zabudowy dla 

budynku mieszkalnego: 200m²,

5) geometria dachu:

a) kształt dachu: dachy dwuspadowe lub czterospadowe 

o połaciach nachylonych pod jednakowym k>tem,

b) k>t nachylenia połaci dachowych: 18º-25º lub 38º-

45º;.

6) nieprzekraczalna linia zabudowy: 12m od granicy lasu 

i 6,om od drogi.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów pod-

legaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów: 

nie wystCpuj> tereny i obiekty podlegaj>ce ochronie na 

podstawie odrCbnych przepisów.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci: nie 

ustala siC
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu przez teren elementarny 

przebiega, oznaczona na rysunku planu, projektowana 

napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV. Obowi>-

zuje oznaczona na rysunku planu strefa ograniczeM dla 

wysokoWci zagospodarowania i lokalizacji obiektów na stały 

pobyt ludzi. dla linii energetycznej wysokiego napiCcia 110 

KV, szerokoWć tej strefy wnosi 40m, tj. po 20 m na kacd> 

stronC od osi słupów. WysokoWć obiektów i usytuowanie 

obiektów na stały pobyt ludzi nalecy uzgodnić z odpowied-

nim gestorem sieci energetycznej wysokiego napiCcia.

10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:

1) obowi>zuje obsługa komunikacyjna z istniej>cej drogi 

oznaczonej na rysunku planu;

2) obowi>zuje zaspokojenie potrzeb parkingowych w 

granicach własnej działki z zachowaniem wskaaników 

miejsc parkingowych okreWlonych w rozdziale 2 - Usta-

lenia ogólne dotycz>ce całego terenu.

11. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi zgodnie z usta-

leniami zawartymi w rozdziale 8

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania tere-

nów: zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania 

terenu.

13. Stawka procentowa: ustala siC stawkC procentow> słu-

c>c> naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

w wysokoWci: 15% dla terenu oznaczonego jako D.34.

MN.

§ 4

  Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochro-

nie gruntów rolnych i leWnych (Dz. Urz. Nr 16 poz. 78 z póan. 

zm.) w planie na cele nierolnicze przeznacza siC 2,3047ha 

gruntów rolnych, sklasyfi kowanych w ewidencji gruntów jako 

RV – 1,19620ha, ŁV – 0,1759ha, PsV – 0,1668ha.

§ 5

  Pozostałe ustalenia planu zatwierdzonego uchwał> 

nr XL/302/05 Rady Gminy Sierakowice z dnia 28 grudnia 

2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Sierakowice 

opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego nr 40 z dnia 

14 kwietnia 2006 r. pozostaj> bez zmian.

§ 6

  Uchwała wchodzi w cycie z upływem 30 dni od ogłoszenia 

jej w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomorskiego.

 Przewodnicz>cy 

Rady Gminy

inĪ. Zbigniew Suchta

Poz. 1698
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Zał>cznik nr 1
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Zał>cznik nr 2

ROZSTRZYGNIBCIE 

O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI

I. Zadania własne gminy

Do zadaM własnych gminy z zakresu infrastruktury technicz-

nej, fi nansowanych z udziałem Wrodków z budcetu gminy 

zalicza siC:

— budowC dróg gminnych wraz z ich oWwietleniem,

— budowC wodoci>gów i urz>dzeM wodoci>gowych,

— budowC kanalizacji sanitarnej z urz>dzeniami,

— budowC kanalizacji deszczowej z urz>dzeniami,

Przepisom o fi nansach publicznych podlegaj> inwestycje, 

które realizowane s> z udziałem Wrodków publicznych zde-

fi niowanych w § 3 ustawy o fi nansach publicznych oraz 

Wrodków pochodz>cych z funduszy strukturalnych UE (art. 

110 ust. 1 pkt 1)

Pozostałe zadania własne gminy z zakresu infrastruktury 

technicznej, okreWlone w art. 7 ust. 1 ustawy o samorz>dzie 

gminnym, jak:

— zaopatrzenie w energiC elektryczn>,

— zaopatrzenie w energiC ciepln>,

— zaopatrzenie w gaz,

podlegaj> dodatkowo regulacjom ustawy Prawo energetyczne. 

Zaopatrzenie w te media realizuj> przedsiCbiorstwa energe-

tyczne. Inwestycje z zakresu zaopatrzenia nie s> fi nansowane 

z udziałem Wrodków z budcetu gminy. Wskazane w ustawie 

Prawo energetyczne zadania własne gminy, fi nansowane z jej 

budcetu, obejmuj> wykonanie oWwietlenia dróg, tych których 

gmina jest zarz>dc> - czyli dróg gminnych.

II. Budowa dróg

 Obszar obsługiwany jest przez układ komunikacyjny znaj-

duj>cy siC poza opracowaniem planu.

III. Uzbrojenie terenu

  Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopa-

trzenia w wodC 

  Zakłada siC zaopatrzenie terenu opracowania w wodC 

zgodnie ze stanem istniej>cym oraz ustaleniami przyjCtymi 

w uchwale nr XL/302/05 Rady Gminy Sierakowice z dnia 28 

grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Sierakowice 

opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 40 z dnia 

14 kwietnia 2006 r.

  Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu kana-

lizacji sanitarnej

  Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej 

zgodnie z ustaleniami przyjCtymi w uchwale nr XL/302/05 

Rady Gminy Sierakowice z dnia 28 grudnia 2005 r. w spra-

wie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru wsi Sierakowice opublikowa-

nego w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 40 z dnia 14 kwietnia 

2006 r.

Główne elementy rozbudowy systemu kanalizacji deszczo-

wej:

  Odprowadzenie wód opadowych przyjmuje siC zgodnie 

z uchwał> nr XL/302/05 Rady Gminy Sierakowice z dnia 28 

grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Sierakowice 

opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 40 z dnia 

14 kwietnia 2006 r..

  Wodoci>gi i przewody kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

realizowane:

— ze Wrodków budcetowych gminy.

— istniej> mocliwoWci ubiegania siC o dofi nansowanie z 

funduszy strukturalnych UE.

— (w zakresie budowy dróg oraz uzbrojenia pozostaj>cego 

w gestii gminy).

— istniej> mocliwoWci współfi nansowania na podstawie 

umowy z zainteresowanym inwestorem.

  Linie elektroenergetyczne, ciepłoci>gi i gazoci>gi reali-

zowane przez przedsiCbiorstwa energetyczne posiadaj>ce 

koncesje

Zał>cznik nr 3

ROZSTRZYGNIBCIE 

O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG

Uwag nie wniesiono.

Poz. 1698


