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 UCHWAŁA Nr IV/15/2010

Rady Gminy Luzino

 z dnia 29 grudnia 2010 r.

 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/256/02 Rady Gminy Luzino z dnia 15 marca 2002r. w sprawie uchwalenia 

Miejscowych Planów Zagospodarowania  Przestrzennego fragmentów wsi Luzino i fragmentów wsi Kębłowo w 

gminie Luzino (Dz. U.Woj.Pom.Nr 28 poz. 682 z dnia 6 maja 2002r.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. 
U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r.  Nr 23 poz. 220, Nr 
62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 
2004 r. Nr 102  poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 
172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, z 
2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 173 poz. 1218, z  2008 r. Nr 180 
poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 
157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 106, 
poz. 675) oraz  art. 20 w związku z art. 3 ust. 1, art. 15, art. 
17, art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.z 2003r. nr  80 
poz. 717, z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 
r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2006 r. Nr 45 poz. 
319, Nr 225 poz. 1635, z  2007 r. Nr 127 poz. 880, z 2008 
r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413, 
z 2010 r. Nr 75 poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz.  
804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871) 
Rada Gminy Luzino uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXIV/256/02 Rady Gminy Luzino z 
dnia 15 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia Miejscowych 
Planów Zagospodarowania  Przestrzennego fragmentów 
wsi Luzino i fragmentów wsi Kębłowo w gminie Luzino 
w § 3 Ustalenia szczegółowe wprowadza się następujące 
zmiany:
1) W pkt 3/Wieś Kębłowo, część działki nr 329/7, gmina 

Luzino (plan nr 2.1) w pkt 3. Zasady obsługi w zakresie 
infrastruktury technicznej dla  stref 3 MN, 4 MN, 5 
MN, 6 MN i 7 MN wprowadza się dodatkowy zapis: 
„Dopuszcza się odprowadzenie ścieków sanitarnych 
do zbiorników  bezodpływowych z udokumentowanym 
wywozem ścieków do oczyszczalni jako rozwiązanie 
tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji 
sanitarnej. Z  chwilą wybudowania zbiorczej kanalizacji 
sanitarnej należy je bezwzględnie zlikwidować a 
obiekt podłączyć do sieci kanalizacji sanitarnej. 
Nie dopuszcza  się funkcjonowania jednocześnie 
kanalizacji sanitarnej i zbiorników bezodpływowych. 
Zaleca się wyprzedzająco lub równolegle z realizacją 
obiektów  kubaturowych budowę sieci uzbrojenia”

2) W pkt 4/Wieś Kębłowo, część działki nr 333/12, gmina 
Luzino (plan nr 2.2) w pkt 3. Zasady obsługi w zakresie 
infrastruktury technicznej dla  stref 3 MN, 4 MN i 5 
MU wprowadza się dodatkowy zapis: „Dopuszcza się 
odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorników 
bezodpływowych z  udokumentowanym wywozem 
ścieków do oczyszczalni jako rozwiązanie tymczasowe 
do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej. Z chwilą 
wybudowania  zbiorczej kanalizacji sanitarnej należy 
je bezwzględnie zlikwidować a obiekt podłączyć 
do sieci kanalizacji sanitarnej. Nie dopuszcza się 
funkcjonowania  jednocześnie kanalizacji sanitarnej i 
zbiorników bezodpływowych. Zaleca się wyprzedzająco 
lub równolegle z realizacją obiektów kubaturowych 
budowę  sieci uzbrojenia”

3) W pkt 5/Wieś Kębłowo, działka nr 335/1, gmina 

Luzino (plan nr 2.3) w pkt 3. Zasady obsługi w 
zakresie infrastruktury technicznej dla strefy  2 MN, 
wprowadza się dodatkowy zapis: „Dopuszcza się 
odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorników 
bezodpływowych z udokumentowanym  wywozem 
ścieków do oczyszczalni jako rozwiązanie tymczasowe 
do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej. Z chwilą 
wybudowania zbiorczej kanalizacji  sanitarnej należy 
je bezwzględnie zlikwidować a obiekt podłączyć 
do sieci kanalizacji sanitarnej. Nie dopuszcza się 
funkcjonowania jednocześnie  kanalizacji sanitarnej i 
zbiorników bezodpływowych. Zaleca się wyprzedzająco 
lub równolegle z realizacją obiektów kubaturowych 
budowę sieci  uzbrojenia”

4) W pkt 6/Wieś Kębłowo, działki nr 348/15, 348/16, 348/17, 
348/18, 348/19, gmina Luzino (plan nr 2.6) w pkt 3. 
Zasady obsługi w zakresie  infrastruktury technicznej 
dla strefy 2 MN, wprowadza się dodatkowy zapis: 
„Dopuszcza się odprowadzenie ścieków sanitarnych 
do zbiorników  bezodpływowych z udokumentowanym 
wywozem ścieków do oczyszczalni jako rozwiązanie 
tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji 
sanitarnej. Z  chwilą wybudowania zbiorczej kanalizacji 
sanitarnej należy je bezwzględnie zlikwidować a 
obiekt podłączyć do sieci kanalizacji sanitarnej. 
Nie dopuszcza  się funkcjonowania jednocześnie 
kanalizacji sanitarnej i zbiorników bezodpływowych. 
Zaleca się wyprzedzająco lub równolegle z realizacją 
obiektów  kubaturowych budowę sieci uzbrojenia”

5) W pkt 7/Wieś Kębłowo, działki nr 348/21, 348/22, 
348/23, 348/24, 348/25, 348/26, 348/27, 348/28, 348/29, 
348/30 gmina Luzino (plan nr  2.7) w pkt 3. Zasady 
obsługi w zakresie infrastruktury technicznej dla strefy 
6 MN wprowadza się dodatkowy zapis: „Dopuszcza się 
odprowadzenie  ścieków sanitarnych do zbiorników 
bezodpływowych z udokumentowanym wywozem 
ścieków do oczyszczalni jako rozwiązanie tymczasowe 
do czasu  wykonania kanalizacji sanitarnej. Z chwilą 
wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej należy 
je bezwzględnie zlikwidować a obiekt podłączyć 
do sieci  kanalizacji sanitarnej. Nie dopuszcza się 
funkcjonowania jednocześnie kanalizacji sanitarnej i 
zbiorników bezodpływowych. Zaleca się wyprzedzająco 
lub  równolegle z realizacją obiektów kubaturowych 
budowę sieci uzbrojenia”

6) W pkt 8/Wieś Kębłowo, część działki nr 375/16 
(plan nr 2.9) w pkt 3. Zasady obsługi w zakresie 
infrastruktury technicznej dla stref 1 MN i 3  MU 
wprowadza się dodatkowy zapis: „Dopuszcza się 
odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorników 
bezodpływowych z udokumentowanym  wywozem 
ścieków do oczyszczalni jako rozwiązanie tymczasowe 
do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej. Z chwilą 
wybudowania zbiorczej kanalizacji  sanitarnej należy 
je bezwzględnie zlikwidować a obiekt podłączyć 
do sieci kanalizacji sanitarnej. Nie dopuszcza się 
funkcjonowania jednocześnie  kanalizacji sanitarnej i 
zbiorników bezodpływowych. Zaleca się wyprzedzająco 
lub równolegle z realizacją obiektów kubaturowych 
budowę sieci  uzbrojenia”
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7) W pkt 9/Wieś Kębłowo, część działki nr 380/35, 
gmina Luzino (plan nr 2.10) w pkt 3. Zasady obsługi 
w zakresie infrastruktury technicznej  dla stref 2 MU, 
3 MU, 4 MN, 5 MN wprowadza się dodatkowy zapis: 
„Dopuszcza się odprowadzenie ścieków sanitarnych 
do zbiorników  bezodpływowych z udokumentowa-
nym wywozem ścieków do oczyszczalni jako rozwią-
zanie tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji 
sanitarnej. Z  chwilą wybudowania zbiorczej kanali-
zacji sanitarnej należy je bezwzględnie zlikwidować 
a obiekt podłączyć do sieci kanalizacji sanitarnej. 
Nie dopuszcza  się funkcjonowania jednocześnie 
kanalizacji sanitarnej i zbiorników bezodpływowych. 
Zaleca się wyprzedzająco lub równolegle z realizacją 
obiektów  kubaturowych budowę sieci uzbrojenia”

8) W pkt 10/Wieś Kębłowo, część działki nr 383/25, 
gmina Luzino (plan nr 2.11) w pkt 3. Zasady obsługi 
w zakresie infrastruktury technicznej  dla stref 1 MN, 
2MN, 3MN, 4MN, 9MN wprowadza się dodatkowy 
zapis: „Dopuszcza się odprowadzenie ścieków sani-
tarnych do zbiorników  bezodpływowych z udoku-
mentowanym wywozem ścieków do oczyszczalni 
jako rozwiązanie tymczasowe do czasu wykonania 
kanalizacji sanitarnej. Z  chwilą wybudowania zbior-
czej kanalizacji sanitarnej należy je bezwzględnie 
zlikwidować a obiekt podłączyć do sieci kanalizacji 
sanitarnej. Nie dopuszcza  się funkcjonowania jedno-
cześnie kanalizacji sanitarnej i zbiorników bezodpły-
wowych. Zaleca się wyprzedzająco lub równolegle 
z realizacją obiektów  kubaturowych budowę sieci 
uzbrojenia”

9) W pkt 11/Wieś Kębłowo, działka nr 369/2, gmina 
Luzino (plan nr 2.12) w pkt 3. Zasady obsługi w 
zakresie infrastruktury technicznej dla stref  3UR, 
4MN, 5MN, 6MN wprowadza się dodatkowy zapis: 
„Dopuszcza się odprowadzenie ścieków sanitarnych 
do zbiorników bezodpływowych z  udokumentowa-
nym wywozem ścieków do oczyszczalni jako rozwią-
zanie tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji 
sanitarnej. Z chwilą wybudowania  zbiorczej kanali-
zacji sanitarnej należy je bezwzględnie zlikwidować 
a obiekt podłączyć do sieci kanalizacji sanitarnej. 
Nie dopuszcza się funkcjonowania  jednocześnie 
kanalizacji sanitarnej i zbiorników bezodpływowych. 
Zaleca się wyprzedzająco lub równolegle z realizacją 
obiektów kubaturowych budowę  sieci uzbrojenia”

10) W pkt 10/Wieś Kębłowo, część działki nr 383/25, 
gmina Luzino (plan nr 2.11) w pkt 4. podpunkt B 
(zasady i standardy usytuowania  zabudowy i urzą-
dzenia terenu oraz zasady i warunki podziału terenu) 
dla strefy 2 MN symbol określający ulicę „10KDw” 
zmienia się na symbol „12KDw”.

11) W pkt 5/wieś Kębłowo, działka nr 335/1, gmina Luzino 
(plan nr 2.3) pkt 5 dla stref 1MN i 2MN w brzmieniu: 
„Teren położony jest w obrębie  Obszaru Chronio-
nego Krajobrazu Pradoliny Redy – Łeby. Obowiązuje 
Rozporządzenie Wojewody Gdańskiego nr 5/94 i nr 
11/98” otrzymuje brzmienie:  „Teren położony jest w 
obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pradoliny 
Redy-Łeby, gdzie obowiązują zakazy i nakazy wynika-
jące z Uchwały Nr  1161/XLVII/10 Sejmiku Wojewódz-
twa Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie 
obszarów chronionego krajobrazu w województwie 
pomorskim  (Dz. U. Woj. Pomorskiego Nr 80 poz. 
1455)”

12) W pkt 5/wieś Kębłowo, działka nr 335/1, gmina Luzino 
(plan nr 2.3) pkt 3 podpunkt C/ dla stref 3K i 4Kw w 
brzmieniu: „Teren położony jest w  obrębie Obsza-

ru Chronionego Krajobrazu Pradoliny Redy – Łeby. 
Obowiązuje Rozporządzenie Wojewody Gdańskiego 
nr 5/94 i nr 11/98” otrzymuje  brzmienie: „Teren poło-
żony jest w obrębie Obszaru Chronionego Krajobra-
zu Pradoliny Redy-Łeby, gdzie obowiązują zakazy i 
nakazy wynikające z  Uchwały Nr 1161/XLVII/10 Sej-
miku Województwa Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 
2010r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu 
w województwie  pomorskim (Dz. U. Woj. Pomor-
skiego Nr 80 poz. 1455)”

§ 2

W Uchwale Nr XXXIV/256/02 Rady Gminy Luzino z 
dnia 15 marca 2002r. w sprawie uchwalenia Miejscowych 
Planów Zagospodarowania  Przestrzennego fragmentów 
wsi Luzino i fragmentów wsi Kębłowo w gminie Luzino 
zapis w § 2 ust. 2 pkt 3/ uchyla się w całości.

§ 3

W Uchwale Nr XXXIV/256/02 Rady Gminy Luzino z 
dnia 15 marca 2002r. w sprawie uchwalenia Miejscowych 
Planów Zagospodarowania  Przestrzennego fragmentów 
wsi Luzino i fragmentów wsi Kębłowo w gminie Luzino 
w § 2 ust. 2 dodaje się pkt 5/ w brzmieniu: „Przy realizacji 
ustaleń  planu należy objąć ochroną naturalne i półnatu-
ralne ekosystemy: torfowiska, bagna, murawy, solniska, 
linie brzegowe wód, doliny rzeczne, źródła,  źródliska; w 
celu zapewnienia trwałości i różnorodności genetycznej 
dzikich roślin, zwierząt i grzybów zgodnie z przepisami 
odrębnymi w tym m.in.
1) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

Środowiska (tekst jednolity: Dz. U.z 2008 r.Nr 25, poz. 
150 ze zm.)

2) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z 2005 r.Nr 113, poz. 
954, Nr 130, poz. 1087)

3) Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst 
jedn. Dz. U.z 2005 r.Nr 239, poz. 2019 ze zm.)

4) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 
(tekst jedn. Dz. U.z 2003 r., Nr 106, poz. 1002 ze zm.)

5) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 
2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących 
zwierząt objętych ochroną (Dz. U.Nr  220, poz. 2237)

6) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 
2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących 
roślin objętych ochroną (Dz. U.Nr 168,  poz. 1764)

7) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 9 lipca 2004 
r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów 
objętych ochroną (Dz. U.Nr 168,  poz. 1765)”.

§ 4

Brak treści
1) Zapisy uchwały Nr XXXIV/256/02 Rady Gminy 

Luzino z dnia 15 marca 2002r. w sprawie uchwalenia 
M i e j s c o w y ch  P l a n ó w  Z a g o s p o d a r o wa n i a  
Przestrzennego fragmentów wsi Luzino i fragmentów 
wsi Kębłowo w gminie Luzino poza zapisami, o których 
mowa w § 1 i § 2 i § 3 niniejszej uchwały  pozostają 
bez zmian.

2) Załączniki graficzne do uchwały Nr XXXIV/256/02 
Rady Gminy Luzino z dnia 15 marca 2002r. w sprawie 
uchwalenia Miejscowych Planów  Zagospodarowania 
Przestrzennego fragmentów wsi Luzino i fragmentów 
wsi Kębłowo w gminie Luzino pozostają bez zmian.

§ 5

Stwierdza się zgodność Miejscowego Planu Zago-
spodarowania Przestrzennego z polityką przestrzenną 
Gminy, określoną w Studium Uwarunkowań i  Kierun-
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ków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzino, 
zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXV/336/2006 Rady Gminy 
Luzino z dnia 10.10.2006 r.

§ 6

Integralną częścią niniejszej uchwały są:
1) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w 

planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych  Gminy oraz zasadach 
ich finansowania – załącznik Nr 1 do niniejszej 
uchwały

2) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag – 
załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 7

Zobowiązuje się Wójta Gminy Luzino do:
1) Niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały 

Wojewodzie Pomorskiemu w celu ogłoszenia jej w 
Dzienniku Urzędowym Województwa  Pomorskiego.

2) Umieszczenia odpisu niniejszej uchwały na okres 14 
dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ustka.

3) Publikacji niniejszej uchwały wraz z częścią graficzną 
na stronie internetowej Urzędu Gminy Luzino.

§ 8

Zobowiązuje się Wójta Gminy Luzino do umożliwie-
nia zainteresowanym osobom wglądu do dokumentów 
przedstawiających plan oraz wydawanie z tych  doku-
mentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im 
wyrysów i wypisów.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogło-
szenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomor-
skiego za wyjątkiem § 7 ust. 1 i 2, które  wchodzą w życie 
z dniem podjęcia uchwały.

   Załącznik nr 1
   do uchwały nr IV/15/2010
   Rady Gminy Luzino

     z dnia 29 grudnia 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w 

planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy oraz  zasadach 

ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, (Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz. 717 ze  zmianami), art. 
7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym ((Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze 
zmianami) i art. 111 ust. 2  pkt 1 ustawy z 26 listopa-
da 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. 
U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, ze zmianami) Rada Gminy 
Luzino  rozstrzyga, co następuje: W związku z uchwale-
niem planu wystąpi konieczność realizacji inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, obciążającej  budżet 
gminy. Finansowanie infrastruktury technicznej gmina 
realizuje w oparciu o każdorocznie uchwalony budżet 
obejmujący wysokość i przedmiot  finansowania. Każde-
go roku gmina występuje również o pozyskanie środków 
celowych (dotacje i inne fundusze związane z ochroną 
środowiska, w tym  fundusze unijne).

   Załącznik nr 2
   do uchwały nr IV/15/2010
   Rady Gminy Luzino

     z dnia 29 grudnia 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wnie-

sionych do projektu planu wyłożonego w dniach 

11.10.2010r. do 9.11.2010r.

W okresie wyłożenia projektu planu do publicznego 
wglądu oraz w czasie 14 dni po upływie okresu wyłoże-
nia projektu planu uwagi nie wpłynęły.
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 UCHWAŁA Nr III/12/10

Rady Gminy Ryjewo

 z dnia 29 grudnia 2010 r.

 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4), pkt 9 lit. „i” ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity 
tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z późniejszymi 
zmianami), oraz art. 233, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 6 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 157, poz.  1240z późniejszymi zmianami) Rada 
Gminy Ryjewo uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się dochody budżetu gminy na rok 2011 w 
wysokości 17.356.239,00 zł, W tym:
- Dochody bieżące w wysokości 14.375.921,00 zł
- Dochody majątkowe w wysokości 2.980.318,00 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody uchwalone w § 1 ust. 1 obejmują:

1) dotację celową na zadania z zakresu administracji 
rządowej w kwocie 2.266.380,- zł, zgodnie z załącz-
nikiem nr 10,

2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych w wysokości 40.000,- zł.

§ 2

1. Uchwala się wydatki budżetu gminy na rok 2011 w 
wysokości 16.969.948,00 zł W tym:
- Wydatki bieżące w wysokości 14.353.131,00 zł
- Wydatki majątkowe w wysokości 2.616.817,00 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki uchwalone w § 2 ust. 1 obejmują:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządo-
wej na kwotę 2.266.380- zł, zgodnie z załącznikiem 
nr 10,

2) wydatki na realizację zadań określonych w progra-
mie profilaktyki rozwiązywania problemów alko-
holowych na kwotę 30.000,- zł, oraz na  zwalczanie 
narkomanii 10.000,- zł.

3) wydatki majątkowe na kwotę 2.616.817,00 zł. w 
tym wydatki na programy i projekty realizowane 
ze środków strukturalnych i z budżetu  środków 
europejskich - zgodnie z załącznikiem nr 3.

4) odpis dla Izb Rolniczych w wysokości 12.798,- zł

Poz. 658, 659


