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§ 1. Prostuje się oczywistą omyJkę w rozdziale 27 uchwaJy Nr XXV/293/2000 Rady Miejskiej w Py-

rzycach z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

i miasta Pyrzyce (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2001 r. Nr 3, poz. 21), ”olegającą na bJędnym 
za”isaniu numeru dziaJki 69ł3 w obrębie geodezyjnym Krzemlin objętej o”racowaniem, a winno być 69ł2 
w obrębie geodezyjnym KrzemlinŁ 

§ 2. PozostaJe za”isy ”ozostają bez zmianŁ 

§ 3. Niniejsza uchwaJa stanowi integralną czę`ć uchwaJy Nr XXV/293/2000 Rady Miejskiej w Pyrzy-

cach z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy i mia-

sta Pyrzyce. 

§ 4. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi PyrzycŁ 

§ 5. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Woje-

wództwa źachodnio”omorskiegoŁ 

PRźśWOŚNICźĄCY RAŚY 

 

Andrzej Gumowski 

Poz. 1582 

 

UCHWAIA NR XLł242łŃ9 

Rady Miejskiej w Sianowie 

z dnia 30 czerwca 2009 r. 

 

w sprawie uchylenia zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego Gminy Sianów 

obejmującej obszar ”oJowony w obrębie geodezyjnym SkibnoŁ 

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

spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, 

poz. 1492, Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, 

Nr 225, poz. 1635, Dz. U. z 2007 r. Nr 127, poz. 880, Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 

poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) uchwala się, co nastę”uje: 

ŚźIAI I 
Prze”isy ogólne 

 

RozdziaJ ń 

źakres obowiązywania ”lanu i ustalenia dotyczące zasad konstrukcji ”lanu 

§ 1. 1. źgodnie z uchwaJą Nr XLVIIIł266ł06 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 28 wrze`nia 2006 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego 
Gminy Sianów obejmującej obszar ”oJowony w obrębie geodezyjnym Skibno, zmienionej uchwaJą 
Nr XVIII/103/07 z dnia 28 grudnia 2007 rŁ, której granice zostaJy okre`lone na zaJączniku graficznym do 
”owywszej uchwaJy, ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
”rzestrzennego gminy Sianów ”rzyjętym uchwaJą Rady Miejskiej w Sianowie Nr XXXIX/229/01 z dnia 

14 lipca 2001 r. zmienionym uchwaJą Nr XLVII/264/06 z dnia 21 lipca 2006 rŁ uchwala się zmianę miej-

scowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego Gminy Sianów obejmującą obszar ”oJowony w obrębie 
geodezyjnym Skibno, o Jącznej ”owierzchni okŁ 16,53 ha, którego granice oznaczono na zaJączniku nr 1 

do niniejszej uchwaJyŁ 

2. Integralną czę`cią niniejszej uchwaJy są: 

1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opracowany w skali 1:1000, stano-

wiący zaJącznik nr 1 do niniejszej uchwaJy; 
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2) wyrys ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Sianów - sta-

nowiący zaJącznik nr 2 do niniejszej uchwaJy; 
3) rozstrzygnięcie s”osobu rozpatrzenia uwag do projektu planu - stanowiące zaJącznik nr 3 do niniejszej 

uchwaJy; 
4) rozstrzygnięcie s”osobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do za-

daL wJasnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z ”rze”isami o finansach publicznych - 

stanowiące zaJącznik nr 4 do niniejszej uchwaJyŁ 

§ 2. Nastę”ujące oznaczenia graficzne na rysunku ”lanu są obowiązującymi ustaleniami ”lanu: 

1) granice administracyjne miasta; 

2) granice obszaru objętego ”lanem; 
3) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania; 
4) oznaczenia literowe z numerem wyrówniającym ”oszczególne tereny elementarne; 
5) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

6) granice strefy ｭWIIIｬ ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. 

§ 3. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest uwyte ”ojęcie lub okre`lenie: 

1) nieprzekraczalna linia zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć linię, w której mowe być umieszczona 
`ciana ”rojektowanego budynku (za wyjątkiem takich elementów architektonicznych jak: balkon, wy-

kusz, gzyms, okap dachu, rynna oraz innych detali wystroju architektonicznego), bez prawa jej prze-

kraczania; 

2) nowowydzielonej dziaJce - nalewy ”rzez to rozumieć dziaJkę budowlaną ”owstaJą w wyniku ”odziaJu, 
scalenia albo scalenia i ”odziaJu istniejącej lub istniejących nieruchomo`ci gruntowych lub dziaJek 
gruntu; 

3) plan - nalewy ”rzez to rozumieć miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego będący ”rzedmio-

tem niniejszej uchwaJy; 
4) teren elementarny - nalewy ”rzez to rozumieć wydzielony na rysunku ”lanu liniami rozgraniczającymi 

teren oznaczony symbolem cyfrowo-literowym, któremu zostaJo ”rzy”isane ”rzeznaczenieŁ 

2. Pojęcia i okre`lenia uwyte w uchwale, a nie zdefiniowane w niniejszym ”aragrafie nalewy rozumieć 
zgodnie z obowiązującymi ”rze”isamiŁ 

§ 4. 1. Ustalenia ogólne obowiązują na caJym obszarze objętym ”lanemŁ 

2. Kawdy teren elementarny oznaczono na rysunku ”lanu oraz w tek`cie niniejszej uchwaJy symbolem 
cyfrowo-literowym, tzwŁ ｭsymbolem terenuｬŁ 

3. W symbolu terenu, o którym mowa w ustŁ 2, cyfra lub liczba oznacza numer kolejnego terenu 

elementarnego lub kolejny numer drogi, a nastę”ujący ”o nim symbol literowy, zwany symbolem ”rzezna-

czenia, oznacza ”rzeznaczenie terenu lub klasę drogiŁ 

4. Obowiązuje osobna numeracja dla terenów elementarnych i osobna dla terenów drógŁ 

5. Śla kawdego terenu elementarnego za”isano ustalenia szczegóJoweŁ 

ŚźIAI II 
USTALśNIA OGÓLNś 

 

RozdziaJ ń 

Ustalenia ogólne dotyczące ”rzeznaczenie terenów 

§ 5. Ustala się ”rzeznaczenie terenów: 

1) tereny zabudowy usJugowej - oznaczone symbolem przeznaczenia U; 

2) tereny zabudowy ”rodukcyjnej, skJadów i magazynów wraz z zabudową usJugową - oznaczone sym-

bolem przeznaczenia P/U; 

3) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - oznaczone symbolem przeznaczenia MW; 

4) tereny obsJugi komunikacji - oznaczone symbolem przeznaczenia KS; 

5) tereny zieleni izolacyjnej - oznaczone symbolem przeznaczenia ZI; 

6) tereny dróg ”ublicznych klasy zbiorczej - oznaczone symbolem przeznaczenia KDZ; 
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7) tereny dróg ”ublicznych klasy lokalnej - oznaczone symbolem przeznaczenia KDL; 

8) tereny dróg ”ublicznych klasy dojazdowej - oznaczone symbolem przeznaczenia KDD. 

RozdziaJ 2 

Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego 

§ 6. 1. źabrania się wznoszenia nowych obiektów budowlanych o wysoko`ci ”owywej 30 m nad po-

ziomem terenu. 

2. źabrania się realizacji obiektów handlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 2000 m2. 

§ 7. 1. Obiekty do czasowego gromadzenia od”adów staJych sytuowane od strony dróg w odlegJo`ci 
mniejszej niw 10,0 m: 

1) nie mogą mieć wysoko`ci większej niw 2,80 m; 

2) dJugo`ć ich elewacji od strony dróg nie mowe ”rzekraczać 3,0 m; 

3) ich elewacja frontowa musi być ”rzegrodą nie”rzezierną do wysoko`ci nie mniejszej niw 1,5 m i nie 

większej niw 2,0 m. 

2. Obiekty dozoru posesji sytuowane, na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia U oraz 

PłU, od strony dróg w odlegJo`ci mniejszej niw 10,0 m: 

1) nie mogą mieć wysoko`ci większej niw 3,3 m; 

2) dJugo`ć ich elewacji od strony dróg nie mowe ”rzekraczać 3,0 m. 

3. źakazuje się grodzenia dziaJek ogrodzeniami z ”refabrykowanych elementów betonowychŁ 

4. Śla zabudowy towarzyszącej geometrię dachów nakazuje się zastosować taką samą jak geometrię 
dachów budynków gJównych zlokalizowanych na tej samej dziaJceŁ 

RozdziaJ 3 

Ustalenia dotyczące zasad ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 8. 1. Na obszarze ”lanu ustala się zakaz: lokalizowania skJadowisk od”adówŁ 

2. Na obszarze ”lanu nakazuje się: 

1) zbieranie od”adów komunalnych w s”osób selektywny; 

2) zbieranie od”adów niebez”iecznych w s”osób selektywny; 
3) zbieranie od”adów zanieczyszczonych substancjami ro”o”ochodnymi w miejscu ich ”owstawania, 

w szczelnych, specjalnie oznakowanych pojemnikach, ustawionych na szczelnej nawierzchni. 

RozdziaJ 4 

Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej 

§ 9. Na obszarze ”lanu, w celu ochrony zasobu archeologicznego, dla stanowiska ujętego w ewiden-

cji sJuwby konserwatorskiej, wyznaczono strefę ｭWIIIｬ ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk 

archeologicznych, ”olegającą na ”rowadzeniu interwencyjnych badaL archeologicznych w ”rzy”adku ”o-

dejmowania prac ziemnych. W strefie ｭWIIIｬ obowiązuje: 

1) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z ”racami ziemnymi z Wo-

jewódzkim Konserwatorem źabytków; 
2) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziemnych, 

na zasadach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytkówŁ 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 59 ｦ 10599 ｦ Poz. 1582 

 

RozdziaJ 5 

Ustalenia dotyczące wymagaL wynikających z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych 

§ 10. 1. Plan wyznacza nastę”ujące obiekty i obszary ”rzeznaczone na cele ”ubliczne: 

1) drogi publiczne; 

2) tereny obsJugi technicznej sJuwące zas”okojeniu zbiorowych ”otrzeb mieszkaLcówŁ 

2. Wszelkie niezbędne dla ”rawidJowego funkcjonowania miejscowo`ci obiekty i urządzenia, a w szcze-

gólno`ci: obiekty obsJugi technicznej, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, w tym: stacje trans-

formatorowe, przepompownie `cieków, urządzenia wodne i melioracji, zieleL urządzoną i izolacyjną, do-

jazdy, `ciewki ”iesze, `ciewki ”ieszo-jezdne, `ciewki rowerowe mowna realizować na kawdym terenie ele-

mentarnym w s”osób niekolidujący z innymi ustaleniami ”lanu i ”rze”isami odrębnymi. 

§ 11. 1. Śo”uszcza się realizację no`ników reklamowych w formie: 

1) sJu”ów reklamowych o `rednicy nie większej niw 1,5 m i wysoko`ci dla czę`ci eks”ozycyjnej nie 
większej niw 3,0 m; 

2) tablic, neonów, ekranów, w tym reklam `wietlnych i ”od`wietlanych, o powierzchni mierzonej w ob-

rysie zewnętrznym nie większym niw 8,0 m2. 

2. źabrania się realizacji no`ników reklamowych w formie innej niw wymieniona w ustŁ 1. 

RozdziaJ 6 

Ustalenia dotyczące ”arametrów i wskauników ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu 

§ 12. Na terenach elementarnych ”rzeznaczonych ”od zabudowę, w miejscach gdzie na rysunku ”la-

nu nie wskazano obowiązujących lub nie”rzekraczalnych linii zabudowy, dla nowej zabudowy ustala się 
nie”rzekraczalną linię zabudowy w odlegJo`ci: 

1) 8,0 m od linii rozgraniczającej ”as drogi klasy zbiorczej oznaczonej symbolem ”rzeznaczenia KŚź; 
2) 6,0 m od linii rozgraniczającej ”as drogi klasy lokalnej oznaczonej symbolem ”rzeznaczenia KŚL; 
3) 6,0 m od linii rozgraniczającej ”as drogi klasy dojazdowej oznaczonej symbolem przeznaczenia KDD. 

§ 13. 1. Jeweli w ustaleniach szczegóJowych nie wskazano inaczej: 

1) udziaJ ”owierzchni zabudowy w ”owierzchni dziaJki budowlanej lub zes”oJu dziaJek, do których ”osia-

da się tytuJ ”rawny nie mowe być większy niw 40%; 
2) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej w ”owierzchni dziaJki budowlanej lub zes”oJu dziaJek, do któ-

rych ”osiada się tytuJ ”rawny nie mowe być mniejszy niw 30%Ł 

2. Ograniczenia okre`lone w ustŁ 1 pkt 1 i 2 nie dotyczą dziaJek wydzielonych ”od urządzenia infra-

struktury technicznej. 

3. Ograniczenia okre`lone w ustŁ 1 pkt 2 nie dotyczą dziaJek wydzielonych ”od ”arkingi ogólnodo-

stę”neŁ 

RozdziaJ 7 

Ustalenia dotyczące zasad i warunków scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci 

§ 14. Ustala się nastę”ujące ogólne zasady i warunki ”odziaJu terenów na dziaJki budowlane i scala-

nia dziaJek: 

1) wydzielenie dziaJki budowlanej musi za”ewniać: 
a) dostę” do drogi ”ublicznej, 
b) mowliwo`ć realizacji stanowisk ”ostojowych dla samochodów w ilo`ci okre`lonej w ustaleniach 

ogólnych i szczegóJowych, 
c) mowliwo`ć wydzielenia miejsc wJa`ciwego gromadzenia od”adów, 
d) udziaJ ”owierzchni zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki nie większy niw okre`lony 

w ustaleniach ogólnych i szczegóJowych, 
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e) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJki nie mniejszy niw okre-

`lony w ustaleniach ogólnych i szczegóJowych, 
f) mowliwo`ć ”rzyJączenia do sieci infrastruktury technicznej; 

2) zabrania się wydzielania dziaJek ”o zewnętrznym obrysie zewnętrznych ”rzegród budynku, ”rzy czym: 

a) granica nowowydzielonej dziaJki budowlanej, na której stoi wolnostojący budynek musi ”rzebie-

gać co najmniej 4,0 m od zewnętrznego obrysu jego `cian zewnętrznych, 
b) w ”rzy”adku zabudowy stanowiącej ”ierzeje ulic do”uszcza się wyznaczenie granicy dziaJki bu-

dowlanej, na której stoi budynek ”o obrysie zewnętrznym jego `cian zewnętrznych co najwywej 
z 3 stron, którymi sąsiaduje z terenami dróg i obiektami stanowiącymi odrębny ”rzedmiot wJa-

sno`ci, czwarta granica dziaJki musi ”rzebiegać co najmniej 4,0 m od zewnętrznego obrysu ze-

wnętrznych `cian budynku; 
3) okre`la się minimalną ”owierzchnię nowowydzielonej dziaJki budowlanej: 

a) ”rzeznaczonej ”od zabudowę usJugową nie mniej niw 2000 m2, 

b) ”rzeznaczonej ”od zabudowę ”rodukcyjną, skJadów i magazynów oraz centrów logistycznych nie 
mniej niw 5000 m2; 

4) kąt ”oJowenia granic nowowydzielanych dziaJek budowlanych w stosunku do ”asa drogowego musi 
mie`cić się w ”rzedziale od 70° do 90°Ł 

§ 15. Wtórne ”odziaJy istniejących dziaJek budowlanych do”uszcza się ”od warunkiem, we kawda 
z dziaJek otrzymanych w rezultacie tych ”odziaJów będzie s”eJniać wymagania okre`lone w § 14 oraz bę-
dzie zgodna z ustaleniami szczegóJowymiŁ 

§ 16. Ograniczenia wielko`ci wydzielanych dziaJek oraz zakazy ”odziaJów nie dotyczą wydzieleL ”od 

urządzenia infrastruktury technicznej oraz wydzieleL w celach okre`lonych ”rze”isami odrębnymiŁ 

RozdziaJ 8 

Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

§ 17. 1. Ustala się budowę nowych dróg ”ublicznych klasy dróg zbiorczych, lokalnych i dojazdo-

wych, na terenach oznaczonych symbolami ”rzeznaczenia: KŚź, KŚL oraz KŚŚ oraz ich rozbudowę, 
”rzebudowę i remontŁ 

2. Ustala się ”oJączenie terenu ”lanu komunikacyjnie z lewącą ”oza obszarem ”lanu ulŁ Iuwycką sta-

nowiącą drogę klasy gJównej ruchu ”rzys”ieszonego ”o”rzez skrzywowanie drogi 1KŚźŁ 

§ 18. Nakazuje się realizację o`wietlenia na drogach ”ublicznychŁ 

§ 19. 1. Przy budowie, ”rzebudowie, nadbudowie albo zmianie s”osobu uwytkowania obiektów bu-

dowlanych nakazuje się realizację, na terenie dziaJki wJasnej lub zes”oJu dziaJek, do których ”osiada się 
tytuJ ”rawny, stanowisk ”ostojowych dla samochodów osobowych uwytkowników staJych i ”rzebywają-
cych okresowo w liczbie zgodnej z ustaleniami ogólnymi i szczegóJowymiŁ 

2. Nakaz okre`lony w ust. 1 nie dotyczy budowy tymczasowych obiektów budowlanych lokalizowa-

nych na okres do 120 dni. 

3. Śo”uszcza się realizację miejsc ”ostojowych na terenach dróg ”ublicznych w formie ”asów i za-

tok ”ostojowych, na warunkach okre`lonych w ”rze”isach odrębnychŁ 

§ 20. Ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki wy”osawenia w miejsca ”ostojowe dla dziaJek bu-

dowlanych, na których są ”rzewidziane do realizacji nowe budynki: 

1) na terenach ”rzeznaczonych ”od zabudowę usJugową: 
a) dla obiektów handlowych - 1 stanowisko na kawde roz”oczęte 30 m2 ”owierzchni s”rzedawy + 1 

stanowisko na kawde roz”oczęte 50 m2 ”owierzchni uwytkowej ”oza ”owierzchnią s”rzedawy, ”o-

nadto nie mniej niw jedno stanowisko ”ostojowe ”rzeznaczone dla osób nie”eJnos”rawnych, 
b) dla obiektów usJugowych - 1 stanowisko na kawde roz”oczęte 50 m2 ”owierzchni uwytkowej, ”o-

nadto nie mniej niw jedno stanowisko ”ostojowe ”rzeznaczone dla osób nie”eJnos”rawnych; 
2) dla obiektów ”rodukcyjnych, skJadów i magazynów - w zalewno`ci od ”otrzeb nie mniej niw 5. 
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RozdziaJ 9 

Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

§ 21. Ustalenia w zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zao”atrzenia w wodę: 

1) nakazuje się zao”atrzenie w wodę z istniejącego komunalnego wodociągu, ”o”rzez rozbudowę sieci; 
2) obowiązuje zao”atrzenie w wodę na cele ”rzeciw”owarowe z komunalnego wodociągu ”o”rzez hy-

dranty uliczne; 

3) sieci wodociągowe o `rednicach nie mniejszych jak ŚN 110, nakazuje się ”rowadzić w liniach rozgra-

niczających ulic, ”oza jezdniami; 
4) do”uszcza się ”rowadzenie sieci wodociągowych ”oza liniami rozgraniczającymi dróg; 
5) nakazuje się budowę nowych ujęć wody, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi w s”rawie zasad za”ew-

nienia funkcjonowania ”ublicznych urządzeL zao”atrzenia w wodę w warunkach s”ecjalnychŁ 

§ 22. Ustalenia w zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu od”rowadzenia `cieków sani-

tarnych: 

1) nakazuje się od”rowadzenie `cieków sanitarnych wyJącznie systemem kanalizacji sanitarnej grawita-

cyjno-tJocznej do oczyszczalni `cieków w Sianowie, ”o”rzez rozbudowę i ”rzebudowę istniejącego 
systemu; 

2) nakazuje się ”rowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej i technologicznej w liniach rozgraniczających 
dróg, ”oza jezdniami o `rednicach nie mniejszych niw: 
a) DN 200 - dla s”Jywu grawitacyjnego, 
b) DN 63 - dla rurociągów tJocznych; 

3) do”uszcza się ”rowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej ”oza liniami rozgraniczającymi dróg; 
4) do”uszcza się, lokalizację ”rze”om”owni `cieków, zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami szczególny-

mi, w granicach terenów elementarnych obsJugiwanych ”rzez te ”rze”om”ownieŁ 

§ 23. Ustalenia w zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu od”rowadzenia `cieków o”a-

dowych i roztopowych: 

1) od”rowadzenie `cieków o”adowych i rozto”owych systemem kanalizacji deszczowej odprowadzają-
cym wody do rzeki Polnicy ”o”rzez budowę systemu kanalizacji deszczowej; 

2) obowiązuje oczyszczanie, `cieków o”adowych i rozto”owych, ”rzed w”rowadzeniem ich do odbior-

nika, z terenów ”rodukcyjnych, skJadowych, baz trans”ortowych, ”arkingów i dróg (zgodnie z obo-

wiązującymi ”rze”isami odrębnymi) oraz z ”owierzchni szczelnej obiektów magazynowania i dystry-

bucji paliw; 

3) wody o”adowe i rozto”owe z dachów, ”laców oraz dróg (zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami od-

rębnymi) mogą być od”rowadzane bez konieczno`ci ich oczyszczania; 
4) do”uszcza się wykorzystanie wód o”adowych nie wymagających oczyszczania do gromadzenia 

i uwycia do nawadniania zieleni; 
5) sieci kanalizacji deszczowej o `rednicach nie mniejszych niw ŚN 300, nakazuje się ”rowadzić w liniach 

rozgraniczających dróg; 
6) do”uszcza się ”rowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej ”oza liniami rozgraniczającymi drógŁ 

§ 24. 1. Ustalenia w zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w gaz: 

1) do”uszcza się wykorzystanie gazu ”rzewodowego do celów bytowych, grzewczych, technologicznych; 
2) nakazuje się zasilanie obszaru objętego ”lanem ze stacji redukcyjno-”omiarowej I° siecią gazową 

`redniego ci`nienia, a zasilanie obiektów budowlanych ”o”rzez indywidualne ”unkty redukcyjno-

”omiarowe II°; 
3) sieci gazowe nakazuje się ”rowadzić w liniach rozgraniczających dróg, ”oza jezdniami, o `rednicach 

nie mniejszych jak DN 63; 

4) do”uszcza się ”rowadzenie sieci gazowej ”oza liniami rozgraniczającymi dróg; 
5) do czasu realizacji sieci gazowej do”uszcza się stosowanie gazu bez”rzewodowego dla celów wy-

mienionych w pkt 1. 

2. Śla sieci gazowej `redniego ci`nienia ustala się obszar oddziaJywania w ”asie o szeroko`ci 1,0 m, 

w którym: 

1) zakazuje się budowy staJych i tymczasowych budynków; 
2) zakazuje się urządzania staJych skJadów i magazynów; 
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3) zakazuje się sadzenia drzew; 
4) do”uszcza się urządzanie ”arkingów nad gazociągiem zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ 

§ 25. Ustalenia w zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w cie”Jo: 

1) ustala się ucie”Jownienie w o”arciu o realizację lokalnych i indywidualnych uródeJ cie”Ja; 
2) dla budowy uródeJ cie”Ja wymienionych w ”kt 1 ustala się zastosowanie urządzeL wykorzystujących 

”aliwa nie ”owodujące ”onadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza; 

3) do”uszcza się realizację systemów grzewczych wykorzystujących uródJa odnawialneŁ 

§ 26. Ustalenia w zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zao”atrzenia w energię elek-

tryczną: 

1) tereny elementarne nakazuje się zasilać na ”oziomie `rednich na”ięć siecią kablową; 
2) zasilanie obiektów budowlanych na ”oziomie niskich na”ięć - siecią kablową; 
3) sieci elektroenergetyczne kablowe na ”oziomie `rednich i niskich na”ięć nakazuje się lokalizować 

w liniach rozgraniczających dróg, poza jezdniami; 

4) nakazuje się skablowanie odcinków istniejącej sieci energetycznej co najmniej w zakresie wskazanym 
na rysunku planu. 

§ 27. Ustalenia w zakresie gospodarki odpadami: 

1) obowiązuje wymóg skJadowania, zagos”odarowania lub utylizacji od”adów, zalewnie od ich charakte-

ru, w źakJadzie Odzysku Od”adów w Sianowie; 
2) do”uszcza się wywóz od”adów na inne wysy”iska; 
3) od”ady nalewy gromadzić w ”ojemnikach do czasowego gromadzenia od”adów z uwzględnieniem ich 

segregacji; 

4) na dziaJkach budowlanych nalewy wyznaczyć, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi miejsca lokalizacji ”o-

jemników do czasowego gromadzenia od”adów staJychŁ 

§ 28. 1. Ustalenia ”lanu nie ograniczają mowliwo`ci likwidacji, ”rzebudowy lub rozbudowy istniejącej 
infrastruktury technicznej i nie ograniczają rozwiązaL zamiennych ”rojektowanej infrastruktury technicz-

nej, ”od warunkiem za”ewnienia wJa`ciwej obsJugi infrastrukturą techniczną terenów zgodnie z ”ozosta-

Jymi ustaleniami ”lanu, w szczególno`ci ”rzeznaczeniem i zasadami zagos”odarowania terenówŁ 

2. Na terenie ”lanu zakazuje się lokalizacji wolnostojących masztów telefonii komórkowejŁ 

RozdziaJ ńŃ 

Ustalenia dotyczące s”osobów i terminów tymczasowego zagos”odarowania, 
urządzenia i uwytkowania terenów 

§ 29. 1. Ustala się zakaz tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenów za 
wyjątkiem: 

1) wykorzystania w s”osób zgodny z dotychczasowym; 
2) do”uszczenia realizacji tymczasowych obiektów budowlanych o funkcji usJugowo-handlowej zgodnie 

z ust. 2 i 3. 

2. Śla tymczasowych obiektów budowlanych o funkcji usJugowo-handlowej obowiązują nastę”ujące 
ustalenia: 

1) do”uszcza się lokalizację w liniach rozgraniczających dróg ”ublicznych jako obiekty towarzyszące 
przystankom komunikacji autobusowej; 

2) obiekty mogą być realizowane jako: 
a) obiekty we ws”ólnej bryle z wiatą ”rzystankową, 
b) obiekty wolnostojące w odlegJo`ci nie większej niw 15,0 m od znaku oznaczającego, zgodnie 

z ”rze”isami odrębnymi, ”rzystanek autobusowy; 
3) ”owierzchnia caJkowita ”ojedynczego obiektu nie mowe być większa niw 20 m2, a wysoko`ć nie mowe 

”rzekraczać 4,0 m. 
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3. Śo”uszcza się lokalizację tymczasowych obiektów budowlanych o funkcji usJugowo-handlowej 

w innych terenach elementarnych, zgodnie z ustaleniami szczegóJowymi, ”rzy czym ”owierzchnia caJko-

wita obiektu nie mowe być większa niw 25 m2, a wysoko`ć nie mowe ”rzekraczać 4,0 m. Ograniczenie 

”owierzchni nie dotyczy nie zadaszonych ｭogródkówｬ gastronomicznychŁ 

ŚźIAI III 
USTALśNIA SźCźśGÓIOWś 

 

RozdziaJ ń 

Ustalenia szczegóJowe dla terenów elementarnych 

§ 30. Dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem terenu 1U o powierzchni 

0,7628 ha obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) ”rzeznaczenie: tereny zabudowy usJugowej; 
2) warunki urbanistyczne: 

a) zabudowa wolnostojąca, 
b) wysoko`ć budynków nie więcej niw 8,00 m, 

c) dachy ”Jaskie lub strome o kącie nachylenia ”oJaci dachowych 30°-45°, 
d) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, 

e) udziaJ ”owierzchni zabudowy w ”owierzchni dziaJki nie więcej niw 40%, 
f) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej w ”owierzchni dziaJki nie mniej niw 30%, 
g) zakazuje się grodzenia terenu od strony drogi ”ublicznej ogrodzeniem o wysoko`ci wywszej niw 

1,20 m, 

h) zakazuje się realizacji wolnostojących no`ników reklamowych; 
3) warunki w zakresie infrastruktury: zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 21, § 22, § 23, 

§ 24, § 25, § 26 i § 27; 

4) ustalenia komunikacyjne: 

a) dojazd do terenu elementarnego 1U z drogi klasy zbiorczej 1KŚź zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 
b) do”uszcza się dojazd do terenu elementarnego 1U ze znajdującej się ”oza obszarem ”lanu 

ul. Spokojnej w Sianowie. 

§ 31. Dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem terenu 2KS o powierzchni 

0,0836 ha obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) ”rzeznaczenie: tereny obsJugi komunikacji samochodowej - ”arkingi ogólnodostę”ne; 
2) warunki urbanistyczne: 

a) zakaz zabudowy, 

b) zakazuje się grodzenia terenu ogrodzeniem z ”refabrykowanych elementów betonowych, 
c) zakazuje się realizacji wolnostojących no`ników reklamowych; 

3) warunki w zakresie infrastruktury: zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 21, § 22, § 23, 

§ 24, § 25, § 26 i § 27; 

4) ustalenia komunikacyjne: 

a) dojazd do terenu elementarnego 2KS z drogi klasy zbiorczej 1KDZ, 

b) do”uszcza się dojazd do terenu elementarnego 2KS ze znajdującej się ”oza obszarem ”lanu 
ul. Spokojnej w Sianowie. 

§ 32. Dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem terenu 3MW o powierzchni 

0,1486 ha obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

2) warunki urbanistyczne: 

a) wysoko`ć budynków nie więcej niw 14,00 m, 

b) dachy ”Jaskie lub dwus”adowe o kącie nie większym niw 45°, 
c) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, 

d) udziaJ ”owierzchni zabudowy w ”owierzchni dziaJki nie więcej niw 30%, 
e) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej w ”owierzchni dziaJki nie mniej niw 50%; 

3) dla znajdującej się na terenie elementarnym 3MW strefy ｭWIIIｬ ograniczonej ochrony konserwator-

skiej stanowisk archeologicznych mają zastosowanie ustalenia wynikające z § 9; 
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4) warunki w zakresie infrastruktury: zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 21, § 22, § 23, 

§ 24, § 25, § 26 i § 27; 

5) ustalenia komunikacyjne: dojazd do terenu elementarnego 3MW ze znajdującej się ”oza obszarem 
planu ul. Spokojnej w Sianowie. 

§ 33. Śla terenów elementarnych oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem terenu 4PłU o ”owierzchni 
7,6556 ha i 5P/U o powierzchni 4,1777 ha obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) ”rzeznaczenie: tereny zabudowy ”rodukcyjnej, skJadów i magazynów wraz z zabudową usJugową, 
w tym centra logistyczne; 

2) warunki urbanistyczne: 

a) wysoko`ć budynków nie więcej niw 14,00 m, 

b) dachy ”Jaskie lub dwus”adowe o kącie nie większym niw 45°, 
c) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, 

d) udziaJ ”owierzchni zabudowy w ”owierzchni dziaJki nie więcej niw 40%, 
e) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej w ”owierzchni dziaJki nie mniej niw 20%; 

3) dla znajdującej się na terenie elementarnym 4PłU strefy ｭWIIIｬ ograniczonej ochrony konserwatorskiej 

stanowisk archeologicznych mają zastosowanie ustalenia wynikające z § 9; 

4) warunki w zakresie infrastruktury: zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 21, § 22, § 23, 

§ 24, § 25, § 26 i § 27; 

5) ustalenia komunikacyjne: 

a) dojazd do terenu elementarnego 4P/U z drogi klasy lokalnej 2KDL, z drogi klasy dojazdowej 

3KŚŚ, wyjątkowo z drogi klasy zbiorczej 1KŚź zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 
b) dojazd do terenu elementarnego 5P/U z drogi klasy lokalnej 2KDL, z drogi klasy dojazdowej 4KDD 

wyjątkowo z drogi klasy zbiorczej 1KŚź zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ 

§ 34. Śla terenów elementarnych oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem terenu 6źI o ”owierzchni 
0,5492 ha i 7ZI o powierzchni 0,2763 ha obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie: tereny zieleni izolacyjnej, do”uszcza się obiekty i sieci infrastruktury technicznej; 
2) warunki urbanistyczne: 

a) zakaz zabudowy, 

b) zakazuje się grodzenia terenu, 
c) zakazuje się realizacji wolnostojących no`ników reklamowych, 
d) istniejący sz”aler drzew wzdJuw lewącej ”oza obszarem ”lanu ulicy Iuwyckiej do zachowania i 

uzu”eJnienia; 
3) ustalenia komunikacyjne: 

a) dojazd do terenu elementarnego 6ZI z drogi klasy dojazdowej 3KDD, 

b) dojazd do terenu elementarnego 7ZI z drogi klasy dojazdowej 4KDD. 

RozdziaJ 2 

Ustalenia szczegóJowe dla dróg 

§ 35. Dla terenu drogi KDZ oznaczonego na rysunku planu symbolem terenu 1KDZ o powierzchni 

0,9237 ha obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) ”rzeznaczenie: droga ”ubliczna klasy zbiorczej, ”rojektowana droga gminna, do”uszcza się: 
a) obiekty i urządzenia ”omocnicze w szczególno`ci wy”osawenia technicznego dróg, 
b) infrastruktura techniczna nie związana z drogą; 

2) warunki urbanistyczne: szeroko`ć w liniach rozgraniczających 20 m; 

3) w zakresie infrastruktury: 

a) do”uszcza się od”rowadzanie `cieków deszczowych z drogi i innych terenów elementarnych do 
rowu melioracyjnego, 

b) nakazuje się ”rowadzić sieć wodociągową o `rednicy nie mniejszej niw ŚN 110, w liniach rozgra-

niczających drogi, ”oza jezdnią, 
c) nakazuje się ”rowadzić sieć kanalizacji sanitarnej o `rednicy nie mniejszej niw ŚN 200 dla sieci 

grawitacyjnej oraz o `rednicach nie mniejszych niw ŚN 63 dla sieci tJocznych, w liniach rozgrani-

czających drogi, ”oza jezdnią, 
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d) nakazuje się ”rowadzenie sieci kanalizacyjnej deszczowej o `rednicy nie mniejszej niw ŚN 300, 
w liniach rozgraniczających drogi, 

e) do”uszcza się ”rowadzenie kanalizacji deszczowej ”od jezdnią, 
f) nakazuje się ”rowadzenie sieci gazowej `redniego ci`nienia o `rednicy nie mniejszej niw ŚN 63, 

w liniach rozgraniczających drogi, ”oza jezdnią, 
g) do”uszcza się ”rowadzenie sieci energetycznej `redniego i niskiego na”ięcia w liniach rozgrani-

czających drogi, ”oza jezdnią, 
h) nakazuje się ”rowadzenie sieci o`wietlenia ulicznego w liniach rozgraniczających drogi, ”oza 

jezdnią, 
i) do”uszcza się ”rowadzenie sieci telekomunikacyjnych i innych nisko”rądowych w liniach rozgra-

niczających drogi, ”oza jezdniąŁ 

§ 36. Dla terenu drogi KDL oznaczonego na rysunku planu symbolem terenu 2KDL o powierzchni 

1,1261 ha obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) ”rzeznaczenie: droga ”ubliczna klasy lokalnej, ”rojektowana droga gminna, do”uszcza się: 
a) obiekty i urządzenia ”omocnicze w szczególno`ci wy”osawenia technicznego dróg, 
b) infrastruktura techniczna nie związana z drogą; 

2) warunki urbanistyczne: szeroko`ć w liniach rozgraniczających 20 m; 

3) dla znajdującej się na terenie drogi 2KŚL strefy ｭWIIIｬ ograniczonej ochrony konserwatorskiej stano-

wisk archeologicznych mają zastosowanie ustalenia wynikające z § 9; 

4) w zakresie infrastruktury: 

a) do”uszcza się od”rowadzanie `cieków deszczowych z drogi i innych terenów elementarnych do rowu 
melioracyjnego, 

b) nakazuje się ”rowadzić sieć wodociągową o `rednicy nie mniejszej niw ŚN 110, w liniach rozgra-

niczających drogi, ”oza jezdnią, 
c) nakazuje się ”rowadzić sieć kanalizacji sanitarnej o `rednicy nie mniejszej niw ŚN 200 dla sieci 

grawitacyjnej oraz o `rednicach nie mniejszych niw ŚN 63 dla sieci tJocznych, w liniach rozgrani-

czających drogi, ”oza jezdnią, 
d) nakazuje się ”rowadzenie sieci kanalizacyjnej deszczowej o `rednicy nie mniejszej niw ŚN 300, 

w liniach rozgraniczających drogi, 
e) do”uszcza się ”rowadzenie kanalizacji deszczowej ”od jezdnią, 
f) nakazuje się ”rowadzenie sieci gazowej `redniego ci`nienia o `rednicy nie mniejszej niw ŚN 63, 

w liniach rozgraniczających drogi, ”oza jezdnią, 
g) do”uszcza się ”rowadzenie sieci energetycznej `redniego i niskiego na”ięcia w liniach rozgrani-

czających drogi, ”oza jezdnią, 
h) nakazuje się ”rowadzenie sieci o`wietlenia ulicznego w liniach rozgraniczających drogi, ”oza 

jezdnią, 
i) do”uszcza się ”rowadzenie sieci telekomunikacyjnych i innych nisko”rądowych w liniach rozgra-

niczających drogi, ”oza jezdniąŁ 

§ 37. Śla terenów dróg KŚŚ oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem terenu 3KŚŚ o ”owierzchni 
0,5461 ha oraz 4KDD o powierzchni 0,2802 ha obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) ”rzeznaczenie: drogi ”ubliczne klasy dojazdowej, ”rojektowane drogi gminne, do”uszcza się: 
a) obiekty i urządzenia ”omocnicze w szczególno`ci wy”osawenia technicznego dróg, 
b) infrastruktura techniczna nie związana z drogą; 

2) warunki urbanistyczne: szeroko`ć w liniach rozgraniczających 15 m; 

3) w zakresie infrastruktury: 

a) do”uszcza się od”rowadzanie `cieków deszczowych z drogi i innych sąsiednich terenów elemen-

tarnych do rowu melioracyjnego, 

b) nakazuje się ”rowadzić sieć wodociągową o `rednicy nie mniejszej niw ŚN 110, w liniach rozgra-

niczających drogi, ”oza jezdnią, 
c) nakazuje się ”rowadzić sieć kanalizacji sanitarnej o `rednicy nie mniejszej niw ŚN 200 dla sieci 

grawitacyjnej oraz o `rednicach nie mniejszych niw ŚN 63 dla sieci tJocznych, w liniach rozgrani-

czających drogi, ”oza jezdnią, 
d) nakazuje się ”rowadzenie sieci kanalizacyjnej deszczowej o `rednicy nie mniejszej niw ŚN 300, 

w liniach rozgraniczających drogi, 
e) dopuszcza się ”rowadzenie kanalizacji deszczowej ”od jezdnią, 
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f) nakazuje się ”rowadzenie sieci gazowej `redniego ci`nienia o `rednicy nie mniejszej niw ŚN 63, 
w liniach rozgraniczających drogi, ”oza jezdnią, 

g) do”uszcza się ”rowadzenie sieci energetycznej `redniego i niskiego na”ięcia w liniach rozgrani-

czających drogi, ”oza jezdnią, 
h) nakazuje się ”rowadzenie sieci o`wietlenia ulicznego w liniach rozgraniczających drogi, ”oza 

jezdnią, 
i) do”uszcza się ”rowadzenie sieci telekomunikacyjnych i innych nisko”rądowych w liniach rozgra-

niczających drogi, ”oza jezdniąŁ 

ŚźIAI IV 

 

RozdziaJ ń 

Ochrona gruntów rolnych 

§ 38. Na obszarze objętym ”lanem dokonuje się zmiany ”rzeznaczenia na cele nierolnicze gruntów 
rolnych o Jącznej ”owierzchni 16,5305 ha, w tym: 

1) gruntów rolnych III klasy bonitacyjnej o Jącznej ”owierzchni 0,5977 ha, w tym 0,5977 ha za zgodą 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi znak GZ.tr.057-602-425/08 z dnia 4 listopada 2008 r.; 

2) gruntów rolnych IV klasy bonitacyjnej o Jącznej ”owierzchni 11,7528 ha, w tym 11,5653 ha za zgo-

dą MarszaJka Województwa źachodnio”omorskiego znak WRiO_-IV-EN-6080-44/08 z dnia 27 pau-
dziernika 2008 r.; 

3) gruntów rolnych V i VI klasy ”ochodzenia mineralnego o Jącznej ”owierzchni 4,1800 ha. 

RozdziaJ 2 

Postanowienia koLcowe 

§ 39. Ustala się stawki sJuwące naliczaniu jednorazowej o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo-

`ci w wysoko`ci: 

1) 30% - dla terenów elementarnych oznaczonych symbolami ”rzeznaczenia U, PłU, MW i KS; 

2) 10% - dla terenów elementarnych oznaczonych symbolem ”rzeznaczenia KDZ, KDL, KDD, ZI. 

§ 40. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta SianówŁ 

§ 41. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 31 dni od dnia ogJoszenia jej w Śzienniku Urzędowym 
Województwa źachodnio”omorskiegoŁ 

PRźśWOŚNICźĄCA RAŚY 

 

Kazimiera Janowicz 
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źaJączniki do uchwaJy Nr XL/242/09 

Rady Miejskiej w Sianowie 

z dnia 30 czerwca 2009 r. (poz. 1582) 

źaJącznik nr ń 
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źaJącznik nr 3 

Rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag wniesionych do ”rojektu ”lanu 

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

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, Dz. U. 

z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, 

Dz. U. z 2007 r. Nr 127, poz. 880, Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, 

poz. 1413) Rada Miejska w Sianowie rozstrzyga, co nastę”uje: 

Po za”oznaniu się z listą nieuwzględnionych ”rzez Burmistrza Gminy i Miasta Sianów uwag wniesionych 
do wyJowonego do ”ublicznego wglądu wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko ”rojektu zmiany 
miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Sianów obejmującej obszar ”oJowony w ob-

rębie geodezyjnym Skibno, ”odtrzymuje rozstrzygnięcie Burmistrza Gminy i Miasta SianówŁ 

źaJącznik nr 4 

Rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania 

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

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, Dz. U. 

z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, 

Dz. U. z 2007 r. Nr 127, poz. 880, Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, 

poz. 1413), Rada Miejska w Sianowie rozstrzyga, nastę”ujący s”osób realizacji inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasady ich finansowania: 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb 
mieszkaLców, stanowią, zgodnie z artŁ 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1998 rŁ o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óuniejszymi zmianami) zadania wJasne gminyŁ 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, za”isane w niniejszym ”lanie, obejmują: 

1) inwestycje realizowane samodzielnie ”rzez gminę; 
2) inwestycje realizowane ws”ólnie ”rzez gminę i inne ”odmiotyŁ 

§ 2. Wykaz terenów elementarnych, dla których zostaJy ustalone inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej nalewące do zadaL wJasnych gminy oraz zadaL realizowanych ws”ólnie ”rzez gminę i inne 
podmioty: 

Lp. Symbol terenu Zapisane w planie przeznaczenie terenu (opis inwestycji) 

1. 1KDZ 
tereny dróg ”ublicznych klasy zbiorczej - budowa gminnej drogi  

”ublicznej klasy zbiorczej wraz z budową infrastruktury technicznej 

2. 2KDL 
tereny dróg ”ublicznych klasy lokalnej - budowa gminnej drogi  

”ublicznej klasy lokalnej wraz z budową infrastruktury technicznej 

3. 
3KDD 

4KDD 

tereny dróg ”ublicznych klasy dojazdowej - budowa gminnych dróg  
”ublicznych klasy dojazdowej wraz z budową infrastruktury  
technicznej 
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§ 3. S”osób realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

1. Realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami, w tym mŁinŁ: ustawą 

Prawo budowlane, ustawą Prawo zamówieL ”ublicznych, ustawą o samorządzie gminnym, ustawą 
o gos”odarce komunalnej i ustawą Prawo ochrony `rodowiskaŁ 

2. S”osób realizacji inwestycji okre`lonych w § 2 ”owinien ulegać modyfikacji wraz z dokonującym 
się ”ostę”em techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najle”szej dostę”nej techniki 
okre`lonej w artŁ 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 rŁ Prawo ochrony `rodowiska (ŚzŁ U. Nr 62, 

poz. 627 z ”óuniejszymi zmianami), o ile nie nastą”i naruszenie ustaleL ”lanuŁ 

3. Inwestycje w zakresie ”rzesyJania i dystrybucji ”aliw gazowych, energii elektrycznej lub cie”lnej 
realizowane będą w s”osób okre`lony w artŁ 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 

(Dz. U. Nr 54, poz. 348 z ”óuniejszymi zmianami). 

§ 4. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy, ujętych w niniejszym ”lanie ”odlega ”rze”isom ustawy z dnia 26 listo”ada 1998 r. o finansach 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z ”óuniejszymi zmianami), ”rzy czym: 

1) wydatki majątkowe gminy okre`la się w uchwale w s”rawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego; 
2) wydatki inwestycyjne finansowane z budwetu gminy okre`la się corocznie w uchwale budwetowej; 
3) inwestycje, których okres realizacji ”rzekracza jeden rok budwetowy, ujmuje się w wykazie stanowią-

cym zaJącznik do uchwaJy budwetowejŁ 

§ 5. 1. źadania w zakresie budowy infrastruktury komunikacyjnej wymienione w § 2 finansowane 

będą ”rzez budwet gminy lub na ”odstawie ”orozumienia i umów z innymi ”odmiotamiŁ 

2. źadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w terenach elementarnych wska-

zanych w § 2 będą na ”odstawie artŁ 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopa-

trzeniu w wodę i zbiorowym od”rowadzeniu `cieków (ŚzŁ U. Nr 72, poz. 747 z ”óuniejszymi zmianami), 
realizowane ze `rodków wJasnych ”rzedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub ”rzez budwet gminyŁ 

3. Zadania w zakresie budowy i przebudowy sieci energetycznych i sieci gazowych w terenach ele-

mentarnych wskazanych w § 2 finansowane będą na ”odstawie artŁ 7 ust. 4 i 5 oraz art. 18 ustawy 

z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (D. U. Nr 54, poz. 348 z ”óuniejszymi zmianami)Ł 

§ 6. Realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej niewyszczególnionych 
w § 2, będą ”rzedmiotem umów zainteresowanych stronŁ 

Poz. 1583 
 

UCHWAIA NR XLł246łŃ9 

Rady Miejskiej w Sianowie 

z dnia 30 czerwca 2009 r. 
 

zmieniająca uchwaJę w s”rawie zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skJad mieszkaniowego zasobu gminy SianówŁ 

 Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lo-

katorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (ŚzŁ U. z 2005 r. Nr 31, 

poz. 266; z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833; z 2007 r. 

Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218) uchwala się, co nastę”uje: 

§ 1. Po § 2 uchwaJy Nr LIVł297ł2002 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 10 ”audziernika 2002 r. 

w s”rawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skJad mieszkaniowego zasobu gminy Sianów (ŚzŁ 
Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 84, poz. 1716; z 2003 r. Nr 22, poz. 293; z 2005 r. Nr 64, 

poz. 1389, Nr 80, poz. 1678) dodaje się § 41 oraz § 42 w brzmieniu: 

   ｭ§ 41. 1. Gmina mowe zawarcie umowy najmu ”o”rzedzić zawarciem z kandydatem na najemcę 
umową o ada”tację na lokal mieszkalny: 
1) lokalu mieszkalnego do remontu wykonywanego ”rzez ”rzyszJego najemcę; 


