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Poz. 1461 

 

UCHWAIA NR XXXIłń94łŃ9 

Rady Gminy Dygowo 

z dnia 29 czerwca 2009 r. 

 

w s”rawie zmiany uchwaJy w s”rawie zasad wyJa”ywania bezdomnych zwierząt 
na terenie gminy Dygowo i dalszym ”ostę”owaniu z nimiŁ 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óunŁ zmŁ), artŁ 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o ochronie zwierząt (ŚzŁ U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z ”óunŁ zmŁ), w związku z roz”orządzeniem Mi-

nistra S”raw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sier”nia 1998 rŁ w s”rawie zasad i warunków wy-

Ja”ywania bezdomnych zwierząt (ŚzŁ U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753) oraz po uzgodnieniu z Powiatowym 

Lekarzem Weterynarii w KoJobrzegu, Rada Gminy Śygowo uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. W uchwale Nr XXX/189/09 Rady Gminy Dygowo z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie zasad wy-

Ja”ywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Śygowo i dalszym ”ostę”owaniu z nimi w”rowadza się 
nastę”ujące zmiany: 

1) uchyla się § 8 włw uchwaJy; 
2) ”ozostaJe za”isy ”ozostają bez zmianŁ 

§ 2. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy ŚygowoŁ 

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

wództwa źachodniopomorskiego. 

PRźśWOŚNICźĄCY RAŚY 

 

Janusz FijaJkowski 

Poz. 1462 

 

UCHWAIA NR XXXIIIł272ł2ŃŃ9 

Rady Gminy Karnice 

z dnia 10 czerwca 2009 r. 

 

w s”rawie zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ”ŁnŁ ｭPogorzelicaｬ 

dla terenu lewącego w obrębie Konarzewo. 

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

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 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 oraz z 2007 r. 

Nr 127, poz. 880) Rada Gminy Karnice, co nastę”uje: 

RozdziaJ I 
Prze”isy wstę”ne 

§ 1. 1. źgodnie z uchwaJą Nr XIVł99ł2007 Rady Gminy Karnice z dnia 26 wrze`nia 2007 r. w spra-

wie ”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. 

ｭPogorzelicaｬ, ”rzyjętego uchwaJą Nr XXVI/179/2005 Rady Gminy Karnice z dnia 29 czerwca 2005 r., po 

stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzen-

nego gminy Karnice uchwalonego uchwaJą Rady Gminy Karnice Nr IX/51/2003 z dnia 10 lipca 2003 r., 

zmienionego uchwaJą Nr XXXI/225/2006 z dnia 12 stycznia 2006 rŁ oraz uchwaJą Nr V/40/2007 z dnia 

31 stycznia 2007 rŁ, uchwala się zmianę miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ”ŁnŁ ｭPo-

gorzelicaｬ, zwaną dalej zmianą ”lanuŁ 
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2. Zmiana planu obejmuje teren o powierzchni 8,33 ha, w obrębie geodezyjnym Konarzewo, ozna-

czony na rysunku zmiany planu w skali 1:1000. 

3. Przedmiotem zmiany ”lanu jest ”rzeznaczenie terenu ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
z niezbędną infrastrukturą technicznąŁ 

4. Integralnymi czę`ciami niniejszej uchwaJy są nastę”ujące zaJączniki: 

1) zaJącznik nr 1 - rysunek zmiany planu, w skali 1: 1000; 

2) zaJącznik nr 2 - wyrys ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gmi-

ny Karnice; 

3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu; 

4) zaJącznik nr 4 - s”osób realizacji, za”isanych w zmianie ”lanu, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, nalewących do zadaL wJasnych gminy oraz zasady ich finansowaniaŁ 

5. Plan miejscowy okre`la: 

1) przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach 
zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego; 
3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej; 
5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych; 
6) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu, w tym linie zabudo-

wy, gabaryty obiektów i wskauniki intensywno`ci zabudowy; 
7) szczegóJowe zasady i warunki scalania nieruchomo`ci objętych ”lanem; 
8) szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu; 
9) zasady budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

10) s”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenów; 
11) stawki ”rocentowe, na ”odstawie których ustala się o”Jatę, o której mowa w artŁ 36 ust. 4 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 2. 1. Ustalenia ”lanu miejscowego skJadają się z: 

1) ”rze”isów wstę”nych, zawartych w rozdziale 1 niniejszej uchwaJy; 
2) ustaleL ogólnych, zawartych w rozdziale 2 niniejszej uchwaJy; 
3) ustaleL szczegóJowych dla wyznaczonych w ”lanie terenów elementarnych, zawartych w rozdziale 3 

niniejszej uchwaJy; 
4) ”rze”isów koLcowych, zawartych w rozdziale 4 niniejszej uchwaJyŁ 

2. Śla ”oszczególnych terenów mają zastosowanie wszystkie rodzaje ustaleL, o których mowa ustŁ 1. 

3. Śla kawdego terenu elementarnego s”recyzowano ustalenia szczegóJowe w nastę”ującym ukJadzie: 

1) przeznaczenie terenu; 

2) zagos”odarowanie terenu i ksztaJtowanie zabudowy; 
3) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci; 
4) ustalenia w zakresie ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego i kulturowego; 
5) ustalenia komunikacyjne; 

6) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej. 

4. Śla terenów niewymagających kom”letu ustaleL szczegóJowych okre`lono wyJącznie ustalenia 
szczegóJowe wymagane ”otrzebami tych terenówŁ 

5. Ilekroć w ”lanie miejscowym uwywa się niwej wymienionych okre`leL, to nalewy je rozumieć nastę-
”ująco: 

1) wysoko`ć zabudowy - wysoko`ć liczona od ”oziomu terenu ”rzy najniwej ”oJowonym wej`ciu do bu-

dynku do kalenicy, bądu zbiegu ”oJaci dachowej, a w ”rzy”adku stosowania dachów ”Jaskich - do 

najwywszego ”unktu ”rzekrycia dachu; 
2) nieprzekraczalna linia zabudowy - nalewy rozumieć linię, ”oza którą realizacja wszelkich obiektów ku-

baturowych jest niedo”uszczalnaŁ Warunek nie dotyczy ”odziemnych czę`ci budynku, ”rzyJączy 
technicznych, elementów drogowych; 
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3) obowiązująca linia zabudowy, wedJug której nalewy lokalizować budynki mieszkalne oraz ”oza którą 
realizacja wszelkich innych obiektów kubaturowych jest niedo”uszczalnaŁ Śo”uszcza się max 1,2 - 

metrowe ”rzekroczenie obowiązującej linii zabudowy linią zabudowy ganków, ryzalitów lub innych 
architektonicznych elementów budynkówŁ Linia ta stanowi równocze`nie nie”rzekraczalną linię zabu-

dowy dla ”ozostaJych obiektów kubaturowych lokalizowanych na dziaJce; 
4) tymczasowe zagospodarowanie terenu - to sposób korzystania z terenu zagos”odarowanego w s”o-

sób dotychczasowy, do momentu docelowego zainwestowania, zgodnego z funkcją terenu okre`loną 
w planie miejscowym. 

RozdziaJ II 
Ustalenia ogólne 

§ 3. Tymczasowe zagospodarowanie terenu - to s”osób korzystania z terenu zagospodarowanego 

w s”osób dotychczasowy, do momentu docelowego zainwestowania, zgodnego z funkcją terenu okre`lo-

ną w ”lanie miejscowym: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - MN; 

2) tereny dróg wewnętrznych - KDW; 

3) teren infrastruktury elektroenergetycznej - E. 

§ 4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennegoŁ 

1. W zakresie zagos”odarowania terenu i ksztaJtowania zabudowy ustala się: 

1) rozwój struktur funkcjonalnych mieszkaniowych i rekreacyjnych, ”rzy uwzględnieniu uwarunkowaL 
wynikających z charakteru miejscowo`ci; 

2) do”uszcza się stosowanie kolorystyki zabudowy kubaturowej w tonacjach jasnych, ”astelowych, 
stosowanie materiaJów ”ochodzenia naturalnego ty”u drewno, kamieL, cegJa licowa ceramiczna, 
klinkier, dachówka ceramiczna i ceramiczno-pochodna; 

3) nie do”uszcza się umieszczania tablic i obiektów reklamowych, wiszących i wolnostojących na tere-

nie objętym zmianą ”lanu; 
4) ograniczenia wysoko`ci ogrodzeL: minimalnej 1,2 m, maksymalnej do 1,6 m, zakaz budowy ”eJnych 

ogrodzeL ”osesji oraz ogrodzeL z ”refabrykowanych elementów betonowych we frontowej czę`ci 
dziaJki; 

5) w”rowadzanie wzdJuw ciągów komunikacyjnych zieleni izolacyjnejŁ 

2. W zakresie zasad i warunków ”odziaJu nieruchomo`ci ustala się: 

1) dopuszczenie Jączenia dziaJek na terenach ”rojektowanych z uwzględnieniem ”arametrów zawartych 
w ustaleniach szczegóJowych; 

2) do”uszczenie ”odziaJu nieruchomo`ci zainwestowanych ”od warunkiem za”ewnienia dostę”u do dro-

gi publicznej; 

3) przebieg linii rozgraniczających tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowa-

nia dla celów o”racowaL geodezyjnych nalewy okre`lić ”o”rzez odczyt osi linii z rysunku ”lanu; 
4) minimalne wielko`ci wydzielanych dziaJek nie dotyczą terenów dojazdów wewnętrznych oraz wydzie-

leL ”od urządzenia i obiekty techniczneŁ 

3. W zakresie tymczasowego uwytkowania terenu ustala się: Śo czasu realizacji inwestycji zgodnie 
z ”rojektowanym ”rzeznaczeniem terenu do”uszcza się dotychczasowe uwytkowanie terenówŁ 

§ 5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

1) na obszarze objętym o”racowaniem brak jest stanowisk gatunków objętych `cisJą ochroną oraz uję-
tych na wykazach Śyrektywy Siedliskowej Unii śuro”ejskiej oraz Konwencji BerneLskiejŁ 

2. Na obszarze zmiany planu obowiązuje zakaz ”rzekraczania standardów jako`ci `rodowiska ”oza 
granicami dziaJki, do której inwestor ma tytuJ ”rawnyŁ 

§ 6. Ustalenia dotyczące zasad ochrony `rodowiska kulturowego i zabytków - na obszarze zmiany 

planu ograniczenia w tym zakresie nie wystę”ująŁ 

§ 7. Plan wyznacza drogi publiczne jako obszary przeznaczone na cele publiczne. 
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§ 8. Ustalenia dotyczące ukJadu komunikacyjnego: 

1) ”owiązania zewnętrzne ukJadu komunikacyjnego ulicznego odbywa się ”o”rzez ”rojektowane drogi 
wewnętrzne z ”odJączeniem do projektowanej drogi gminnej i dalej do drogi powiatowej; 

2) obowiązuje ”arkowanie w granicach wJasnej dziaJki ”rzy zaJoweniu dla zabudowy mieszkaniowej - 

min. 2 miejsca parkingowe na jeden lokal; 

3) regulacje linii rozgraniczających dróg, zgodnie z rysunkiem zmiany ”lanu, nalewy dokonywać w miarę 
”ostę”u ”rac realizacyjnychŁ 

§ 9. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej. 

1. W zakresie zao”atrzenia w wodę: 

1) zao”atrzenie z istniejącej i ”rojektowanej sieci wodociągowej, zasilanej z istniejącego wodociągu 
wiejskiego; do”uszcza się korzystanie z ujęć wody na terenie wJasnych dziaJek do celów gos”odar-

czych; 

2) ustala się ”arametry nowo”rojektowanych sieci - Ø 35 ÷ 50 mm, ”rowadzonych w liniach rozgrani-

czenia dróg i ulic oraz w wydzielonych ”asach technicznych; 

3) zao”atrzenie w wodę do celów ”rzeciw”owarowych z hydrantów ulicznych zamontowanych na sieci 
wodociągowej; 

4) lokalizację nowych studni ”ublicznych dla ”otrzeb zao”atrzenia w wodę w sytuacjach kryzysowych, 
zgodnie z odrębnymi ”rze”isami, w ”asie drogowym, ”o”rzedzoną roz”oznaniem hydrogeologicznymŁ 

2. W zakresie od”rowadzania `cieków: 

1) od”rowadzenie `cieków do istniejącej i ”rojektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tJocznej, ze 
zrzutem `cieków do komunalnej oczyszczalni; 

2) ustala się ”arametry nowo”rojektowanych sieci kanalizacji sanitarnej - Ø do 200 mm, ”rowadzonych 
w liniach rozgraniczenia dróg i ulic oraz w wydzielonych ”asach technicznych; 

3) ustala się rozdzielczy system od”rowadzenia `cieków, wszystkie obiekty na obszarze o”racowania 

”lanu winny być ”odJączone do gminnej sieci kanalizacyjnej, do”uszcza się do czasu realizacji nowo-

budowanej sieci kanalizacyjnej od”rowadzenie `cieków do szczelnych zbiorników bezod”JywowychŁ 

3. W zakresie od”rowadzania wód deszczowych: 

1) ustala się od”rowadzenie wód deszczowych do istniejącej i ”rojektowanej kanalizacji deszczowej, 
z od”rowadzeniem do istniejącego ”rzydrownego kanaJu (”oza granicami o”racowania) - wyloty za-

o”atrzyć w urządzenia ”odczyszczające; 
2) ustala się ”arametry nowo”rojektowanych sieci - Ø 200 ÷ 600 mm, ”rowadzonych w liniach rozgra-

niczenia dróg i ulic oraz w wydzielonych ”asach technicznych; 
3) do”uszcza się od”rowadzenie wód o”adowych z ”oJaci dachowych na wJasny teren, zgodnie z ”rze-

pisami Prawa budowlanego. 

4. W zakresie gromadzenia i unieszkodliwiania od”adów ustala się: wstę”ną segregację od”adów 
staJych w miejscu ich ”owstawania, gromadzenie w ”ojemnikach w obrębie ”oszczególnych dziaJek 
i wywóz zgodnie z ”rzyjętym w gminie systemem gos”odarki od”adamiŁ 

5. W zakresie zao”atrzenia w energię elektryczną ustala się: 

1) zasilanie obszaru o”racowania z istniejących i ”rojektowanych stacji transformatorowych 15ł0,4 kV 

ty”u miejskiegoŁ Projektowane stacje zasilić ”rzelotowo liniami kablowymi `redniego na”ięcia - 

15 kV; 

2) odcinki istniejących linii na”owietrznych, kolidujące z ”lanowanym zagos”odarowaniem terenu - do 

przebudowy i skablowania; 

3) ”lanowane obiekty zasilić rozdzielczą siecią kablową niskiego na”ięcia - 0,4 kV; 

4) budowa o`wietlenia ulicznego we wszystkich ciągach komunikacyjnych. 

6. W zakresie zao”atrzenia w gaz ustala się: 

1) docelowo zasilanie obiektów na obszarze o”racowania gazem ”rzewodowym `redniego ci`nienia 
z planowanej stacji redukcyjno-”omiarowej I sto”nia, zasilanej ”lanowanym gazociągiem wysokiego 
ci`nienia, ”o do”rowadzeniu gazu do miejscowo`ci; 

2) istniejące i ”lanowane obiekty zasilić rozdzielczą siecią `redniego ci`nienia - Ø 32 ÷ 50 mm; 
3) ”rzyJączanie odbiorców za ”o`rednictwem domowych węzJów redukcyjnych na ci`nienie uwytkowe; 
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4) dopuszcza się w ”rzy”adkach indywidualnych stosowanie gazu bez”rzewodowego; 
5) ”rojektowaną sieć rozdzielczą lokalizować w liniach rozgraniczenia dróg i ulic oraz w ”rojektowanych 

pasach technicznych. 

7. W zakresie zao”atrzenia w cie”Jo ustala się indywidualny system ogrzewania, z zastosowaniem 

uródeJ cie”Ja zasilanych ekologicznymi no`nikami energiiŁ 

8. W zakresie obsJugi telekomunikacyjnej ustala się: 

1) dla obiektów nowo”rojektowanych sieć abonencką wykonać jako sieć kablową w kanalizacji tele-

technicznej, prowadzonej w liniach rozgraniczenia dróg oraz ”rojektowanych ”asach technicznych; 
2) odcinki istniejących linii na”owietrznych, kolidujące z ”lanowanym zagos”odarowaniem terenu - do 

przebudowy i skablowania. 

RozdziaJ III 
Ustalenia szczegóJowe 

§ 10. Ustalenia dla terenów zabudowyŁ 

1. Ustalenia dla terenu o symbolu 01 MN, 02 MN, 03 MN o powierzchni kolejno 1,02 ha, 0,70 ha, 

0,75 ha: 
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2. Ustalenia dla terenu o symbolu 04 MN, 05 MN, 06 MN o powierzchni kolejno 0,64 ha, 2,40 ha, 

1,44 ha: 

 

3. Teren o symbolu 07 E, powierzchnia 0,004 ha: 
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§ 11. Tereny komunikacji. 

1. Teren symbolu 01 KDW - teren wewnętrznej drogi osiedlowej o ”owierzchni 0,61 ha: 

 

2. Teren o symbolu 02 KDW - teren wewnętrznej drogi osiedlowej o ”owierzchni 0,39 ha: 
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3. Teren o symbolu 03 KDW, 04 KDW - tereny wewnętrznej drogi osiedlowej o ”owierzchni 0,16 ha, 

0,20 ha: 

 

RozdziaJ IV 

Prze”isy koLcowe 

§ 12. Ustala się stawkę sJuwącą naliczeniu jednorazowej o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nierucho-

mo`ci, o której mowa w artŁ 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wy-

soko`ci: 

ｦ 1,30% dla terenu o symbolu MN, 

ｦ 2,0% dla terenów ”ozostaJychŁ 

§ 13. źmienia się ”rzeznaczenie gruntów rolnych ”ochodzenia mineralnego na cele nierolnicze o Jącz-

nej powierzchni 8,33 ha: 

1) klasy III - 1,8 ha za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzją Nr GZ.tr.057-602-51/09 z dnia 

19 marca 2009 r.; 

2) klasy IV - 6,06 ha i klasy V - 0,47 na ”odstawie Postanowienia MarszaJka Województwa źachodnio-

pomorskiego Nr WRiO_-IV-EN-6080-65/08 z dnia 19 stycznia 2009 r. 

§ 15. Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy KarniceŁ 

§ 14. Śo czasu realizacji ustaleL niniejszej uchwaJy, do”uszcza się dotychczasowy s”osób uwytkowania 
i zagos”odarowania terenu, okre`lony dla ”oszczególnych terenów odrębnie w ustaleniach szczegóJowychŁ 

§ 16. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa źachodnio”omorskiego i ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej Gminy KarniceŁ 

PRźśWOŚNICźĄCY RAŚY 
 

StanisJaw Wolski 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 57 ｦ 10163 ｦ Poz. 1462 

 
ZaJączniki do uchwaJy Nr XXXIII/272/2009 

Rady Gminy Karnice 

z dnia 10 czerwca 2009 r. (poz. 1462) 

źaJącznik nr ń 

 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 57 ｦ 10164 ｦ Poz. 1462 

 

źaJącznik nr 2 

 

 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 57 ｦ 10165 ｦ Poz. 1462 

 

źaJącznik nr 3 

Rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag do ”rojektu zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania 

”rzestrzennego ”ŁnŁ ｭPogorzelicaｬ w gminie Karnice 

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) Rada Gminy rozstrzyga, co nastę”uje: 

W związku z brakiem uwag do wyJowonego do ”ublicznego wglądu ”rojektu zmiany miejscowego ”lanu 
zagos”odarowania ”rzestrzennego ”ŁnŁ ｭPogorzelicaｬ w gminie Karnice, nie rozstrzyga się o s”osobie ich 
rozpatrzenia. 

źaJącznik nr 4 

Rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji, za”isanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania 

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

(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óuniejszymi zmianami) okre`la się nastę”ujący s”osób realizacji oraz zasady fi-
nansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy: 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”okajaniu zbiorowych potrzeb 

mieszkaLców stanowią - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óuniejszymi zmianami) - zadania wJasne gminyŁ 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszym ”lanie, a będące zadaniem 
wJasnym gminy, obejmują: 

a) zao”atrzenie w wodę, odbiór i oczyszczanie `cieków komunalnych, 
b) zao”atrzenia w energię elektryczną, 
c) budowa gminnych drógŁ 

§ 2. 1. Budowa urządzeL i sieci energetycznych realizowana będzie w wyniku umów miedzy zakJa-

dem energetycznym i wJa`cicielami nieruchomo`ciŁ 

2. Gospodarka wodno - `ciekowa, w tym budowa i rozbudowa urządzeL wodociągowo-kanalizacyjnych 

realizowana będzie w o”arciu o Plan Rozwoju Lokalnego ”rzyjętego uchwaJą Nr XXV/173/2005 Rady 

Gminy Karnice z dnia 30 kwietnia 2005 w s”rawie ”rzyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Karnice na 
lata 2005 - 2013. 

3. Budowa dróg gminnych realizowana będzie ”rzez GminęŁ 

§ 3. 1. Finansowanie infrastruktury technicznej w zakresie: 

a) energetyki - nastą”i ze `rodków zakJadu energetycznego, 
b) kanalizacji - nastą”i ze `rodków ”ozyskanych z funduszy Unii śuro”ejskiej, ”rzy ws”óJfinansowaniu 

inwestycji ”rzez budwet gminny, 
c) wodociągów - nastą”i ze `rodków ”ozyskanych z funduszy Unii śuro”ejskiej, Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony _rodowiska i Gos”odarki Wodnej ”rzy ws”óJfinansowaniu inwestycji ”rzez budwet gminny, 
d) budowa dróg gminnych - ze `rodków budwetu gminy i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów 

Rolnych. 


