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UCHWAIA NR VII/40/11 

 RADY GMINY BIELICE 

 z dnia 29 czerwca 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice w obrębach: 
Babin, Parsów. 

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, Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; 

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

z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, 

poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043 

z 2011 r. Nr 32, poz. 159) Rada Gminy Bielice uchwala, c“ nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

Prze”isy ogólne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XXX/178/09 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie 

”rzystą”ienia d“ s”“rządzenia ”lanu, ”“ stwierdzeniu zg“dn“`ci ze Studium uwarunk“waL i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Bielice uchwalonego uchwaJą Nr XXXII/193/10 Rady Gminy 

Bielice z dnia 30 marca 2010 r., uchwala się miejsc“wy ”lan zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ gminy 
Bielice w “brębach Babin i Parsów, zwany dalej ”lanemŁ 

2Ł Plan “bejmuje “bszar ”“J“w“ny w czę`ci “brębów Babin i Parsów, w gminie Bielice, o Jącznej ”o-

wierzchni 164,44 ha. 

3Ł Granice ”lanu ”rzedstawi“ne są na zaJączniku nr 1 (w arkuszach nr 1 i 2) d“ niniejszej uchwaJy - 
rysunku planu w skali 1:5000. 

4Ł Przedmi“tem ”lanu jest ”rzeznaczenie terenów o d“tychczas“wym uwytk“waniu r“lniczym na tere-

ny rolnicze z zakazem zabudowy. 

5Ł Integralnymi czę`ciami ”lanu są nastę”ujące zaJączniki d“ uchwaJy: 

1) zaJącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:5000, na który skJadają się arkusze nr 1 i 2; 

2) zaJącznik nr 2 - wyrys ze ｭStudium uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania przestrzennego 

Gminy Bieliceｬ; 
3) zaJącznik nr 3 - r“zstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu; 

4) zaJącznik nr 4 - r“zstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej nalewących d“ zadaL wJasnych gminyŁ 

§ 2. 1Ł Na “bszarze ”lanu, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenów “raz linie r“zgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach 
zagospodarowania, a takwe szczególne warunki zag“s”“dar“wania terenów “raz “graniczenia w ich 

uwytk“waniu, w tym zakaz zabudowy; 

2) zasady ochrony i ksztaJt“wania Jadu ”rzestrzenneg“; 
3) zasady “chr“ny `r“d“wiska, ”rzyr“dy, kraj“brazu kultur“weg“, dziedzictwa kultur“weg“ i zabytków; 
4) zasady i warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci; 
5) zasady przebudowy, rozbudowy i bud“wy systemów k“munikacji i infrastruktury technicznej; 

6) s”“sób i termin tymczas“weg“ zag“s”“dar“wania, urządzania i uwytk“wania terenów; 
7) stawki ”r“cent“we, na ”“dstawie których ustala się jedn“raz“wą “”Jatę “d wzr“stu wart“`ci nieru-

ch“m“`ciŁ 

2. Ustalenia planu zawarte w tek`cie uchwaJy “bejmują: 

1) R - tereny upraw polowych z zakazem lokalizacji zabudowy; 

2) KD.Z - teren drogi zbiorczej w ”asie dr“gi ”“wiat“wej, relacji Parsów - Drzenin. 

3Ł Przebieg linii r“zgraniczających dla celów “”rac“waL ge“dezyjnych nalewy “kre`lać ”“”rzez “dczyt 
osi odpowiednich linii z rysunku planu. 
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§ 3. Na caJym “bszarze ”lanu ustala się zakaz: 

1) likwidacji r“wów, kanaJów “dwadniających i ukJadów drenarskich, w wypadku uszkodzenia istnieją-
cych urządzeL meli“racji w“dnych nalewy d“k“nać ich na”rawy w s”“sób um“wliwiający zach“wanie 
d“tychczas“wych kierunków s”Jywu w“dy; 

2) “d”r“wadzania nie“czyszcz“nych `cieków d“ gruntu lub w“dy; 
3) skJad“wania materiaJów i ”r“duktów nie związanych z biewącym uwytk“waniem r“lniczym, a takwe 

wyeksploatowanych i wyJącz“nych z uwytk“wania r“lniczeg“ (n”Ł maszyn r“lniczych, `r“dków “chr“ny 

r“`lin, “”ak“waL); 
4) skJad“wania lub r“zsy”ywania “d”adów ”“ ”r“dukcji r“lnej lub ”“zyskanych w inny s”“sób n”Ł z oczysz-

czalni `cieków, bez st“s“wnych zezw“leL “rganu “chr“ny `r“d“wiska; 
5) utwardzania nawierzchni dróg d“jazd“wych d“ ”ól w formie nawierzchni nieprzepuszczalnych np. 

bitumicznych “raz nawierzchni wuwl“wych; 
6) wycinki i ”rzesadzania wart“`ci“weg“ drzew“stanu za wyjątkiem cięć sanitarnychŁ 

RozdziaJ 2 

Prze”isy szczegóJowe 

§ 4. Na terenach, o Jącznej ”“wierzchni 162,32 ha, oznaczonych na rysunku planu, symbolem R, 

ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: tereny uwytków r“lnych, u”raw ”“l“wych, Jąk i pastwisk z drogami dojazdowymi do 

”ól i urządzeniami meli“racji w“dnych; 
2) zakaz zabudowy; 

3) d“”uszcza się ”r“wadzenie linii elektr“energetycznych i teletechnicznych, zgodnie z wymogami obo-

wiązujących w tym zakresie norm i “drębnych ”rze”isów branw“wych “raz sieci, “biektów i urządzeL 
infrastruktury technicznej; 

4) d“”uszcza się m“wliw“`ć ”“dziaJów ge“dezyjnych uwytków r“lnych zg“dnie z ”rze”isami “drębnymi; 
5) ”rzez teren ”rzebiegają: 

a) projektowana napowietrzna linia elektroenergetyczna WN 110 kV relacji Gm. Gryfino - K“Jbacz, 
b) istniejąca na”“wietrzna linia elektr“energetyczna NN 220 kV relacji Krajnik - Morzyczyn, 

c) istniejąca na”“wietrzna linia elektr“energetyczna NN 400 kV, relacji Krajnik ｦ Dunowo, 

 wraz ze strefami “ddziaJywania - pasami technologicznymi, na terenie których “b“wiązują “granicze-

nia ich uwytk“wania i zagospodarowania; 

6) fragment terenu, “znacz“ny na rysunku ”lanu, “bjęty granicami “tuliny SzczeciLskieg“ Parku Krajo-

brazowego ｭPuszcza Bukowaｬ, “b“wiązują zakazy zg“dnie z ”rze”isami “drębnymi; 
7) fragment terenu “bjęty granicami ”r“”“n“waneg“ źes”“Ju Przyr“dnicz“ - Krajobrazowego ZPK - 1 

ｭIąki k“J“ Babinaｬ; przedmiotem i celem “chr“ny są miejsca lęg“we cennych gatunków ”taków “raz 
zbi“r“wiska r“`lin kser“termicznych “raz fragment terenu “bjęty granicami ”r“”“n“waneg“ uwytku 
ekologicznego UE - 1, przedmiotem i celem “chr“ny są zbi“rniki w“dne, “t“cz“ne r“`linn“`cią szuwa-

r“wą “raz cenne zbi“r“wiska r“`linne, “b“wiązuje: 
a) zach“wanie naturalneg“ uksztaJt“wania terenu, 
b) zakaz zmiany st“sunków w“dnych, 
c) st“s“wanie ekstensywneg“ wy”asu bydJa, 
d) st“s“wanie ekstensywnej g“s”“darki Jąkarskiej, 
e) likwidacja istniejących dzikich wysy”isk `mieci; 

8) fragment terenu “bjęty “bszarem cennym ”rzyr“dnicz“ OC - 1, przedmiotem i celem “chr“ny są sta-

nowiska chr“ni“nych gatunków zwierząt “raz uwytki ziel“ne, “b“wiązuje: 
a) zakaz zmiany st“sunków w“dnych, 
b) zakaz wyd“bywania sur“wców mineralnych, 
c) zach“wanie naturalneg“ uksztaJt“wania terenu, 
d) zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewieL, 
e) zakaz zmiany przeznaczenia uwytków ziel“nych w uwytki r“lne, 
f) zakaz grodzenia terenu; 

9) fragment terenu, “znacz“ny na rysunku ”lanu, “bjęty strefą ｭW.III.ｬ ochrony konserwatorskiej stano-

wisk arche“l“gicznych, ”“legającej na ”r“wadzeniu interwencyjnych badaL arche“l“gicznych w przy-

padku podejmowania prac ziemnych; w granicach terenu “bjęteg“ strefą “b“wiązuje: 
a) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi 

z “d”“wiednim “rganem d“ s”raw “chr“ny zabytków, 
b) przeprowadzenie arche“l“gicznych badaL ratunk“wych na terenie “bjętym realizacją ”rac ziem-

nych, na zasadach “kre`l“nych ”rze”isami szczególnymi d“tyczącymi “chr“ny zabytkówŁ 
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§ 5. Na terenie o powierzchni 2,12 ha, “znacz“nym na rysunku symb“lem KŚŁź, ustala się: 

1) przeznaczenie: teren istniejącej dr“gi zbi“rczej w ”asie dr“gi ”“wiat“wej, relacji Parsów - Drzenin, do 

zachowania; 

2) d“”uszcza się ”r“wadzenie ”“dziemnych linii elektr“energetycznych i teletechnicznych oraz sieci in-

nej infrastruktury technicznej; 

3) fragment terenu “bjęty granicami ”r“”“n“waneg“ źes”“Ju Przyr“dnicz“ - Krajobrazowego ZPK - 1 

ｭIąki k“J“ Babinaｬ, przedmiotem i celem “chr“ny są miejsca lęg“we cennych gatunków ”taków “raz 
zbi“r“wiska r“`lin kser“termicznych “raz fragment terenu “bjęty granicami ”r“”“n“waneg“ uwytku 
ekologicznego UE - 1, przedmiotem i celem “chr“ny są zbi“rniki w“dne, “t“cz“ne r“`linn“`cią szuwa-

r“wą “raz cenne zbi“r“wiska r“`linne, “b“wiązuje nakaz “d”r“wadzania wód deszcz“wych i zanie-

czyszczeL z powierzchni drogi poza obszar ZPK - 1 i UE - 1; 

4) fragment terenu, “znacz“ny na rysunku ”lanu, “bjęty strefą ｭW.III.ｬ ochrony konserwatorskiej stano-

wisk arche“l“gicznych, ”“legającej na ”r“wadzeniu interwencyjnych badaL arche“l“gicznych w przy-

padku podejmowania prac ziemnych; w granicach terenu “bjęteg“ strefą “b“wiązuje: 
a) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi 

z “d”“wiednim “rganem d“ s”raw “chr“ny zabytków, 
b) ”rze”r“wadzenie arche“l“gicznych badaL ratunk“wych na terenie “bjętym realizacją ”rac ziem-

nych, na zasadach “kre`l“nych ”rze”isami szczególnymi d“tyczącymi “chr“ny zabytkówŁ 
RozdziaJ 3 

Prze”isy koLcowe 

§ 6. 1. Śla terenów o symbolu R i KŚŁź ustala się jedn“raz“wą “”Jatę “d wzr“stu wart“`ci nierucho-

m“`ci w wys“k“`ci 0%Ł 

§ 7. Wykonanie niniejszej uchwaJy ”“wierza się Wójt“wi Gminy BieliceŁ 

§ 8. UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie 30 dni “d dnia jej “gJ“szenia w Śzienniku Urzęd“wym Wo-

jewództwa źach“dni“”“m“rskieg“ i ”“dlega ”ublikacji na str“nie internet“wej Urzędu Gminy Bielice. 

 

 Wice”rzew“dniczący Rady 

 

Krzysztof Mordal 
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źaJącznik nr 1 ark. 1 

d“ uchwaJy Nr VII/40/11 

Rady Gminy Bielice 

z dnia 29 czerwca 2011 r. 

 

 
  



Śziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa źach“dni“”“m“rskieg“ Nr 97 ｦ 14093 ｦ Poz. 1762 

 

źaJącznik nr 1 ark. 2 

d“ uchwaJy Nr VII/40/11 

Rady Gminy Bielice 

z dnia 29 czerwca 2011 r. 
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źaJącznik nr 2 

d“ uchwaJy Nr VII/40/11 

Rady Gminy Bielice 

z dnia 29 czerwca 2011 r. 
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źaJącznik nr 3 

d“ uchwaJy Nr VII/40/11 

Rady Gminy Bielice 

z dnia 29 czerwca 2011 r. 

Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice w obrębach: Babin, Parsów 

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

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; 

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

z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, 

poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043 

z 2011 r. Nr 32, poz. 159) Rada Gminy Bielice rozstrzyga, c“ nastę”uje: 
Ś“ ”r“jektu miejsc“weg“ ”lanu zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ czę`ci “brębu Babin i Parsów w gminie 

Bielice wyJ“w“neg“ d“ ”ubliczneg“ wglądu w dniach 28 marca do 19 kwietnia 2011 r. wraz z ”r“gn“zą 
“ddziaJywania na `r“d“wisk“ nie wniesi“n“ uwagŁ 
 

 

źaJącznik nr 4 

d“ uchwaJy Nr VII/40/11 

Rady Gminy Bielice 

z dnia 29 czerwca 2011 r. 

Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji z zakresu infrastruktury technicznej 

oraz zasad ich finansowania 

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

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; 

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

z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, 

poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043 

z 2011 r. Nr 32, poz. 159) “kre`la się nastę”ujący s”“sób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą d“ zadaL wJasnych gminy “raz zasady ich finans“wania: 
ź ustaleL zawartych w uchwale w sprawie miejscowego planu zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ czę`ci 
“brębu Babin i Parsów w gminie Bielice ”rzeznaczającej “bszar “”rac“wania na cele r“lne z zakazem za-

bud“wy wynika, iw jeg“ ”rzyjęcie “raz realizacja za”isanych w nim zadaL z zakresu infrastruktury tech-

nicznej nie ”“ciąga za s“bą wydatków z budwetu gminy. 
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UCHWAIA NR VIII/61/11 

 RADY GMINY W BĘŚźINIś 

 z dnia 16 czerwca 2011 r. 

w s”rawie zmiany uchwaJy Nr VI/55/11 Rady Gminy w Będzinie z dnia 31 marca 2011 r. 

w s”rawie ”oboru ”odatków od osób fizycznych w drodze inkasa, okre`lenia inkasentów 

oraz wysoko`ci wynagrodzenia za inkasoŁ 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sam“rządzie gminnym (tekst 

jednolity z 2001 r. Dz. U. 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, Nr 181, poz. 1337; z 2007 nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, 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, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675,), oraz art. 6b ustawy z dnia 

15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 136, poz. 969, Nr 191, 


