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UCHWAIA NR VII/032/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM WARPNIE 

 z dnia 31 maja 2011 r. 

w s”rawie zmiany uchwaJy Nr XL/219/2010 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 

z dnia 27 maja 2010 r. w s”rawie okre`lenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie 

prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych ”rzy zabytku 

w”isanym do rejestru zabytkówŁ 

Na podstawie art. 15 ust. 1, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-

rządzie gminnym (ŚzŁ U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 

Nr 113, poz. 84, 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 r. 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 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, 

poz. 113) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390; z 2006 r. Nr 50, 

poz. 362 i Nr 126, poz. 875; z 2007 r. Nr 192, poz. 1394 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206 Nr 97, 

poz. 804) Rada Miejska w Nowym War”nie uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. W uchwale Nr XL/219/2010 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 27 maja 2010 r. w spra-

wie okre`lenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub 

robót budowlanych ”rzy zabytku w”isanym do rejestru zabytków, wykre`la się w paragrafie 3 w ust. 1, 

punkt 2. 

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

wództwa źachodnio”omorskiegoŁ 
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UCHWAIA NR V/50/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W PIOTACH 

 z dnia 3 czerwca 2011 r. 

w s”rawie: uchwalenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta PJoty 
obejmującego teren w rejonie ulic Osiedle 700-Lecia i GórnaŁ 

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

przestrzennym (Dz. U. 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 24, 

poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, 

Nr 130, poz. 871; z 2011 r. Nr 32, poz. 159), Rada Miejska w PJotach uchwala, co nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

PRZśPISY OGÓLNś 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XXV/256/2009 Rady Miejskiej w PJotach z dnia 6 lutego 2009 r., 

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta 
PJoty obejmującego teren w rejonie ulic Osiedle 700-Lecia i Górna, ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze studium 
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uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego Gminy PJoty, ”rzyjętym uchwaJą Nr VIII/65/2003 

Rady Miejskiej w PJotach z dnia 30 czerwca 2003 rŁ, zmienioną uchwaJami: Nr XV/132/08 Rady Miejskiej 

w PJotach z dnia 8 lutego 2008 r., Nr XLIV/419/10 Rady Miejskiej w PJotach z dnia 30 czerwca 2010 r., 

Nr V/49/2011 Rady Miejskiej w PJotach z dnia 3 czerwca 2011 rŁ, uchwala się miejscowy ”lan zagos”o-

darowania ”rzestrzennego miasta PJoty obejmującego obszar ”oJowony w rejonie ulic 700-Lecia i Górna 
o Jącznej ”owierzchni 16,08 ha, oznaczony na rysunku planu w skali 1: 1000. 

2Ł Przedmiotem ”lanu są tereny: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i usJugowej, zieleni urządzonej z dopuszczeniem zabudowy garawowej, zieleni urządzonej, 
drogi ”ublicznej klasy dojazdowej, dróg wewnętrznychŁ 

3Ł Integralną czę`cią uchwaJy są: 

1) rysunek planu - stanowiący zaJącznik nr 1; 

2) wyrys ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego Gminy PJoty - stano-

wiący zaJącznik nr 2; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu - stanowiące zaJącznik 
nr 3; 

4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finan-

sach publicznych - stanowiące zaJącznik nr 4. 

4Ł Na rysunku ”lanu ustalono nastę”ujące elementy: 

1) granicę obszaru objętego ”lanem; 
2) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania; 
3) ”rzeznaczenie terenów; 
4) linie zabudowy obowiązujące i nie”rzekraczalne dla budynków mieszkalnych; 
5) linie zabudowy nie”rzekraczalne dla budynków garawowych i gospodarczych; 

6) granice dziaJek budowlanych nie”okrywające się z liniami rozgraniczającymi wraz z numerami. 

5Ł Ustala się ”odziaJ obszaru, o którym mowa w § 1 ust. 1 na nastę”ujące tereny: 

1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami: 1.MN, 2.MN, 3.MN, 4.MN, 5.MN, 

6.MN; 

2) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usJugowej, oznaczone symbolami: 7ŁMN,U, 8ŁMN,U, 9ŁMN,U; 
3) zieleni urządzonej z do”uszczeniem zabudowy garawowej, oznaczony symbolem 10ŁźPłKG; 
4) zieleni urządzonej, oznaczone symbolami: 11ŁźP, 12ŁźP; 
5) drogi publicznej klasy dojazdowej, oznaczony symbolem 13.KD-D; 

6) dróg wewnętrznych, oznaczone symbolami: 14ŁKŚW, 15ŁKŚW, 16ŁKŚW, 17ŁKŚW, 18ŁKŚWŁ 

6Ł Oznaczenia cyfrowe wystę”ujące w symbolach terenów, o których mowa w ust. 5 mają charakter 
”orządkowyŁ 

§ 2. 1Ł Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) linii zabudowy obowiązującej - nalewy ”rzez to rozumieć linię, ”rzy której musi być umieszczona `cia-

na lokalizowanego budynku lub co najmniej 60% jej dJugo`ci bez ”rawa jej ”rzekraczania w kierunku 

linii rozgraniczającej, ”rzy czym mogą być usytuowane ”rzed linią zabudowy takie elementy architek-

toniczne jak: balkon, wykusz, schody wej`ciowe, gzyms, oka” dachu, rynna oraz inne detale o wy-

sięgu nie większym niw 1,0 m; 

2) linii zabudowy nieprzekraczalnej - nalewy ”rzez to rozumieć linię, ”rzy której mowe być umieszczona 
`ciana lokalizowanego budynku bez ”rawa jej ”rzekraczania w kierunku linii rozgraniczającej, ”rzy 
czym mogą być usytuowane ”rzed linią zabudowy elementy architektoniczne, o których mowa 
w pkt 2 oraz inne detale o wysięgu nie większym niw 1,0 m; 

3) budynkach istniejących - nalewy ”rzez to rozumieć budynki wybudowane, będące w realizacji, a takwe 
dla których wydano ”ozwolenie na budowę ”rzed dniem wej`cia w wycie ”lanuŁ 

2Ł Pojęcia i okre`lenia uwyte w uchwale, a niezdefiniowane w niniejszym ”aragrafie nalewy rozumieć 
zgodnie z ”rze”isami obowiązującymi w dniu uchwalenia planu. 

RozdziaJ 2 

OGÓLNś ZASAŚY I WARUNKI KSZTAITOWANIA PRZśSTRZśNI 

§ 3. Ustalenia w zakresie ochrony i ksztaJtowania Jadu przestrzennego: 

1) do”uszcza się inne, jednakwe nie większe niw okre`lone w ustaleniach szczegóJowych lub cechujące 
budynki istniejące ”arametry, takie jak: wysoko`ć zabudowy, liczba kondygnacji lub geometria dachu, 
w przypadkach przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy budynków istniejących; 
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2) do”uszcza się stosowanie innych ”arametrów dotyczących ”owierzchni zabudowy i biologicznie 

czynnej, niw okre`lono w ustaleniach szczegóJowych, jedynie w ”rzy”adkach, gdy istniejące zagos”o-

darowanie uniemowliwia ich za”ewnienie; 

3) do”uszcza się stosowanie kolorystyki elewacji budynków zJowonej maksymalnie z trzech kolorów; 
4) w ”rzy”adku lokalizacji budynków infrastruktury technicznej, nie ma zastosowania linia zabudowy, 

przy czym: 

a) wysoko`ć budynków nie mowe być większa niw 5 m, z wyJączeniem inwestycji celu ”ublicznego 
z zakresu Jączno`ci ”ublicznej, 

b) do”uszcza się lokalizację budynków ”rzy granicy dziaJki gruntu wydzielonej na ”otrzeby takich 
obiektów; 

5) nie wymaga się za”ewnienia terenu biologicznie czynnego dla dziaJek gruntu ”rzeznaczonych na ”o-

trzeby lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej, do”uszcza się ”rzy tym ”owierzchnię zabudowy 
do 100% ”owierzchni takich dziaJek; 

6) do”uszcza się wy”osawenie terenów w obiekty maJej architekturyŁ 

§ 4. Ustalenia w zakresie ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) zakaz prowadzenia i lokalizacji ”rzedsięwzięć mogących zawsze i ”otencjalnie znacząco oddziaJywać 
na `rodowisko okre`lonych w ”rze”isach szczególnych z wyJączeniem lokalizacji inwestycji celu pu-

blicznego; 

2) nakaz wywowenia od”adów komunalnych zgodnie z regulaminem utrzymania czysto`ci i ”orządku 
w Gminie PJoty; 

3) zagos”odarowanie innych od”adów niw wymienione w pkt 2 zgodnie z ustawą o odpadach; 

4) obowiązek od”rowadzenia wód o”adowych z terenów dróg ”ublicznych do systemu kanalizacji desz-

czowej. 

§ 5. Ustalenia w zakresie zasad scalania, ”odziaJu i ”arametrów nieruchomo`ci: 

1) nie wyznacza się terenów wymagających wszczęcia ”ostę”owania scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci 
w rozumieniu ”rze”isów odrębnych; 

2) ”oJowenie granic dziaJek budowlanych okre`lono na rysunku ”lanu; 
3) do”uszcza się ”odziaJ terenów na ”otrzeby lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej o ile taką mow-

liwo`ć wskazano w ustaleniach szczegóJowych, ”rzy czym wydzielona dziaJka gruntu musi ”rzylegać bez-

”o`rednio do drogi ”ublicznej lub wewnętrznej, a jej ”owierzchnia nie mowe być większa niw 0,01 ha. 

§ 6. Przeznacza się na cel ”ubliczny tereny drogi ”ublicznej i zieleni urządzonejŁ 

§ 7. Ustalenia w zakresie szczegóJowych warunków zagos”odarowania terenów oraz ograniczeL 
w ich uwytkowaniu: 

1) zakaz umieszczania reklam; do”uszcza się wyJącznie szyldy, w tym wspornikowe oraz znaki firmowe 

mocowane bez”o`rednio na elewacjach budynków; 
2) zakaz lokalizacji masztów, anten i innych konstrukcji których wysoko`ć ”rzekracza 10 m, z zastrze-

weniem ”kt 4; 

3) zakaz lokalizacji na”owietrznych sieci infrastruktury technicznej, chyba, we względy techniczne unie-

mowliwiają inny s”osób realizacji, z zastrzeweniem ”kt 4; 

4) zakazów, o których mowa w pkt 2 i 3 nie stosuje się do inwestycji celu ”ublicznego z zakresu Jącz-

no`ci ”ublicznejŁ 

§ 8. Ustalenia w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infra-

struktury technicznej: 

1) wyznacza się ”owiązanie terenów z ukJadem zewnętrznym ”o”rzez istniejące ulice: Jagiellonów, Ma-

tejki, SJowackiego; 
2) do”uszcza się ”arkowanie ”ojazdów na trenie drogi ”ublicznej, z zastrzeweniem ”kt 3; 

3) na ”otrzeby budynków mieszkalnych nalewy zagwarantować w ramach dziaJki budowlanej co najmniej 

jedno stanowisko postojowe: 

a) na kawdy lokal mieszkalny, 
b) na kawde roz”oczęte 30 m² ”owierzchni usJug handlu, 
c) na kawde roz”oczęte 50 m² ”owierzchni usJug innych niw handel; 

4) stanowiska postojowe, o których mowa w pkt 3 mogą znajdować się w budynkach, w poziomach: 

kondygnacji podziemnej, pierwszej kondygnacji nadziemnej lub poza budynkami; 

5) lokalizacja obiektów infrastruktury technicznej, w tym prowadzenie sieci technicznych w ”asach dróg 
publicznych z dopuszczeniem ich lokalizacji na innych terenach; 
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6) w ”rzy”adku lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej, w tym sieci technicznych na terenach 

o charakterze nie”ublicznych nalewy zagwarantować ”rawo do wszelkich dziaJaL mających na celu 
obsJugę tych sieci ”rzez ich dys”onentów; 

7) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej Æ50-100, z zastrzeweniem ”kt 14; 

8) od”rowadzenie `cieków sanitarnych systemem kanalizacji sanitarnej Æ200, z zastrzeweniem ”kt 14; 

9) od”rowadzenie wód o”adowych systemem kanalizacji deszczowej lub ”owierzchniowo, z zastrzewe-

niem § 4 pkt 4; 

10) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej niskiego lub `redniego na”ięcia; 
11) zaopatrzenie w gaz z sieci niskiego lub `redniego ci`nienia lub tew ze uródeJ wJasnych; 
12) wykorzystywanie do celów grzewczych: gazu ziemnego, oleju, energii elektrycznej, energii sJonecz-

nej, ”om” cie”Ja, a takwe ”aliw staJych, do”uszcza się ”rzy tym stosowanie ogrzewania kominkowe-

go, jednakwe jedynie jako systemu uzu”eJniającego; 
13) zaopatrzenie w Jącza telefoniczne, teleinformatyczne lub inne w zalewno`ci od ”otrzeb; 
14) do”uszcza się budowę, ”rzebudowę i rozbudowę systemów infrastruktury technicznej, w tym zmiany 

”arametrów technicznych i kierunków obsJugi terenówŁ 

§ 9. Ustalenia w zakresie s”osobów i terminów tymczasowego zagos”odarowania i urządzania terenów 

- zakaz, chyba, we w ustaleniach szczegóJowych okre`lono inaczej, tymczasowego zagos”odarowania 
terenu i lokalizacji obiektów tymczasowych, z wyJączeniem obiektów za”lecza budówŁ 

§ 10. Ustala się stawkę ”rocentową jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci w wysoko`ci: 

1) 0% - dla terenów: 7ŁMN,U, 8ŁMN,U, 9ŁMN,U, 10ŁźPłKG, 11ŁźP, 12ŁźP, 13ŁKŚ-D; 

2) 30% - dla terenów: 1ŁMN, 2ŁMN, 3ŁMN, 4ŁMN, 5ŁMN, 6ŁMN, 14ŁKŚW, 15ŁKŚW, 16ŁKŚW, 17ŁKŚW, 
18.KDW. 

RozdziaJ 3 

SZCZśGÓIOWś ZASADY I WARUNKI KSZTAITOWANIA PRZśSTRZśNI 

§ 11. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: 1ŁMN, 2ŁMN, 3ŁMN, 4ŁMN, 
5.MN, 6.MN, z uwzględnieniem ustaleL dla ”oszczególnych terenów: 

1. Przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

2. Zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) budynki mieszkalne jednorodzinne wolnostojące; do”uszcza się dodatkowo wolnostojące budynki gara-

wowe i gospodarcze; 

2) wysoko`ć budynków: 
a) budynki mieszkalne - do 9 m, 

b) budynki garawowe i gospodarcze - do 5 m; 

3) liczba kondygnacji: 

a) budynki mieszkalne - do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze, 

b) budynki garawowe i gospodarcze - jedna kondygnacja; 

4) geometria dachów: 
a) budynki mieszkalne - dachy dwu - lub wielospadowe o symetrycznym nachyleniu ”oJaci ”od ką-

tem 30° - 50°, o kalenicach gJównych ksztaJtowanych: 
- ”rosto”adle do obowiązującej linii zabudowy - w ”rzy”adku dziaJek budowlanych na tere-

nach: 1ŁMN, 2ŁMN, 3ŁMN, 4ŁMN oraz dziaJek budowlanych nr: 1, 2, 3, 4 na terenie 5ŁMN, 
- równolegle do obowiązującej linii zabudowy - w ”rzy”adku dziaJek budowlanych na terenie 

6.MN, 

- równolegle do nie”rzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej od strony drogi ”ublicznej - 

w ”rzy”adku dziaJek budowlanych nr: 5, 6, 7 na terenie 5ŁMN, 
b) budynki garawowe i gospodarcze - dachy jednospadowe o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 20° lub 

mniejszym, lub dwuspadowe o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 30° - 50°; 
5) powierzchnia zabudowy - do 35% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
6) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - co najmniej 30% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
7) linie zabudowy obowiązujące i nieprzekraczalne - zgodnie z rysunkiem planu; w ”rzy”adku dziaJek 

budowlanych, dla których nie okre`lono linii zabudowy dla budynków garawowych i gospodarczych 

dopuszcza się lokalizację tego rodzaju budynków w odlegJo`ci co najmniej 10 m od linii zabudowy dla 

budynków mieszkalnych; 
8) do”uszcza się, z uwzględnieniem linii zabudowy, lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych `cia-

ną bez otworów okiennych lub drzwiowych przy lub w odlegJo`ci 1,5 m od granicy dziaJki budowlanej; 
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9) zakaz lokalizacji dwóch lub większej liczby budynków mieszkalnych na dziaJce budowlanej; 
10) zakaz Jączenia dziaJek budowlanych oraz lokalizacji budynków na dwóch lub większej liczbie dziaJek 

budowlanych; 

11) nakaz ”okrywania ”oJaci dachowych dachówką lub materiaJem dachówko”odobnym; 
12) nakaz, o którym mowa w pkt 11 nie dotyczy budynków garawowych i gospodarczych; 

13) do”uszcza się mowliwo`ć do`wietlenia ”oddaszy ”o”rzez okna ”oJaciowe, okna ”owiekowe albo lu-

karny, przy czym: 

a) obowiązuje jedna forma okien ”oJaciowych albo okien ”owiekowych, albo lukarn na jednym bu-

dynku, 

b) Jączna ”owierzchnia okien ”oJaciowych, ”owiekowych albo lukarn nie mowe być większa niw 25% 
”owierzchni ”oJaci dachu, na której będą umieszczone, 

c) maksymalna wysoko`ć okien ”owiekowych albo lukarn, liczona od ”oJaci dachu nie mowe być 
większa niw 1 m, za` szeroko`ć, od”owiednio nie większa niw 2 i 1,5 m; 

14) zakaz lokalizacji ogrodzeL ”eJnych i o wysoko`ci ”owywej 1,8 m. 

3Ł ObsJuga komunikacyjna - dostę” do drogi ”ublicznej - do terenu 13.KD-D. 

§ 12. Śodatkowe ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 1ŁMN z uwzględnie-

niem § 11 - obsJuga komunikacyjna - dostę” do drogi ”ublicznej: 

1) dziaJka budowlana nr 1 - do terenu 13.KD-D - bez”o`rednio lub ”o`rednio ”o”rzez drogę wewnętrzną 
14.KDW; 

2) dziaJki budowlane nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7 - do terenu 13.KD-D - ”o`rednio ”o”rzez drogę wewnętrzną 
14.KDW; 

3) dziaJki budowlane nr: 8, 9, 10, 11, 12, 13 - do terenu 13.KD-D - ”o`rednio ”o”rzez drogę we-

wnętrzną 15ŁKŚW; 
4) dziaJka budowlana nr 14 - do terenu 13.KD-D - bez”o`rednio lub ”o`rednio ”o”rzez drogę we-

wnętrzną 15ŁKŚWŁ 

§ 13. Śodatkowe ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 2ŁMN z uwzględnie-

niem § 11: 

1Ł źasady ”odziaJu geodezyjnego - do”uszcza się ”odziaJ dziaJki budowlanej nr 7 na potrzeby lokaliza-

cji obiektów infrastruktury technicznej na zasadach, o których mowa w § 5 pkt 3, przy czym jedna 

z granic wydzielonej dziaJki gruntu musi ”okrywać się z granicą obszaru objętego ”lanemŁ 

2Ł ObsJuga komunikacyjna - dostę” do drogi ”ublicznej: 

a) dziaJka budowlana nr 1 - do terenu 13.KD-D - bez”o`rednio lub ”o`rednio ”o”rzez drogę we-

wnętrzną 15ŁKŚW, 
b) dziaJki budowlane nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7 - do terenu 13.KD-D - ”o`rednio ”o”rzez drogę wewnętrzną 

15.KDW, 

c) dziaJki budowlane nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7 - do terenu 13.KD-D - ”o`rednio ”o”rzez drogę wewnętrzną 
15.KDW, 

d) dziaJki budowlane nr: 13, 14 - do terenu 13.KD-D, 

e) dziaJka, o której mowa w ust. 1, wydzielona na potrzeby lokalizacji obiektów infrastruktury tech-

nicznej - do terenu 13.KD-D - ”o`rednio ”o”rzez drogę wewnętrzną 15ŁKŚWŁ 

§ 14. Śodatkowe ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 3ŁMN z uwzględnie-

niem § 11 - obsJuga komunikacyjna - dostę” do drogi publicznej: 

1) dziaJki budowlane nr: 1, 2 - do terenu 13.KD-D; 

2) dziaJki budowlane nr: 3, 4, 5, 6, 7 - do terenu 13.KD-D - ”o`rednio ”o”rzez drogę wewnętrzną 16ŁKŚW; 
3) dziaJki budowlane nr: 8, 9, 10, 11, 12,13 - do terenu 13.KD-D - ”o`rednio ”o”rzez drogę we-

wnętrzną 17ŁKŚW; 
4) dziaJka budowlana nr 14 - do terenu 13.KD-D - bez”o`rednio lub ”o`rednio ”o”rzez drogę we-

wnętrzną 17ŁKŚWŁ 

§ 15. Śodatkowe ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 4ŁMN z uwzględnie-

niem § 11 - obsJuga komunikacyjna - dostę” do drogi ”ublicznej: 

1) dziaJka budowlana nr 1 - do terenu 13.KD-D - bez”o`rednio lub ”o`rednio ”o”rzez drogę wewnętrzną 
17.KDW; 

2) dziaJki budowlane nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7 - do terenu 13.KD-D - ”o`rednio ”o”rzez drogę wewnętrzną 
17.KDW; 
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3) dziaJki budowlane nr: 8, 9, 10, 11, 12 - do terenu 13.KD-D - ”o`rednio ”o”rzez drogę wewnętrzną 
18.KDW; 

4) dziaJka budowlana nr 13 - do terenu 13.KD-D - bez”o`rednio lub ”o`rednio ”o”rzez drogę wewnętrzną 

18.KDW. 

§ 16. Dodatkowe ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 5ŁMN z uwzględnie-

niem § 11: 

1Ł źasady ”odziaJu geodezyjnego - do”uszcza się ”odziaJ dziaJki budowlanej nr 1 na potrzeby lokalizacji 

obiektów infrastruktury technicznej na zasadach, o których mowa w § 5 pkt 3, przy czym jedna z granic 

wydzielonej dziaJki gruntu musi ”okrywać się z granicą obszaru objętego ”lanemŁ 

2Ł ObsJuga komunikacyjna - dostę” do drogi ”ublicznej: 

a) dziaJki budowlane nr: 1, 2, 3 - do terenu 13.KD-D - ”o`rednio ”o”rzez drogę wewnętrzną 18ŁKŚW, 
b) dziaJka budowlana nr 4 - do terenu 13.KD-D - bez”o`rednio lub ”o`rednio ”o”rzez drogę we-

wnętrzną 18ŁKŚW, 
c) dziaJki budowlane nr: 5, 6, 7 - do terenu 13.KD-D, 

d) dziaJka, o której mowa w ust. 1, wydzielona na ”otrzeby lokalizacji obiektów infrastruktury tech-

nicznej - do terenu 13.KD-D - ”o`rednio ”o”rzez drogę wewnętrzną 18ŁKŚWŁ 

§ 17. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: 7ŁMN,U, 8ŁMN,U: 

1. Przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usJugowaŁ 

2. Zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) budynki mieszkalne jednorodzinne wolnostojące; budynki mieszkalne jednorodzinne wolnostojące z loka-

lami usJugowymi o ”owierzchni nie większej niw 50% ”owierzchni uwytkowej takich budynków; do-

”uszcza się dodatkowo wolnostojące budynki garawowe, gos”odarcze i usJugowe; 
2) wysoko`ć budynków: 

a) budynki mieszkalne - do 9 m, 

b) budynki garawowe, gos”odarcze i usJugowe - do 5 m; 

3) liczba kondygnacji: 

a) budynki mieszkalne - do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze, 

b) budynki garawowe, gospodarcze i usJugowe - jedna kondygnacja; 

4) geometria dachów: 
a) budynki mieszkalne - dachy dwu - lub wielospadowe o symetrycznym nachyleniu ”oJaci ”od kątem 

30° - 50°, o kalenicach gJównych ksztaJtowanych: 
- prostopadle do nieprzekraczalnej linii zabudowy - w ”rzy”adku dziaJek budowlanych nr: 1, 12 

na terenie 7.MN,U, 

- równolegle do obowiązującej linii zabudowy - w ”rzy”adku dziaJek budowlanych na terenie 
8ŁMN,U oraz dziaJek budowlanych nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 na terenie 7ŁMN,U, 

b) budynki garawowe, gos”odarcze i usJugowe - dachy: jednospadowe o nachyleniu ”oJaci ”od ką-
tem 20° lub mniejszym, lub dwus”adowe o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 30° - 50°; 

5) powierzchnia zabudowy - do 35% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
6) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - co najmniej 30% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
7) linie zabudowy obowiązujące i nieprzekraczalne - zgodnie z rysunkiem planu; w ”rzy”adku budynków 

garawowych, gos”odarczych i usJugowych do”uszcza się ich lokalizację w odlegJo`ci co najmniej 

10 m od linii zabudowy dla budynków mieszkalnych wyznaczonej od strony dróg ”ublicznych bez 
”rawa ”rzekraczania ”ozostaJych linii zabudowy; 

8) do”uszcza się, z uwzględnieniem linii zabudowy, lokalizację budynków garawowych, gos”odarczych 
i usJugowych `cianą bez otworów okiennych lub drzwiowych ”rzy lub w odlegJo`ci 1,5 m od granicy 

dziaJki budowlanej; 
9) zakaz lokalizacji dwóch lub większej liczby budynków mieszkalnych na dziaJce budowlanej; 
10) zakaz Jączenia dziaJek budowlanych oraz lokalizacji budynków na dwóch lub większej liczbie dziaJek 

budowlanych; 

11) nakaz ”okrywania ”oJaci dachowych dachówką lub materiaJem dachówko”odobnym; 
12) nakaz, o którym mowa w pkt 11 nie dotyczy budynków garawowych, gos”odarczych i usJugowych; 
13) do”uszcza się mowliwo`ć do`wietlenia ”oddaszy ”o”rzez okna ”oJaciowe, okna ”owiekowe albo lu-

karny, przy czym: 

a) obowiązuje jedna forma okien ”oJaciowych albo okien ”owiekowych, albo lukarn na jednym budynku, 
b) Jączna ”owierzchnia okien ”oJaciowych, ”owiekowych albo lukarn nie mowe być większa niw 25% 

”owierzchni ”oJaci dachu, na której będą umieszczone, 
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c) maksymalna wysoko`ć okien ”owiekowych albo lukarn, liczona od ”oJaci dachu nie mowe być 
większa niw 1 m, za` szeroko`ć, od”owiednio nie większa niw 2 i 1,5 m; 

14) zakaz lokalizacji ogrodzeL ”eJnych i o wysoko`ci ”owywej 1,8 m. 

3Ł ObsJuga komunikacyjna - dostę” do drogi ”ublicznej - do terenu 13.KD-D. 

§ 18. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 9.MN,U: 

1. Przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usJugowaŁ 

2. Zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) budynki mieszkalne jednorodzinne wolnostojące; budynki mieszkalne jednorodzinne wolnostojące 
z lokalami usJugowymi o ”owierzchni nie większej niw 50% ”owierzchni uwytkowej takich budynków; 
do”uszcza się dodatkowo wolnostojące budynki garawowe, gos”odarcze i usJugowe; 

2) wysoko`ć budynków: 
a) budynki mieszkalne - do 9 m, 

b) budynki garawowe, gos”odarcze i usJugowe - do 5 m; 

3) liczba kondygnacji: 

a) budynki mieszkalne - do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze, 

b) budynki garawowe, gos”odarcze i usJugowe - jedna kondygnacja; 

4) geometria dachów: 
a) budynki mieszkalne - dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 30° - 50°, 
b) budynki garawowe, gos”odarcze i usJugowe - dachy: jednospadowe o nachyleniu ”oJaci ”od ką-

tem 20° lub mniejszym, lub wielos”adowe o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 30° - 50°; 
5) powierzchnia zabudowy - do 40% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
6) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - co najmniej 30% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
7) linie zabudowy nieprzekraczalne - zgodnie z rysunkiem planu; w ”rzy”adku budynków garawowych, 

gospodarczych i usJugowych do”uszcza się ich lokalizację w odlegJo`ci co najmniej 10 m od linii za-

budowy dla budynków mieszkalnych wyznaczonej od strony dróg ”ublicznych bez ”rawa ”rzekracza-

nia ”ozostaJych linii zabudowy; 
8) do”uszcza się, z uwzględnieniem linii zabudowy, lokalizację budynków garawowych, gos”odarczych 

i usJugowych `cianą bez otworów okiennych lub drzwiowych przy lub w odlegJo`ci 1,5 m od granicy 

dziaJki budowlanej; 
9) do”uszcza się lokalizację dwóch lub większą liczbę budynków mieszkalnych na dziaJce budowlanej; 
10) do”uszcza się Jączenie dziaJek budowlanych; 
11) nakaz ”okrywania ”oJaci dachowych dachówką lub materiaJem dachówko”odobnym; 
12) nakaz, o którym mowa w pkt 11 nie dotyczy budynków garawowych, gos”odarczych i usJugowych; 
13) do”uszcza się mowliwo`ć do`wietlenia ”oddaszy ”o”rzez okna ”oJaciowe, okna ”owiekowe albo lu-

karny, przy czym: 

a) obowiązuje jedna forma okien ”oJaciowych albo okien ”owiekowych, albo lukarn na jednym budynku, 
b) Jączna ”owierzchnia okien ”oJaciowych, ”owiekowych albo lukarn nie mowe być większa niw 25% 

”owierzchni ”oJaci dachu, na której będą umieszczone, 
c) maksymalna wysoko`ć okien ”owiekowych albo lukarn, liczona od ”oJaci dachu nie mowe być 

większa niw 1 m, za` szeroko`ć, od”owiednio nie większa niw 2 i 1,5 m; 

14) zakaz lokalizacji ogrodzeL ”eJnych i o wysoko`ci ”owywej 1,8 m, z wyJączeniem odcinków granic 
dziaJek budowlanych ”okrywających się z granicą obszaru objętego ”lanem, dla których do”uszcza 
się ogrodzenia ”eJne i o wysoko`ci do 2,2 m. 

3Ł ObsJuga komunikacyjna - dostę” do drogi ”ublicznej - do terenu 13.KD-D. 

§ 19. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 10.ZP/KG: 

1. Przeznaczenie - zieleL urządzona z do”uszczeniem zabudowy garawowejŁ 

2Ł źasady ”odziaJu geodezyjnego: 

1) do”uszcza się ”odziaJ terenu na dziaJki budowlane ”rzeznaczone na ”otrzeby lokalizacji budynków 
garawowych wraz z dojazdem zapewniającym dostę” do drogi ”ublicznej; 

2) do”uszcza się ”odziaJ terenu na ”otrzeby lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej na zasadach, 
o których mowa w § 5 pkt 3. 

3. Zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) zieleL, ciągi ”iesze; do”uszcza się budynki garawowe w zabudowie szeregowej wraz z dojazdem; 

2) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych jako obiektów tymczasowych; 
3) wysoko`ć zabudowy - do 4 m; 
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4) liczba kondygnacji - jedna kondygnacja; 

5) geometria dachów - dachy jednospadowe o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 20° lub mniejszym; 
6) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - co najmniej 60% powierzchni terenu; 

7) nakaz dokonania nasadzeL sz”alerów zieleni izolacyjnej ”rzy granicach z drogami publicznymi oraz 

zabudową mieszkaniową jednorodzinną i usJugową (MN,U); 
8) zakaz lokalizacji ogrodzeL ”eJnych i o wysoko`ci ”owywej 1,8 m, ”rzy czym do”uszcza się lokalizację 

ogrodzeL wyJącznie ”rzy granicy z terenem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usJugowej 
(MN,U) oraz z dziaJkami wydzielonymi na ”otrzeby lokalizacji obiektów infrastruktury technicznejŁ 

4Ł ObsJuga komunikacyjna - dostę” do terenu 13ŁKŚ-D. 

§ 20. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: 11ŁźP, 12ŁźP: 

1. Przeznaczenie - zieleL urządzonaŁ 

2. Zasady ”odziaJu geodezyjnego - do”uszcza się ”odziaJ terenów na ”otrzeby lokalizacji obiektów in-

frastruktury technicznej na zasadach, o których mowa w § 5 pkt 3. 

3. Zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) zieleL, ciągi ”iesze; 
2) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - co najmniej 60% powierzchni terenu; 

3) zakaz lokalizacji ogrodzeL ”eJnych i o wysoko`ci ”owywej 1,8 m, ”rzy czym do”uszcza się lokalizację 
ogrodzeL wyJącznie ”rzy granicach z terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usJugowej 

(MN,U) oraz z dziaJkami wydzielonymi na ”otrzeby lokalizacji obiektów infrastruktury technicznejŁ 

4Ł ObsJuga komunikacyjna - dostę” do terenu 13ŁKŚ-D. 

§ 21. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 13.KD-D: 

1. Przeznaczenie - droga publiczna klasy dojazdowej. 

2. Zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) droga jednojezdniowa, do”uszcza się niewyodrębnianie jezdni i chodników lub lokalizację wyJącznie 
chodników, w miejscach, gdzie ”as drogowy ”osiada szeroko`ć mniejszą niw 10 m; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - zmienna - od 5 do 15 m - zgodnie z rysunkiem planu; 

3) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - co najmniej 5% powierzchni terenu. 

3Ł ObsJuga komunikacyjna - ”owiązania z ulicą Jagiellonów oraz innymi drogami. 

§ 22. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: 14ŁKŚW, 15ŁKŚW, 16ŁKŚW, 
17.KDW, 18.KDW: 

1. Przeznaczenie - drogi wewnętrzneŁ 

2. Zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) drogi jednojezdniowe, do”uszcza się niewyodrębnianie jezdni i chodników; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - zmienna - zgodnie z rysunkiem planu; 

3) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - co najmniej 5% powierzchni terenu. 

3Ł ObsJuga komunikacyjna - ”owiązania z terenem 13.KD-D. 

RozdziaJ 4 

USTALśNIA KOKCOWś 

§ 23. Obszar, o którym mowa w § 1 ust. 1 nie wymaga zgody na zmianę ”rzeznaczenia na cele nie-

rolnicze i niele`ne, ”rzy czym ”rzeznacza się na cele nierolnicze i niele`ne: 

1) grunty orne RV o powierzchni 6,5039 ha; 

2) drogi dr-RV o powierzchni 0,0209 ha; 

3) nieuwytki N o powierzchni 5,4145 ha. 

§ 24. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi PJotówŁ 

§ 25. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa źachodnio”omorskiegoŁ 
 

 Przewodniczący Rady  
 

Piotr Jasina 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr V/50/2011 

Rady Miejskiej w PJotach 

z dnia 3 czerwca 2011 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr V/50/2011 

Rady Miejskiej w PJotach 

z dnia 3 czerwca 2011 r. 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr V/50/2011 

Rady Miejskiej w PJotach 

z dnia 3 czerwca 2011 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu 

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; 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 24, 

poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, 

Nr 130, poz. 871; z 2011 r. Nr 32, poz. 159) Rada Miejska w PJotach rozstrzyga, co nastę”uje: 
Śo wyJowonego do ”ublicznego wglądu ”rojektu miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego 
miasta PJoty obejmującego teren w rejonie ulic Osiedle 700-Lecia i Górna wraz z ”rognozą oddziaJywania 
na `rodowisko w dniach od 23 grudnia 2010 r. do 28 stycznia 2011 rŁ, zJowono, uwagę odnoszącą się do 
terenu oznaczonego w projekcie planu miejscowego symbolem 9.MN. 

S”osób rozstrzygnięcia uwagi jest zgodny z ｭWykazem uwag wniesionych do wyJowonego do ”ublicznego 
wglądu ”rojektu miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennegoｬ, stanowiącym integralną czę`ć 
dokumentacji formalnoprawnej prac planistycznych. 

 

 

 

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr V/50/2011 

Rady Miejskiej w PJotach 

z dnia 3 czerwca 2011 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie 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 zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. 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 24, 

poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, 

Nr 130, poz. 871; z 2011 r. Nr 32, poz. 159) Rada Miejska w PJotach okre`la nastę”ujący s”osób reali-
zacji inwestycji z zakresu infrastruktury 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 art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1998 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zadania wJasne gminyŁ 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, zapisane w niniejszym ”lanie, obejmują traktowane 
jako zadania ws”ólne lub realizowane samodzielnie inwestycje w liniach rozgraniczających drogę ”u-

bliczną lub na innych terenach w zalewno`ci od potrzeb - urządzenie, budowa i przebudowa wraz z o`wie-

tleniem, uzbrojeniem ”odziemnym, zielenią i innymi elementami wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami 

technicznymi zmniejszającymi uciąwliwo`ć w rozumieniu ”rze”isów o ochronie `rodowiskaŁ 

§ 2. Wykaz terenów dróg, w których za”isane zostaJy inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 

nalewące do zadaL wJasnych gminy: 

Lp. Symbol terenu Przeznaczenie terenu (opis inwestycji) 

 

1. 13.KD-D droga publiczna klasy dojazdowej (przebudowa i budowa drogi) 

§ 3. Opis realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

1Ł Realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami, w tym ustawą Pra-

wo budowlane, ustawą Prawo zamówieL ”ublicznych, ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o gospo-
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darce komunalnej, ustawą ”rawo ochrony `rodowiska i ustawą o udostę”nianiu informacji o `rodowisku 

i jego ochronie, udziale s”oJeczeLstwa w ochronie `rodowiska oraz o ocenach oddziaJywania na `rodowisko 
oraz ustawą o szczególnych zasadach ”rzygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg ”ublicznychŁ 

2Ł S”osób realizacji inwestycji okre`lonych w § 2 mowe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się 
”ostę”em techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najle”szej dostę”nej techniki (okre-

`lonej w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony `rodowiska - Dz. U. z 2008 r. 

Nr 25, poz. 150 ze zm.) o ile nie nastą”i naruszenie ustaleL ”lanuŁ 

3. Inwestycje w zakresie ”rzesyJania i dystrybucji ”aliw gazowych, energii elektrycznej okre`lonej w § 2 

realizowane będą w s”osób okre`lony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.). 

4. Realizacja i finansowanie w zakresie infrastruktury technicznej inwestycji nie wyszczególnionych 

w § 2 jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron. 

§ 4. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych, 
ujętych w niniejszym planie, podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz-

nych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), przy czym: 

1) wydatki majątkowe finansowane z budwetu samorządu ustala się corocznie w uchwale budwetowej 
2) wydatki majątkowe, których okres realizacji ”rzekracza jeden rok budwetowy okre`la ｭWieloletni Plan 

Inwestycyjnyｬ uchwalony ”rzez Radę MiejskąŁ 

§ 5. 1. Zadania w zakresie infrastruktury komunikacyjnej, okre`lone w § 2 finansowane będzie ”rzez 
budwet gminy lub na ”odstawie ”orozumieL z innymi podmiotami. 

2. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, okre`lone w § 2, będą realizowa-

ne na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym od”rowadzeniu `cieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.), w oparciu o uchwalane 

”rzez Radę Miejską wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeL wodociągowych i kanalizacyjnych 

(art. 21 ustawy) lub ”rzez budwet samorząduŁ 

3. Zadania w zakresie budowy sieci elektroenergetycznych, gazowych i o`wietlenia finansowane bę-
dą na ”odstawie art. 7 ust. 4 i 5 i art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 

z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.). 
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UCHWAIA NR V/51/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W PIOTACH 

 z dnia 3 czerwca 2011 r. 

w sprawie: uchwalenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta PJoty 
obejmującego teren w rejonie ulicy Bajkowej. 

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

przestrzennym (Dz. U. 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 24, 

poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, 

Nr 130, poz. 871; z 2011 r. Nr 32, poz. 159), Rada Miejska w PJotach uchwala, co nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

PRZśPISY OGÓLNś 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XXV/258/2009 Rady Miejskiej w PJotach z dnia 6 lutego 2009 r., w spra-

wie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta PJoty 
obejmującego teren w rejonie ulicy Bajkowej, ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze studium uwarunkowaL i kierun-

ków zagos”odarowania ”rzestrzennego Gminy PJoty, ”rzyjętym uchwaJą Nr VIII/65/2003 Rady Miejskiej 

w PJotach z dnia 30 czerwca 2003 rŁ, zmienioną uchwaJami: Nr XV/132/08 Rady Miejskiej w PJotach 


