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  Załącznik nr 2
  do uchwały nr XXVI/239/10
  Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

    z dnia 29 września 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach 
ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, (Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz. 717 ze zmianami), art. 
7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym ((Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze 
zmianami) i art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy z 26 listopada 
1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 
2003 r. Nr 15, poz. 148, ze zmianami) Rada Miejska w 
Czarnej Wodzie rozstrzyga, co następuje:

W związku z uchwaleniem planu wystąpi konieczność 
realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
obciążającej budżet gminy.

Finansowanie infrastruktury technicznej gmina reali-
zuje w oparciu o każdorocznie uchwalony budżet obej-
mujący wysokość i przedmiot finansowania. Każdego 
roku gmina występuje również o pozyskanie środków 
celowych (dotacje i inne fundusze związane z ochroną 
środowiska, w tym fundusze unijne).

  Załącznik nr 3
  do uchwały nr XXVI/239/10
  Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

    z dnia 29 września 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA 
UWAG DO PROJEKTU PLANU WYŁOŻONEGO W DNIACH 
od  23.07.2010 r. do 20.08.2010 r.

W okresie wyłożenia projektu planu do publicznego 
wglądu oraz w czasie 14 dni po upływie okresu wyłoże-
nia projektu planu uwagi nie wpłynęły.

2953

 UCHWAŁA Nr XXVI/240/10
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

 z dnia 29 września 2010 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 146/2, obręb Lubi-
ki (uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/180/97 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 8 sierpnia 1997 r. - Dz. U. Woj. 

Gdańskiego Nr 2 z dnia 20 stycznia 1998 r. poz. 4.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. 
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 3, art. 14 
ust. 1, 2, i 4, art. 15, art. 27, art. 29 oraz art. 34 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. 
zm.) uchwala się, co następuje:

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla działki nr 146/2, obręb 
Lubiki.

§ 2

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla dz. nr 146/2, obręb Lubiki obejmuje obszar 
w granicach określonych na rysunku planu, stanowiącym 
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia 
terenów na określone cele oraz ustalenie zasad ich 
zagospodarowania i zabudowy, przyjmujące ład 
przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę 
tych ustaleń.

2. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego składają się z:
1) części tekstowej ogólnej zawartej w Rozdziale II 

niniejszej uchwały – Ustalenia ogólne,
2) części tekstowej szczegółowej zawartej w Rozdziale 

III niniejszej uchwały – Ustalenia szczegółowe,
3) części graficznej w formie rysunku zmiany planu 

stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały 
– rysunek planu w skali 1:1000.

3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu stanowią 
integralną część planu w zakresie określonym jako 
ustalenia planu. Pozostałe oznaczenia mają charakter 
informacyjny.

Rozdział II
Ustalenia ogólne

§ 4

Ustala się następujące definicje użytych pojęć w usta-
leniach planu:
1) strefa funkcyjna – fragment obszaru objętego 

granicami opracowania planu, ograniczony liniami 
rozgraniczającymi, charakteryzujący się określoną 
funkcją i jednolitymi zasadami zagospodarowania oraz 
oznaczony własnym symbolem literowo-cyfrowym,

2) karta terenu – zapis słowny ustaleń szczegółowych 
planu dla jednej lub kilku terenów funkcyjnych,

3) teren biologicznie czynny – definicja zgodna z art. 3, 
pkt 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.),

4) linia zabudowy – linia oznaczona na rysunku planu, 
oznaczająca nieprzekraczalną linię lokalizacji ścian 
zewnętrznych budynków. Dopuszcza się wysunięcie 
przed linię zabudowy części budynku, takich jak: 
schody zewnętrzne, podesty, pochylnie, zejścia i zjazdy 
do piwnic i garaży wbudowanych, tarasy naziemne 
(niepodpiwniczone), zadaszenia nad wejściem oraz 
balkony i wykusze wystające na max. 1,5 m i o 
szerokości maks. 30% szerokości frontu budynku,
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5) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy – maksy-
malna dopuszczalna wielkość powierzchni zabudo-
wy określona w% wyrażająca stosunek powierzchni 
wszystkich budynków (mierzona po obrysie ścian 
zewnętrznych) zlokalizowanych na działce lub w  
obrębie strefy funkcyjnej do powierzchni tej działki 
lub strefy funkcyjnej.

6) wysokość budynku – definicja zgodna z art. 6 Roz-
porządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet-
nia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.),

7) zabudowa o funkcji wiodącej – zabudowa o funkcji 
zgodnej z przeznaczeniem terenu określonym dla 
danej strefy funkcyjnej wg klasyfikacji w § 5 ust. 3 
niniejszej uchwały,

8) zabudowa o funkcji towarzyszącej – zabudowa o 
funkcji uzupełniającej, towarzysząca zabudowie wio-
dącej, wg klasyfikacji w ust. 3 § 5 niniejszej uchwa-
ły,

9) dachy dwuspadowe symetryczne – dachy o dwóch 
symetrycznych połaciach i tych samych spad-
kach, które zajmują powierzchnię minimum 70% 
powierzchni rzutu budynku (zapis o stosowaniu 
dachów dwuspadowych nie dotyczy wykuszy, lukarn, 
werand, tarasów itp.),

10) przepisy szczególne – należy przez to rozumieć 
obowiązujące przepisy prawne ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi do tych ustaw przywołane w ustale-
niach szczegółowych planu. W przypadku uchylenia 
lub zmiany przepisu szczegółowego w planie miej-
scowym obowiązuje przepis przywołany w ustale-
niach szczegółowych,

11) infrastruktura techniczna i drogowa – należy przez 
to rozumieć infrastrukturę publiczna i niepubliczną 
z zakresu dróg, ścieżek rowerowych, chodników, 
ciągów pieszo-jezdnych oraz uzbrojenia terenu w 
sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, 
wodociągowe, gazociąg, linie elektroenergetyczne i 
teletechniczne itp.,

12) obiekty budowlane - należy przez to rozumieć wszel-
kie budynki, budowle i obiekty w rozumieniu przepi-
sów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118),

§ 5

1. Obszar planu stanowi jedną strefę funkcyjną.
2. Strefa funkcyjna oznaczona jest symbolem cyfrowo-

literowymi, określającym w kolejności:
1) symbol pierwszy – cyfra arabska (z kropką) ozna-

czająca kolejny numer terenu wydzielonego liniami 
rozgraniczającymi 1,

2) symbol drugi – jedna lub kilka dużych liter alfabetu 
(bez kropki) określających rodzaj funkcji terenu.

3. Dla obszaru objętego planem określa się następujące 
ustalenia ogólne dla strefy funkcyjnej. Funkcje 
określone w ustaleniach szczegółowych, inne niż w 
ustaleniach ogólnych, są obowiązujące.

 MN – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
wolnostojącej
1) Obowiązujące lub wiodące funkcje, obiekty oraz 

formy użytkowania i zagospodarowania terenu:
— lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej wolnostojącej,
2) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania 

terenu:
— lokalizacja zabudowy towarzyszącej i gospodar-

czej,
— garaże, wiaty, altany formie wolnostojących lub 

zespolonych obiektów budowlanych,
— lokalizacja obiektów małej architektury i budowli 

związanych z zagospodarowaniem terenu,
— lokalizacja urządzeń i obiektów infrastruktury 

technicznej i drogowej,
— lokalizacja usług wbudowanych o powierzchni 

całkowitej nie nieprzekraczającej 30% powierzch-
ni całkowitej budynku mieszkalnego

3) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
— lokalizacja rzemiosła, produkcji i składów,
— lokalizacja reklam w formie wolnostojących 

banerów, billboadrów,

§ 6

Zakres uciążliwości dla środowiska prowadzonej dzia-
łalności musi być ograniczony do granic obszaru, dla 
którego inwestor posiada tytuł prawny.

Rozdział III
Ustalenia szczegółowe

§ 7

W granicach miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego została wyodrębniona 1 strefa funkcyjna, 
ujęta w 1 karcie terenu.
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1. 

KARTA TERENU Nr1 Czarna Woda2/1115/05/09/II/PP 

   
2. 

PRZEZNACZNIE TERENU 

    MN  Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojąca                          
   
3. 

  NrSTREFY 1. MN                                                              

   POWIERZCHNIA 0,10 ha           
ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO    

4.           Teren został zabudowany jest budynkiem letniskowym, który pełni funkcję 
mieszkaniową jednorodzinną całoroczną. Dopuszcza się działania inwestycyjne 
określone w ustaleniach szczegółowych i ogólnych planu. 
 

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 
5.1                  Ochronie podlegają: rzeźba terenu, istniejąca zieleń (zadrzewienia, 

zakrzaczenia), oczka wodne, systemy otwartych rowów melioracyjnych , systemy 
drenarskie: 

         5.1.1 Należy ograniczyć do niezbędnego minimum wszelkie roboty ziemne związane 
z makroniwelacją terenu. 

                 5.1.2 Powierzchnię terenu chronić przed erozją wodną poprzez zabezpieczenie 
swobodnego odpływu wód opadowych, nie dopuszczając do ich zalegania. 

                 5.1.3 Istniejącą zieleń należy zachować. Wycinka drzew zgodnie z ustawą 
o ochronie przyrody może nastąpić jedynie za zgodą odpowiednich organów. 

                 5.1.4 Należy zapewnić spójny system gospodarki wodami powierzchniowymi 
i gruntowymi (np. drenaż, przepusty), biorąc pod uwagę uwarunkowania terenów 
przyległych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na 
istniejący drenaż należy go bezwzględnie zachować lub przełożyć zachowując spójność 
systemu drenarskiego całego obszaru. 

5.2 Należy utrzymać minimalny procent terenu biologicznie czynnego - 40 % 

   
5. 

5.3 Gospodarka odpadami musi być zgodna z przepisami odrębnymi. Docelowo należy 
dążyć do segregowania odpadów poczynając od ich selektywnej zbiórki. 

  5.4                    Przy realizacji planu należy objąć ochroną naturalne i półnaturalne 
ekosystemy:torfowiska, murawy, solniska, linie brzegowe wód, doliny rzeczne, źródła, 
źródliska oraz rzeki; w celu zapewnienia trwałości i różnorodności genetycznej dzikich 
roślin, zwierząt i grzybów zgodnie z przepisami odrębnymi w tym m.in.: 1) Ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Środowiska (tekst jednolity: Dz.U.z 2008r.Nr 
25,poz.150 ze zm.) 
2) Ustawy z dnia16 kwietnia 2004r.o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92,poz.880, 
z 2005r.Nr 113,poz.954,Nr 130, poz.1087) 
3) Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U.z 2005r.Nr239,poz.2019 
ze zm.) 
4) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz.U.z 2003r., Nr 
106,poz.1002 ze zm.) 
5) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004r. w sprawie gatunków 
dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz.U.Nr 220, poz.2237) 
6) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie gatunków dziko 
występujących roślin objętych ochroną (Dz.U.Nr 168, poz.1764) 
7) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 9 lipca 2004r. w sprawie gatunków dziko 
występujących grzybów objętych ochroną (Dz.U.Nr 168, poz.1765)  

   
6. 

  ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY 
WSPÓŁCZESNEJ 

              Nie występują.  
   
7. 

WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEBKSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

              Dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych o funkcji publicznej.  
PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY    

8.   8.1 Ilość kondygnacji, 
wysokość:  

Max. 2 kondygnacje nadziemne. 
 Wysokość budynku max. 10,0 m od poziomu terenu do kalenicy 

    8.2 Dachy: Dwuspadowy symetryczny, o kącie nachylenia połaci 
dachowych od 35° do 45°. Pokrycie dachu w odcieniach 
czerwieni i brązów. 
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    8.3 Kształtowanie 

formy 
architektonicznej:  

Forma zabudowy powinna się charakteryzować wysokimi 
walorami architektonicznymi uwzględniając staranną 
kompozycję elewacji i starannie opracowany detal 
architektoniczny. Stosować materiały tradycyjne, 
z wykluczeniem sidingu. 

    8.4 Zabudowa 

towarzysząca: 
Dopuszcza się zabudowę towarzyszącą związaną z funkcją 
wiodącą, pod warunkiem zachowania spójności formy 
i materiałów, z funkcją wiodącą. 

    8.5 Małą architektura: Dopuszcza się realizację obiektów małej architektury związanej 
z funkcją wiodącą. Zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów 
betonowych 

    8.6 Wskaźnik 

wielkości pow. 
zabudowy: 

Max. 20 %. 

    8.7 Linia zabudowy: Należy zachować nieprzekraczalną linię zabudowy min.12 m od 
ściany lasu – wg rysunku planu; nie dotyczy istniejącej linii 
zabudowy od lasu, gdzie obowiązuje linia po obrysie budynku. 

   
9. 

GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH ZAPISÓW 

      9.1  Teren znajduje się w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 - PLB 
220009 Bory Tucholskie utworzonego na podstawie Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 27.10.2008 r. (Dz. U. Nr 198, poz. 1226). 
 

      9.2  Działania inwestycyjne w obszarze Natura 2000 muszą być poprzedzone 
postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisk, określonych 
w przepisach szczególnych. 
 

      9.3  Teren położony jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Tucholskie, 
gdzie obowiązująnakazy i zakazy wynikające z Rozporządzenia Nr 5/05 Wojewody 
Pomorskiego z dnia 24 marca 2005r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu 
w województwie pomorskim (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 29.03.2005r. Nr 29 poz.585) 
oraz Rozporządzenia Nr 23/07 Wojewody Pomorskiego z dnia 6 lipca 2007r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu 
w województwie pomorskim.  
 

   
10. 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI 

              Dopuszcza się wydzielenia dla potrzeb infrastruktury technicznej uzbrojenia (sieci, 
przepompownie, stacje trafo, osadniki itp.) i dróg o parametrach wynikających 
z technologii.  

   
11. 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW 

    11.1  Dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych, o których mowa w pkt. 7  
    11.2  Dopuszcza się lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym 

oddziaływaniu, zgodnie z przepisami szczegółowymi.  
    11.3  Zakaz lokalizowania wiatraków wytwarzających prąd.  

KOMUNIKACJA    
12. 12.1 Dojazd z istniejących dróg publicznych i wewnętrznych. 
  12.2 W granicach własności należy zapewnić w zależności od funkcji miejsca parkingowe 

w ilości: - min. 1 miejsce postojowe/1 lokal mieszkalny 
INFRASTRUKTURA 
Woda: Z wodociągu miejskiego. 

   
13. 

Ścieki sanitarne : Do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Dopuszcza się odprowadzanie ścieków 
sanitarnych do zbiorników bezodpływowych z udokumentowanym wywozem 
ścieków do oczyszczalni, jako rozwiązanie tymczasowe do czasu wykonania 
kanalizacji sanitarnej. Z chwilą wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej 
należy je bezwzględnie zlikwidować a obiekty podłączyć do sieci kanalizacji 
sanitarnej. 
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Ścieki deszczowe : 1) Powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych dopuszczane jest dla 
powierzchni dachowych ekologicznych oraz terenów nieutwardzonych, pod 
warunkiem zabezpieczenie terenu przed zaleganiem wód opadowych i nie 
zalewaniem terenów sąsiednich. 
 2) Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place 
manewrowe) należy podczyścić w stopniu zapewniającym spełnienie 
wymagań określonych w obowiązujących przepisach odprowadzając je np. do 
pobliskich cieków powierzchniowych, systemu kanalizacji deszczowej, dołów 
chłonnych lub zbiorników retencyjnych. 

Ogrzewanie: Systemem indywidualnym w oparciu o niskoemisyjne źródła ciepła. 
Energetyka: Z sieci energetycznej. 

 

Utylizacja odpadów 
stałych: 

Wywóz przez specjalistyczne przedsiębiorstwa na wysypisko śmieci, z którego 
korzysta miasto. 

   
14. 

SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA 

               Nie ustala się.  
   
15. 

STAWKA PROCENTOWA 

    30 % 
   
16. 

INNE USTALENIA PLANU 

    Nie występują. 
 

Rozdział IV
Stwierdzenie zgodności planu ze studium

§ 8

Stwierdza się zgodność zmiany planu miejscowego 
dla działki nr 146/2, obręb Lubiki, z polityką przestrzen-
ną Gminy Miejskiej Czarna Woda, określoną w Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Miejskiej Czarna Woda uchwalonego 
Uchwałą Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie Nr XXI/180/00 
z dnia 12.10.2000 r.

Rozdział V
Załączniki do uchwały

§ 9

Integralną częścią uchwały są:
1) Rysunek planu nr 1 w skali 1:1000 – załącznik Nr 1 do 

niniejszej uchwały,
2) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w 

planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych Gminy oraz zasadach 
ich finansowania – załącznik Nr 2 do niniejszej 
uchwały,

3) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag, 
stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 10

Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Czarna Woda do:
1) Niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały 

Wojewodzie Pomorskiemu w celu ogłoszenia jej w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
2) Umieszczenia odpisu niniejszej uchwały na okres 14 

dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Czarna Woda.
3) Publikacji niniejszej uchwały wraz z częścią graficzną 

na stronie internetowej Urzędu Miasta Czarna 
Woda.

4) Umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do 
dokumentów przedstawiających plan oraz wydawanie 
z tychdokumentów, na wniosek zainteresowanych, 
potrzebnych im wyrysów i wypisów z planu, na 
zasadach określonych w art. 30 wymienionej ustawy 
o zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 11

Uchyla się Uchwałę Nr XXVIII/180/97 z dnia 8 sierpnia 
1997 r. (Dz. U.Woj. Gdańskiego Nr 2 z dnia 20 stycznia 
1998 r. poz. 4) w sprawie uchwalenia,,miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy miejskiej 
Czarna Woda, w części obejmującej sołectwa Lubiki i 
Huta Kalna”, w zakresie objętym niniejsza zmianą planu, 
tj. dla działki nr 146/2.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od ogło-
szenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomor-
skiego za wyjątkiem § 10 pkt 1, 2 i 3, które wchodzą w 
życie z dniem podjęcia uchwały.

  Przewodniczący 
Rady Miejskiej

Tadeusz Zaremski



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 151 — 16203 — Poz. 2953

         Załącznik nr 1
         do uchwały nr XXVI/240/10
         Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

           z dnia 29 września 2010 r.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego działki nr 146/2, obręb Lubiki.

  Załącznik nr 2
  do uchwały nr XXVI/240/10
  Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

    z dnia 29 września 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach 
ich finansowania

Przedmiotem opracowania jest zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 146/2, 
obręb Lubiki, gmina Czarna Woda. Działka wyposażona 
jest w podstawowe elementy infrastruktury technicznej 
tj. sieć energetyczna, wodociągowa. W granicach planu 
nie przewiduje się inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, których realizacja należy do zadań własnych 
gminy.

Ponadto finansowanie infrastruktury technicznej 
gmina realizuje w oparciu o każdorocznie uchwalony 
budżet obejmujący wysokość i przedmiot finansowania. 
Każdego roku gmina występuje również o pozyskanie 
środków celowych (dotacje i inne fundusze związane  z 
ochroną środowiska, w tym fundusze unijne).

  Załącznik nr 3
  do uchwały nr XXVI/240/10
  Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

    z dnia 29 września 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA 
UWAG DO PROJEKTU PLANU WYŁOŻONEGO W DNIACH 
od  30.04.2010 r. do 31.05.2010 r.

W okresie wyłożenia projektu planu do publicznego 
wglądu oraz w czasie 14 dni po upływie okresu wyłoże-
nia projektu planu uwagi nie wpłynęły.


