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UCHWAIA NR X/90/11 

 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 

 z dnia 25 sierpnia 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino 

w rejonie Pniewo i vórawki. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: 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, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, 

poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 118, 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; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; zmiany: 

Dz. U. 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 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043; z 2011 r. Nr 32, 

poz. 159), uchwala się, co nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

USTALśNIA OGÓLNś 

§ 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XXVI/245/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie 

”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Gryfino 

w rejonie Pniewo i vórawki, ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze ｭStudium uwarunkowaL i kierunków zagos”o-

darowania przestrzennego gminy i miasta Gryfinoｬ zatwierdzonym uchwaJą XXIł183ł08 z dnia 29 lutego 

2008 r., uchwala się miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Gryfino w rejonie Pniewo 

i vórawkiŁ 

§ 2. 1. Plan miejscowy obejmuje dwa obszary (wschodni i zachodni) o Jącznej ”owierzchni 264,3375 ha, 

a granice ”lanu miejscowego wedJug rysunku ”lanu w skali 1:2000, ”oczynając od ”óJnocno-zachodniego 

narownika w obszarze zachodnim planu, w obrębie Pniewo wyznaczają kolejno: Jamana linia odcinająca 
czę`ć dziaJki nr 100ł2, granice dziaJki nr 93ł13, linia odcinająca czę`ć dziaJki nr 93ł15, ”oJudniowa grani-

ca dziaJki nr 93ł16, linia odcinająca czę`ci dziaJek nr 438/1, 438/3, 439, 4/3, wschodnie granice dziaJek 
nr 7ł4, 7ł5, 9, 10, 98ł13, 98ł14, 12ł2, 15ł6, 98ł7, 115ł4, 115ł8, linia odcinająca czę`ć dziaJki 
nr 118ł34, ”oJudniowa granica dziaJki nr 118ł3, wschodnia granica dziaJki nr 118ł6, linia odcinająca czę-
`ci dziaJek nr 118ł6, 118ł34, ”oJudniowa granica dziaJek nr 118ł28, 118ł8, ”óJnocna granica 118ł9, 
”oJudniowa, zachodnia i ”óJnocna granica dziaJki nr 118ł4, ”óJnocna granica dziaJki 118ł32, Jamana linia 
odcinająca czę`ci dziaJek nr 118ł18, 116ł1, 118ł14, 99ł14, ”oJudniowe granice dziaJek nr 99/18, 99/17, 

zachodnia granica dziaJki nr 36ł4, ”oJudniowa granica dziaJki nr 35, linia odcinająca czę`ci dziaJek 
nr 34ł14, 34ł12, 34ł10, 30ł3, 21, 22, wschodnia granica dziaJki nr 22, 23, a w obrębie vórawki wyzna-

czają kolejno: linia odcinająca czę`ci dziaJek nr 143, 141, 42/1, 39, 40, 142, 41/2, 41/3, 37/2, 43, 66, 

64, 65, 63, 62, 69ł1, zachodnia, ”óJnocna i wschodnia granica dziaJki nr 93ł3, linia odcinająca czę`ć 
dziaJki nr 71ł2, wschodnia granica dziaJki nr 70ł1, natomiast ”oczynając od ”oJudniowo-zachodniego na-

rownika w obszarze wschodnim planu, w obrębie Pniewo wyznaczają kolejno: zachodnie granice dziaJek 
nr 97, 490, 491, 494, zachodnia i ”óJnocna granica dziaJki nr 96, Jamana linia odcinająca czę`ć dziaJki 
nr 96, ”oJudniowa i zachodnia granica dziaJki nr 98ł8, Jamana linia odcinająca czę`ci dziaJek nr 98/8, 444, 

”óJnocne granice dziaJek nr 432, 430, linia odcinająca czę`ć dziaJki nr 424, ”óJnocne granice dziaJek 
nr 560, 362ł5, 362ł6, ”óJnocna granica dziaJki nr 355ł1, ”óJnocna i wschodnia granica dziaJki nr 356/1, 

wschodnia i ”oJudniowa granica dziaJki nr 356ł3, zachodnia granica dziaJki nr 355/1, wschodnie granice 

dziaJek nr 561/1, 561/9, 375/10, 562/1, wschodnia i ”oJudniowa granica dziaJki nr 378, linia odcinająca 
czę`ci dziaJki nr 84ł1, ”óJnocna granica dziaJki nr 380, ”oJudniowe granice dziaJek nr 603, 590/7, 590/8, 

590ł9, 590ł10, 590ł11, wschodnia granica dziaJki nr 387/21, wschodnia i ”oJudniowa granica dziaJki 
nr 387ł22, ”oJudniowa granica dziaJki nr 387/23, wschodnia granica dziaJki nr 387/20, wschodnia i ”oJu-

dniowa granica dziaJki nr 387ł24, ”oJudniowa granica dziaJki 387ł25, wschodnia i ”oJudniowa granica 
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dziaJki nr 389ł8, wschodnie granice dziaJek 390ł9, 390ł10, 390ł6, 587ł5, 392ł4, 393ł5, 394, 395ł4, 
”óJnocna i wschodnia granica dziaJki nr 396/1, wschodnia i ”oJudniowa granica dziaJki nr 396/2, wschod-

nie granice dziaJek nr 397ł10, 397ł11, 397ł12, ”óJnocne granice dziaJek nr 398ł1, 398ł3, 404, Jamana 
linia odcinająca czę`ci dziaJek nr 92, 110ł3, ”oJudniowa granica dziaJki nr 518, Jamana linia odcinająca 
czę`ć dziaJki nr 111/5, wschodnia i ”oJudniowa granica dziaJki nr 111ł7, ”oJudniowa granica dziaJki 
nr 111ł6, linia odcinająca czę`ć dziaJki nr 533, wschodnia granica dziaJki nr 532, linie odcinające czę`ć 
dziaJki nr 534 i ”oJudniowe granice dziaJki nr 534, zachodnia granica dziaJki nr 526, zachodnia i ”óJnocna 
granica dziaJki nr 527, Jamana linia odcinająca czę`ć dziaJki nr 112, Jamane linie odcinające czę`ci dziaJki 
nr 95, zachodnia granica dziaJki nr 511, zachodnia i ”óJnocna granica dziaJki nr 510, wschodnia i ”oJu-

dniowa granica dziaJki nr 97, a w obrębie vórawki wyznaczają kolejno: zachodnia i ”óJnocna granica 
dziaJki nr 75ł10, ”óJnocna granica dziaJki nr 76ł6, ”óJnocna i zachodnia granica dziaJki nr 77/2, linia odci-

nająca czę`ć dziaJki nr 74ł2, ”oJudniowe granice dziaJek nr 72ł4, 72ł3, 73ł5, 73ł4, linia odcinająca czę`ć 
dziaJki nr 73/3 i wschodnia granica dziaJki nr 73ł3, wschodnie granice dziaJek nr 73/1, 93/4, linia odcina-

jąca czę`ci dziaJek nr 69ł2, 54ł7, ”óJnocne granice dziaJek nr 54ł5, 57ł2, 57ł9, linia odcinająca czę`ć 
dziaJki nr 57ł9, ”óJnocne granice dziaJek nr 59, 26, ”óJnocna granica dziaJki nr 27/1 i linia odcinająca 
czę`ć dziaJki nr 27ł1, ”óJnocne granice dziaJek nr 27ł4, 27ł5, linia odcinająca czę`ci dziaJek nr 29, 30/3, 

”óJnocna granica dziaJki nr 30ł1, linia odcinająca czę`ci dziaJek nr 140, 31ł3, wschodnia granica dziaJki 
31/3, zachodnia i ”oJudniowa granica dziaJki nr 32ł1, linia odcinająca czę`ć dziaJki nr 74/2, wschodnia 

granica dziaJki nr 118/8, zachodnia i ”óJnocna granica dziaJki nr 120, ”óJnocne granice dziaJek nr 121, 

122, 123, 118ł1, zachodnia granica dziaJki 118ł1, ”oJudniowa granica dziaJki nr 118ł9, Jamana linia od-

cinająca czę`ci dziaJki nr 83, wschodnia, ”óJnocna i zachodnia dziaJki nr 107/2, wschodnia granica dziaJki 
nr 110ł6, ”óJnocna i wschodnia granica dziaJki nr 112, ”oJudniowa granica dziaJki nr 114, wschodnia 

granica dziaJki nr 115. 

2Ł Integralną czę`cią niniejszej uchwaJy są: 

1) zaJącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:2000 skJadający się z arkuszy od nr 1 do nr 9, 

2) zaJącznik nr 2 - wyrys ze ｭStudium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego 
gminy i miasta Gryfinoｬ 

3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu planu, 

4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepi-

sami o finansach publicznych. 

3. Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenów na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wie-

lorodzinnej, zabudowy usJugowej, zabudowy zagrodowej, zabudowy obsJugi ”rodukcji w gospodarstwach 

rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, obiektów ”rodukcyjnych, skJadów i magazynów, zieleni ”arkowej 
i cmentarnej, rolnicze i le`ne, komunikacji i infrastruktury technicznej. 

§ 3. Ustala się ”rzeznaczenie ”oszczególnych terenów oznaczonych symbolami: 

1) Pn-58.MN.1, Pn-58.MN.2, Pn-58.MN.3, Pn-58.MN.4 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 

§ 7 

2) Pn-58.MN.5, Pn-58.MN.6, Pn-58.MN.7, Pn-58.MN.8, Pn-58.MN.9, Pn-58.MN.10, Pn-58.MN.11,  

Pn-58.MN.12, Pn-58.MN.13, Pn-58.MN.14, Pn-58.MN.15 - tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej - § 8 

3) Pn-58.MN.16, Pn-58.MN.17, Pn-58.MN.18, Pn-58.MN.19, Pn-58.MN.20, Zk-58.MN.21, Zk-58.MN.22, 

Zk-58.MN.23, Zk-58.MN.24, Zk-58.MN.25, Zk-58.MN.26 - tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej - § 9 

4) Zk-58.MN.27, Zk-58.MN.28, Zk-58.MN.29, Zk-58.MN.30, Zk-58.MN.31 - tereny zabudowy miesz-

kaniowej jednorodzinnej - § 10 

5) Pn-58.MN.32, Pn-58.MN.33 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - § 11 

6) Pn-58.MN.34 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - § 12 

7) Zk-58.MN.35, Zk-58.MN.36, Zk-58.MN.37, Zk-58.MN.38 - tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej - § 13 

8) Zk-58.MN.39, Zk-58.MN.40 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - § 14 

9) Zk-58.MN.41 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - § 15 

10) Zk-58.MN.42, Zk-58.MN.43, Zk-58.MN.44, Pn-58.MN.45, Pn-58.MN.46, Pn-58.MN.47, Pn-58.MN.48, 

Pn-58.MN.49 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - § 16 

11) Pn-58.MN.50, Pn-58.MN.51, Pn-58.MN.52, Pn-58.MN.53 - tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej - § 17 
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12) Pn-58.MN.54, Pn-58.MN.55, Pn-58.MN.56, Pn-58.MN.57, Pn-58.MN.58, Pn-58.MN.59 - tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - § 18 

13) Pn-58.MN.60, Pn-58.MN.61, Pn-58.MN.62, Pn-58.MN.63, Pn-58.MN.64, Pn-58.MN.65 - tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - § 19 

14) Pn-58.MW.66 - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - § 20 

15) Pn-58.MW.67, Pn-58.MW.68 - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - § 21 

16) Pn-58.MW.69 - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - § 22 

17) Pn-58.MW/U.70, Pn-58.MW/U.71 - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usJugowej - § 23 

18) Pn-58.U/MN.72, Pn-58.U/MN.73, Pn-58.U/MN.74, Pn-58.U/MN.75, Pn-58.U/MN.76, Pn-58.U/MN.77, 

Pn-58.U/MN.78, Pn-58.U/MN.79, Pn-58.U/MN.80, Pn-58.U/MN.81, Zk-58.U/MN.82, Zk-58.U/MN.83, 

Zk-58.U/MN.84, Pn-58.U/MN.85, Pn-58.U/MN.86, Pn-58.U/MN.87, Pn-58.U/MN.88, Pn-58.U/MN.89 

- tereny zabudowy usJugowej i mieszkaniowej jednorodzinnej - § 24 

19) Pn-58.U.90, Pn-58.U.91 - tereny zabudowy usJugowej - § 25 

20) Pn-58.U.92, Zk-58.U.93 - tereny zabudowy usJugowej - § 26 

21) Zk-58.U.94 - teren zabudowy usJugowej - § 27 

22) Pn-58.U.95, Pn-58.U.96 - tereny zabudowy usJugowej - § 28 

23) Pn-58.UK.97 - teren zabudowy usJugowej kultu religijnego - § 29 

24) Pn-58.US.98 - teren sportu i rekreacji - § 30 

25) Pn-58.KS.99 - teren obsJugi komunikacji (stacja ”aliw) - § 31 

26) Pn-58.KS.100 - teren obsJugi komunikacji (”arking) - § 32 

27) Pn-58.RU.101, Pn-58.RU.102, Pn-58.RU.103 - tereny zabudowy obsJugi ”rodukcji w gospodar-

stwach rolnych - § 33 

28) Pn-58.RM.108, Pn-58.RM.105, Pn-58.RM.106, Pn-58.RM.107, Pn-58.RM.108, Pn-58.RM.109,  

Pn-58.RM.110, Pn-58.RM.111, Pn-58.RM.112 - tereny zabudowy zagrodowej - § 34 

29) Pn-58.P/S.113, Pn-58.P/S.114, Pn-58.P/S.115, Pn-58.P/S.116, Pn-58.P/S.117, Zk-58.P/S.118 - 

tereny obiektów ”rodukcyjnych, skJadów i magazynów - § 35 

30) Pn-58.P/S.119, Pn-58.P/S.120 - tereny obiektów ”rodukcyjnych, skJadów, magazynów - § 36 

31) Pn-58.P/S/U.121, Zk-58.P/S/U.122, Zk-58.P/S/U.123 - tereny obiektów ”rodukcyjnych, skJadów, 
magazynów i zabudowy usJugowej - § 37 

32) Pn-58.ZL.124, Pn-58.ZL.125, Pn-58.ZL.126, Pn-58.ZL.127, Pn-58.ZL.128, Zk-58.ZL.129, Pn-58.ZL.130, 

Pn-58.ZL.131, Pn-58.ZL.132, Pn-58.ZL.133, Pn-58.ZL.134, Pn-58.ZL.135, Pn-58.ZL.136, Pn-58.ZL.137, 

Pn-58.ZL.138, Pn-58.ZL.139, Zk-58.ZL.140, Zk-58.ZL.141, Zk-58.ZL.142, Zk-58.ZL.143, Zk-58.ZL.144, 

Zk-58.ZL.145, Pn-58.ZL.146 - tereny lasów - § 38 

33) Zk-58.ZLz.147, Pn-58.ZLz.148, Pn-58.ZLz.149 - tereny lasów (do zalesienia) - § 39 

34) Pn-58.ZP.150, Pn-58.ZP.151 - tereny zieleni parkowej - § 40 

35) Pn-58.ZP/US.152, Pn-58.ZP/US.153 - tereny zieleni parkowej, sportu i rekreacji - § 41 

36) Pn-58.ZC.154 - teren cmentarza (nieczynnego) - § 42 

37) Zk-58.ZD.155 - teren ogrodów dziaJkowych - § 43 

38) Pn-58.W.156, Pn-58.W.157, Pn-58.W.158, Zk-58.W.159, Zk-58.W.160, Zk-58.W.161 - tereny 

infrastruktury technicznej wodociągów (studnie ”ubliczne i podziemne zbiorniki wody) - § 44 

39) Pn-58.K.162, Pn-58.K.163, Pn-58.K.164, Pn-58.K.165, Pn-58.K.166, Pn-58.K.167, Pn-58.K.168 - 

tereny infrastruktury technicznej kanalizacji (”rze”om”ownie `cieków i wód o”adowych) - § 45 

40) Pn-58.K.169, Pn-58.K.170, Pn-58.K.171, Zk-58.K.172, Zk-58.K.173, Zk-58.K.174 - tereny infra-

struktury technicznej kanalizacji (”rze”om”ownie `cieków i wód o”adowych oraz zbiorniki retencyjne) 

- § 46 

41) Pn-58.G.175 - teren infrastruktury gazownictwa (stacji redukcyjnej gazu II-go stopnia) - § 47 

42) Pn-58.E.176, Pn-58.E.177, Pn-58.E.178, Pn-58.E.179, Pn-58.E.180, Pn-58.E.181, Pn-58.E.182,  

Pn-58.E.183, Pn-58.E.184, Pn-58.E.185, Pn-58.E.186, Pn-58.E.187, Pn-58.E.188, Pn-58.E.189,  

Pn-58.E.190, Pn-58.E.191, Pn-58.E.192, Pn-58.E.193, Pn-58.E.194, Pn-58.E.195, Pn-58.E.196,  

Pn-58.E.197, Pn-58.E.198, Pn-58.E.199, Pn-58.E.200, Pn-58.E.201, Zk-58.E.202, Zk-58.E.203,  

Zk-58.E.204, Zk-58.E.205, Zk-58.E.206, Zk-58.E.207, Zk-58.E.208 - tereny infrastruktury technicz-

nej elektroenergetyki (stacji transformatorowych) - § 48 

43) Pn-58.IT.209, Pn-58.IT.210, Pn-58.IT.211, Pn-58.IT.212, Pn-58.IT.213, Pn-58.IT.214, Pn-58.IT.215,  

Pn-58.IT.216, Pn-58.IT.217 - tereny ”asów infrastruktury technicznej - § 49 

44) Pn-58.KK.218 - teren komunikacji kolejowej (bocznicy kolejowej) - § 50 

45) Pn-58.KK.219, Zk-58.KK.220 - tereny komunikacji kolejowej - § 51 

46) Zk-58.Z.221, Zk-58.Z.222 - tereny zamknięte - § 52 
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47) Pn-58.KDG.1 - droga ”ubliczna wojewódzka - § 53 

48) Zk-58.KDL.2, Zk-58.KDL.3, Pn-58.KDL.4 - droga publiczna powiatowa - § 54 

49) Pn-58.KDL.5 - droga publiczna gminna - § 55 

50) Zk-58.KDL.6 - droga publiczna gminna - § 56 

51) Pn-58.KDL.7 - droga publiczna gminna - § 57 

52) Pn-58.KDL.8 - droga publiczna gminna - § 58 

53) Pn-58.KDL.9 - droga publiczna gminna - § 59 

54) Pn-58.KDL.10, Zk-58.KDL.11 - droga publiczna gminna - § 60 

55) Pn-58.KDD.12, Pn-58.KDD.13, Pn-58.KDD.14, Pn-58.KDD.15, Pn-58.KDD.16 - drogi publiczne gminne 

- § 61 

56) Pn-58.KDD.17, Pn-58.KDD.18 - drogi publiczne gminne - § 62 

57) Pn-58.KDD.19, Zk-58.KDD.20, Pn-58.KDD.21, Zk-58.KDD.22 - droga publiczna gminna - § 63 

58) Pn-58.KDD.23, Pn-58.KDD.24 - drogi publiczne gminne - § 64 

59) Pn-58.KDD.25, Pn-58.KDD.26, Pn-58.KDD.27 - drogi publiczne gminne§ 65 

60) Pn-58.KDD.28, Pn-58.KDD.29, Pn-58.KDD.30, Pn-58.KDD.31, Pn-58.KDD.32, Pn-58.KDD.33 - drogi 

publiczne gminne - § 66 

61) Zk-58.KDD.34, Zk-58.KDD.35 - drogi publiczne gminne - § 67 

62) Pn-58.KDD.36, Pn-58.KDD.37 - drogi publiczne gminne - § 68 

63) Pn-58.KDD.38, Zk-58.KDD.39 - droga publiczna gminna - § 69 

64) Zk-58.KDD.40, Zk-58.KDD.41, Zk-58.KDD.42 - drogi publiczne gminne - § 70 

65) Zk-58.KDD.43, Pn-58.KDD.44 - droga publiczna gminna - § 71 

66) Pn-58.KDD.45, Zk-58.KDD.46 - droga publiczna gminna - § 72 

67) Zk-58.KDD.47, Zk-58.KDD.48 - drogi publiczne gminne - § 73 

68) Pn-58.KDW.49, Pn-58.KDW.50, Pn-58.KDW.51, Pn-58.KDW.52, Pn-58.KDW.53, Pn-58.KDW.54 - 

drogi wewnętrzne jako ciągi ”ieszojezdne - § 74 

69) Pn-58.KDW.55, Zk-58.KDW.56, Zk-58.KDW.57, Pn-58.KDW.58, Zk-58.KDW.59 - drogi wewnętrzne 
jako ciągi ”ieszojezdne - § 75 

70) Pn-58.KP.60, Pn-58.KP.61, Pn-58.KP.62, Pn-58.KP.63, Pn-58.KP.64, Zk-58.KP.65, Pn-58.KP.66, 

Pn-58.KP.67, Pn-58.KP.68, Pn-58.KP.69, Pn-58.KP.70, Pn-58.KP.71, Pn-58.KP.72, Pn-58.KP.73, 

Pn-58.KP.74, Pn-58.KP.75, Pn-58.KP.76, Pn-58.KP.77, Pn-58.KP.78, Pn-58.KP.79, Pn-58.KP.81, 

Pn-58.KP.82, Pn-58.KP.83, Pn-58.KP.84, Pn-58.KP.85, Zk-58.KP.86, Zk-58.KP.87, Zk-58.KP.88, 

Zk-58.KP.89, Zk-58.KP.90, Zk-58.KP.91, Zk-58.KP.92, Zk-58.KP.93, Zk-58.KP.94 - ciągi ”iesze - 

§ 76 

§ 4. 1. W zakresie ochrony `rodowiska - ochrony zasobów wód ”odziemnych, w obszarze planu obo-

wiązuje strefa ochronny ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭTYWAｬ w Gryfinie. 

2. W granicach strefy ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭTYWAｬ w Gryfinie, stosownie do 

”rzeznaczenia elementarnych terenów funkcjonalnych, zabronione jest: 

1) w”rowadzanie `cieków do wód lub do ziemi, za wyjątkiem: 
a) oczyszczonych wód o”adowych i roztopowych, 

b) wód o”adowych i rozto”owych, które mogą być w”rowadzane do wód lub do ziemi bez oczysz-

czania, 

c) oczyszczonych `cieków ”ochodzących ze stacji uzdatniania wody; 
2) rolnicze wykorzystanie `cieków; 
3) stosowanie nawozów za wyjątkiem nawozów organicznych; 
4) stosowanie `rodków ochrony ro`lin za wyjątkiem `rodków do”uszczonych do stosowania w strefach 

ochronnych ujęć wody; 
5) lokalizowanie skJadowisk od”adów; 
6) ”rzechowywanie lub skJadowanie od”adów ”romieniotwórczych; 
7) lokalizowanie zakJadów ”rzemysJowych; 
8) lokalizowanie ferm chowu lub hodowli zwierząt; 
9) lokalizowanie magazynów ”roduktów ro”o”ochodnych, a takwe rurociągów do ich trans”ortu, z wyJą-

czeniem naziemnych zbiorników gazu ”Jynnego oraz magazynów butli z gazem ”Jynnym; 
10) mycie ”ojazdów mechanicznych ”oza myjniami usJugowymi; 
11) naprawianie i obsJuga ”ojazdów mechanicznych ”oza terenem zakJadów usJugowych ”rowadzących 

taką dziaJalno`ć na ”odstawie odrębnych ”rze”isów; 
12) lokalizowanie nowych ujęć wody ”odziemnej; 
13) lokalizowanie cmentarzy; 
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14) grzebanie zwJok zwierzęcych; 
15) wydobywanie kopalin; 

16) wykonywanie odwodnieL budowlanych za wyjątkiem odwodnieL dotyczących infrastruktury wodno-

kanalizacyjnej. 

3. W zakresie ochrony `rodowiska - ochrony ze względu na wyrówniający się krajobraz o zrównicowa-

nych ekosystemach, w obszarze do objęcia ochroną ”rawną jako obszar chronionego krajobrazu ｭDolina 

Tywyｬ, z wyJączeniem czynno`ci do”uszczonych ”rze”isami odrębnymi, zabronione jest: 

1) zabijanie dziko wystę”ujących zwierząt, niszczenie ich nor, legowisk, innych schronieL i miejsc rozro-

du oraz tarlisk, zJowonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego ”oJowu ryb oraz wykonywanie czynno`ci 
związanych z racjonalną gos”odarką rolną, le`ną, rybacką i Jowiecką; 

2) realizacja ”rzedsięwzięć mogących znacząco oddziaJywać na `rodowisko w rozumieniu ”rze”isów 
ustawy z dnia 3 ”audziernika 2008 r. o udostę”nianiu informacji o `rodowisku i jego ochronie, udziale 

s”oJeczeLstwa w ochronie `rodowiska oraz o ocenach oddziaJywania na `rodowisko; 
3) likwidowanie i niszczenie zadrzewieL `ród”olnych, ”rzydrownych i nadwodnych, jeweli nie wynikają one 

z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i za”ewnienia bez”ieczeLstwa ruchu drogowego lub wodne-

go lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub na”rawy urządzeL wodnych; 
4) wydobywanie do celów gos”odarczych skaJ, w tym torfu oraz skamieniaJo`ci, w tym ko”alnych szcząt-

ków ro`lin i zwierząt, a takwe mineraJów i bursztynu; 

5) wykonywanie prac ziemnych trwale znieksztaJcających rzeubę terenu, z wyjątkiem ”rac związanych 

z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzy-

maniem, budową, odbudową, na”rawą lub remontem urządzeL wodnych; 
6) dokonywanie zmian stosunków wodnych, jeweli sJuwą innym celom niw ochrona ”rzyrody lub zrówno-

wawone wykorzystanie uwytków rolnych i le`nych oraz racjonalna gos”odarka wodna lub rybacka; 
7) likwidowanie naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-bJotnych; 
8) lokalizowanie obiektów budowlanych w ”asie szeroko`ci 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych 

zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeL wodnych oraz obiektów sJuwących ”rowadzeniu racjonal-

nej gos”odarki rolnej, le`nej lub rybackiejŁ 

4. W zakresie ochrony `rodowiska - ochrony obszarów Natura 2000, fragment obszaru ”lanu objęty 
jest granicami projektowanego obszaru specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 o nazwie ｭDolina Tywyｬ. 

5. Warunki ochrony obszaru specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 - ｭDolina Tywyｬ oraz sposób oceny 

oddziaJywania ”rzedsięwzięć na obszar Natura 2000 - na zasadach okre`lonych w ”rze”isach odrębnychŁ 

6. W zakresie ochrony `rodowiska - obowiązuje stosowanie od”owiednich `rodków technicznych za-

”ewniających ochronę ”rzed nadmiernym ”oziomem haJasu w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi - 

zgodnie z przepisami i normami odrębnymiŁ 

7. W zakresie ochrony `rodowiska - gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi i innymi niw niebez-

pieczne - na zasadach okre`lonych w gminnym planie gospodarki odpadami oraz w ”rze”isach odrębnychŁ 

§ 5. 1Ł Ustala się nastę”ujące ”owiązania dróg ”ublicznych z zewnętrznym ukJadem komunikacyjnym: 

1) droga ”ubliczna wojewódzka klasy G (gJówna) oznaczona w planie symbolem Pn-58.KDG.1 - od ”óJ-
nocy i ”oJudnia wJączona w dalszy ”rzebieg drogi wojewódzkiej nr 121, 

2) odcinki drogi publicznej powiatowej klasy L (lokalnej) oznaczone w planie symbolami Zk-58.KDL.2, 

Zk-58.KDL.3, Pn-58.KDL.4 - od zachodu i wschodu wJączone w dalszy przebieg drogi powiatowej 

nr 1368Z poza obszarem planu, 

3) drogi publiczne gminne klasy L (lokalnej) oznaczone w planie symbolami Pn-58.KDL.5, Zk-58.KDL.6, 

Pn-58.KDL.7, Pn-58.KDL.8, Pn-58.KDL.9 - od wschodu, zachodu, ”óJnocy i ”oJudnia wJączone w dalsze 

”rzebiegi tych dróg gminnych ”oza obszarem ”lanu, 
4) drogi publiczne gminne klasy D (dojazdowej) oznaczone w planie symbolami Pn-58.KDD.16,  

Pn-58.KDD.17, Pn-58.KDD.19, Zk-58.KDD.22, Pn-58.KDD.23, Pn-58.KDD.24, Zk-58.KDD.41,  

Zk-58.KDD.42, Zk-58.KDD.47, Zk-58.KDD.48 - od wschodu, zachodu, ”óJnocy i ”oJudnia wJączone 

w dalsze ”rzebiegi tych dróg gminnych ”oza obszarem ”lanuŁ 

2. W zakresie drogi ”ublicznej wojewódzkiej nr 121 obowiązuje: 

1) obsJuga komunikacyjna nowych dziaJek budowlanych ”o”rzez drogi istniejące lub zbiorcze, 
2) prowadzenie infrastruktury technicznej ”oza ”asem drogowym lub je`li nie ma takiej mowliwo`ci, ”oza 

jezdnią jak najbliwej granicy ”asa drogowegoŁ 
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§ 6. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) maksymalnej powierzchni zabudowy - rozumie się ”rzez to stosunek sumy ”owierzchni zabudowy 

wszystkich budynków istniejących i ”rojektowanych na danej dziaJce budowlanej - do powierzchni tej 

dziaJki budowlanej, 
2) ”oJaciach gJównych - rozumie się co najmniej dwie symetryczne ”oJacie dachowe, których ”owierzchnia 

jest największa, 
3) kalenicy gJównej - rozumie się ”rzez to kalenicę utworzoną ”rzez ”oJacie gJówne, 
4) obowiązującej linii zabudowy - rozumie się linię, na której musi być usytuowany fragment elewacji 

frontowej stanowiący co najmniej 80% powierzchni tej elewacji; linia nie dotyczy balkonów, wykuszy, 
loggii, gzymsów, oka”ów, ”odokienników, ryzalitów, zadaszeL nad wej`ciami, ”rzedsionków, scho-

dów zewnętrznych, ”ochylni, tarasów, czę`ci ”odziemnych budynków, a takwe nie dotyczy budyn-

ków sytuowanych na dziaJkach budowlanych wydzielonych w gJębi terenów, 
5) obowiązującej linii zabudowy narownika budynku - rozumie się linię, na której musi być usytuowany co 

najmniej jeden z narowników elewacji frontowej; linia nie dotyczy balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, 
oka”ów, ”odokienników, ryzalitów, zadaszeL nad wej`ciami, ”rzedsionków, schodów zewnętrznych, 
”ochylni, tarasów, czę`ci ”odziemnych budynków, a takwe nie dotyczy budynków sytuowanych na 
dziaJkach budowlanych wydzielonych w gJębi terenów, 

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy - rozumie się linię wyznaczającą obszar, na którym do”uszcza się 
sytuowanie budynków; linia nie dotyczy balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, oka”ów, ”odokienników, 
ryzalitów, zadaszeL nad wej`ciami, ”rzedsionków, schodów zewnętrznych, ”ochylni, tarasów, czę`ci 
podziemnych budynków, 

7) nie”rzekraczalnej linii zabudowy od ”rzylegJych lasów lub terenów ”lanowanych do zalesienia - rozu-

mie się linię najbliwszego usytuowania budynków lub czę`ci budynków ze `cianami zewnętrznymi od 
strony lasu nieroz”rzestrzeniającymi ognia i ”rzekryciami dachów nieroz”rzestrzeniającymi ognia oraz 
okre`lanych w ”rze”isach odrębnych jako budynki źL, IN i PM o gęsto`ci obciąwenia ogniowego strefy 

”owarowej Q równej lub mniejszej od 1000 MJłm²; usytuowanie budynków innych niw wymienione, 
w stosunku do ”rzylegJych lasów lub terenów ”lanowanych do zalesienia, musi uwzględniać wyma-

gania okre`lone w ”rze”isach odrębnych, 
8) wysoko`ci budynku - rozumie się ”rzez to wymiar liczony od `redniego ”oziomu terenu ”rzed elewa-

cją frontową do kalenicy gJównej lub do górnej krawędzi attyki kryjącej s”adek ”oJaciŁ 
RozdziaJ 2 
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RozdziaJ 3 

ZMIANA PRZśZNACZśNIA GRUNTÓW ROLNYCH 

§ 77. 1Ł źmienia się ”rzeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze o Jącznej ”owierzchni - 

137,8583 ha, w tym: 

1) grunty klasy IV o Jącznej ”owierzchni 3,0172 ha, gdzie RIVa o powierzchni 0,0751 ha, S-RIVa o po-

wierzchni 1,4 ha, RIVb o powierzchni 0,4839 ha, IIV o powierzchni 0,191 ha, W-IIV o powierzchni 

0,01 ha, PsIV o powierzchni 0,8572 ha, 

2) grunty klasy V o Jącznej ”owierzchni 60,7126 ha, gdzie RV o powierzchni 40,8729 ha, S-RV o po-

wierzchni 3,7738 ha, B-RV o powierzchni 10,0338 ha, Bp-RV o powierzchni 0,3795 ha, IV o po-

wierzchni 4,1304 ha, B-IV o powierzchni 0,0631 ha, PsV o powierzchni 1,4591 ha, 

3) grunty klasy VI o Jącznej ”owierzchni 74,1285 ha, gdzie RVI o powierzchni 32,9904 ha, S-RVI 

o powierzchni 3,4138 ha, Lz-RVI o powierzchni 0,4854 ha, RVIz o powierzchni 21,5980 ha, B-RVI 

o powierzchni 12,1381 ha, B-RVIz o powierzchni 2,9025 ha, Bi-RVI o powierzchni 0,0747 ha, Bi-RVIz 

o powierzchni 0,0615 ha, Bp-RVI o powierzchni 0,1673 ha, PsVI o powierzchni 0,2968 ha. 

2Ł źmienia się ”rzeznaczenie gruntów le`nych na cele niele`ne o Jącznej ”owierzchni 4,9406 ha, 

w tym 0,10 ha - za zgodą Ministra Ochrony _rodowiska, źasobów Naturalnych i Le`nictwa (decyzja znak: 
ZS-2120-197/545/98 z dnia 25 listopada 1998 r.); 0,0012 ha za zgodą Ministra _rodowiska (decyzja 
znak: ZS-W-2120/70/2009 z dnia 16 czerwca 2009 r.); 0,016 ha za zgodą Ministra _rodowiska (decyzja 
znak: ZS-W-2120/108/2009 z dnia 31 lipca 2009 r.); 0,4134 ha za zgodą Ministra _rodowiska (decyzja 
znak: ZS-W-2120-12-6/2010 z dnia 20 maja 2010 r.); 4,39 ha - za zgodą Ministra _rodowiska (decyzja 
znak: ZS-W-2120-72-2/2011 z dnia 13 czerwca 2011 r.) oraz 0,02 ha - za zgodą MarszaJka Wojewódz-

twa źachodnio”omorskiego (decyzja znak: WRiO_-IV-EN-6140-13/10 z dnia 26 wrze`nia 2010 r.). 

3Ł WyJączenie gruntów z produkcji rolniczej i le`nej nastą”i na cele okre`lone w rozdziale 2 niniejszej 

uchwaJyŁ 

RozdziaJ 4 

USTALśNIA KOKCOWś 

§ 78. Do czasu za”otrzebowania terenów na cele zgodne z ustaleniami ”lanu, do”uszcza się dotych-

czasowy s”osób ich wykorzystaniaŁ 

§ 79. W obszarze ”lanu nie obowiązują zakazy lub ograniczenia dotyczące lokalizacji inwestycji celu 
publicznego z zakresu Jączno`ci ”ublicznej, jeweli taka inwestycja będzie zgodna z ”rze”isami odrębnymiŁ 

§ 80. W granicach niniejszego miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego tracą moc usta-

lenia zmiany ”lanu ogólnego zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta i gminy Gryfino - rejon Pniewo, 

vórawki, vórawie, Nowe Czarnowo, uchwalonej w dniu 3 marca 1999 r. uchwaJą Nr VI/60/99 Rady Miej-

skiej w Gryfinie (Dz. U. W. Z. Nr 7, poz. 73 z 31 marca 1999 r.). 

§ 81. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. 

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

jewództwa źachodnio”omorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Miasta i Gminy Gryfino. 

 

 Przewodniczący Rady 

 

MieczysJaw Sawaryn 
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ZaJącznik nr 1 arkusz 1 

do uchwaJy Nr X/90/11 

Rady Miejskiej w Gryfinie 

z dnia 25 sierpnia 2011 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz 2 

do uchwaJy Nr X/90/11 

Rady Miejskiej w Gryfinie 

z dnia 25 sierpnia 2011 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz 3 

do uchwaJy Nr X/90/11 

Rady Miejskiej w Gryfinie 

z dnia 25 sierpnia 2011 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz 4 

do uchwaJy Nr X/90/11 

Rady Miejskiej w Gryfinie 

z dnia 25 sierpnia 2011 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz 5 

do uchwaJy Nr X/90/11 

Rady Miejskiej w Gryfinie 

z dnia 25 sierpnia 2011 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz 6 

do uchwaJy Nr X/90/11 

Rady Miejskiej w Gryfinie 

z dnia 25 sierpnia 2011 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz 7 

do uchwaJy Nr X/90/11 

Rady Miejskiej w Gryfinie 

z dnia 25 sierpnia 2011 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz 8 

do uchwaJy Nr X/90/11 

Rady Miejskiej w Gryfinie 

z dnia 25 sierpnia 2011 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz 9 

do uchwaJy Nr X/90/11 

Rady Miejskiej w Gryfinie 

z dnia 25 sierpnia 2011 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr X/90/11 

Rady Miejskiej w Gryfinie 

z dnia 25 sierpnia 2011 r. 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr X/90/11 

Rady Miejskiej w Gryfinie 

z dnia 25 sierpnia 2011 r. 

Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu planu 

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

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; zmiany: Dz. U. 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 130, poz. 871, 

Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043; z 2011 r. Nr 32, poz. 159) Rada Miejska w Gryfinie rozstrzyga, co 

nastę”uje: 

§ 1. 1. Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie 

Pniewo i vórawki, wyJowonego trzykrotnie do ”ublicznego wglądu wraz z ”rognozami skutków w”Jywu 
ustaleL ”lanu na `rodowisko, wniesiono Jącznie sto dwie uwagi, zgodnie z wykazami uwag stanowiącymi 
integralną czę`ć dokumentacji formalno”rawnej ”rac ”lanistycznychŁ Po ”ierwszym wyJoweniu ”rojektu 
”lanu wniesiono sze`ćdziesiąt cztery uwagi, ”o drugim wyJoweniu wniesiono dwadzie`cia sze`ć uwag (w tym 

sze`ć uwag ”o wyznaczonym terminie), ”o trzecim wyJoweniu wniesiono dwana`cie uwag (w tym dwie 

uwagi po wyznaczonym terminie). 

2. Z Jącznej liczby stu dwóch uwag, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino uwzględniJ w caJo`ci osiem-

dziesiątŁ 

3Ł Śwana`cie uwag, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino uwzględniJ w tylko w czę`ciŁ 

4Ł Czę`ci uwag, których Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino nie uwzględniJ, dotyczyJy: 

a) dwukrotnego s”rzeciwu wobec ”lanowanego bliskiego sąsiedztwa zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej bez zachowania ”asa ochronnego wokóJ dziaJki nr 80/2 w obrębie vórawki wykorzy-

stywanej obecnie na gospodarstwo hodowlane (kurnik), 

b) wądaL zmiany ”rzeznaczenia nieruchomo`ci nalewących od osób skarwących, z przeznaczenia 

w ”rojekcie ”lanu ”od zabudowę mieszkaniową - na przeznaczenie tych nieruchomo`ci na cele 
zabudowy zagrodowej oraz obsJugi ”rodukcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodni-

czych lub na cele rolne, 

c) wądania do”uszczenia mowliwo`ci od”rowadzenia `cieków bytowych do ”rzydomowych oczysz-

czalni sytuowanych na dziaJkach nr 375/3, 375/4, 375/7, 375/8, 375/12, 387/16, 561/11 

w obrębie Pniewo, 
d) wądania odsunięcia nie”rzekraczalnej linii zabudowy na odlegJo`ć 10 - 15 m wzdJuw drogi ozna-

czonej symbolem Zk-58ŁKŚLŁ2 na dziaJce nr 60/3 w obrębie vórawki, 
e) wądaL o dopuszczenie budowy budynków mieszkalnych na ”otrzeby wJasne inwestora na kawdej 

z wydzielonych dziaJek na terenie oznaczonym symbolem Pn-58. 

f) sprzeciwu wobec planowanego poszerzenia pasa drogowego drogi oznaczonej symbolem  

Pn-58ŁKŚLŁ10 kosztem nieruchomo`ci nalewącej do skarwącej (dziaJki nr 373/6 w obrębie Pniewo), 
g) wądania w”rowadzenia ogólnie dostę”nego, jednokierunkowego ruchu na ”lanowanym ciągu ”ie-

szym oznaczonym obecnie symbolem Pn-58. 

5Ł Śziesięć uwag, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino nie uwzględniJ w caJo`ciŁ 

6Ł Uwagi, których Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino nie uwzględniJ w caJo`ci, dotyczyJy: 

a) wądania zmiany ”rzeznaczenia nieruchomo`ci nalewących od osób skarwących, z przeznaczenia 

w projekcie planu pod zabudowę obsJugi ”rodukcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych 

i ogrodniczych jako ”rzedsięwzięcia ”odstawowe (z do”uszczeniem rodzajów ”rzedsięwzięć, dla 
których obowiązek s”orządzenia ra”ortu oddziaJywania na `rodowisko mowe być wymagany) - na 

przeznaczenie tych nieruchomo`ci na cele zabudowy mieszkaniowej, 
b) wądania takich ustaleL ”lanu miejscowego, które obligowaJyby gminę Gryfino do likwidacji lub 

”rzebudowy istniejących na”owietrznych linii elektronicznych 15 kV, 

c) wądania w”rowadzenia mowliwo`ci ”odziaJu dziaJki 36ł4 w obrębie Pniewo na dwie dziaJki ”rze-

znaczone ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 
d) wądania wydzielenia z dziaJki nr 385/18 w obrębie Pniewo dwóch dziaJek wedJug zaJączonego 

”rzez skarwącego szkicu, 
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e) wądania w”rowadzenia zieleni izolacyjnej od kurnika usytuowanego na sąsiedniej dziaJce nr 400 

w obrębie Pniewo, 
f) wądania ”rzesunięcia linii rozgraniczającej sąsiedni ciąg ”ieszojezdny oznaczony symbolem Pn-

58.KP.86 (obecnie Pn-58ŁKPŁ85) na odlegJo`ć 4 m od istniejącego budynku gos”odarczego, 

g) wądania ”rzeznaczenia dziaJki nr 98/14 w obrębie Pniewo (”oJowonej w obrysie terenu oznaczone-

go symbolem Pn-58ŁRMŁ104) na cele ”rzemysJowo-skJadowo-usJugowe, do”uszczenia mowliwo-

`ci ”odziaJu nieruchomo`ci na co najmniej dwie dziaJki budowlane oraz dopuszczenia zabudowy 

mieszkaniowej. 

§ 2. 1. Rada Miejska w Gryfinie rozstrzyga o ich nieuwzględnieniu w czę`ci lub w caJo`ci z niwej wy-

mienionych ”owodówŁ 

2Ł vądanie dotyczące utrzymania funkcji terenu w granicach dziaJki nr 80/2 w obrębie vórawki wraz 

z utworzeniem wokóJ tej dziaJki obszaru ograniczonego uwytkowania z tytuJu uciąwliwo`ci ”rowadzonej 
dziaJalno`ci hodowlanej nie zostaJo uwzględnione, ”oniewaw ”rzyjęcie wnioskowanych rozwiązaL ”rze-

strzennych skutkowaJoby naruszeniem art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óuniejszymi zmianami), który ”rzed uchwa-

leniem ”lanu miejscowego, zobowiązuje radę gminy do stwierdzenia o jego zgodno`ci z ustaleniami stu-

dium. Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy i miasta Gryfino za-

twierdzone uchwaJą XXIł183ł08 z dnia 29 lutego 2008 r., dla ”rzedmiotowej nieruchomo`ci, a takwe dla 
nieruchomo`ci ”oJowonych w jej sąsiedztwie, wskazuje docelową funkcję zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej (MN), a nie wnioskowaną ”rzez osobę skarwącą funkcję obsJugi ”rodukcji w gospodarstwach 

rolnych, hodowlanych i ogrodniczych (RU)Ł Na ”odstawie ustaleL ”rojektu ”lanu okre`lonych w § 78, 

mowliwe jest uwytkowanie nieruchomo`ci w s”osób dotychczasowy - do czasu zapotrzebowania terenu na 

cele zgodne z ustaleniami planu. 

3Ł vądania dotyczące zmian w ”rzeznaczeniu ”oszczególnych elementarnych terenów funkcjonal-

nych, w tym zmian w przeznaczeniu z przeznaczenia w projekcie planu na cele zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej na ”rzeznaczenie na cele rolne, zabudowy zagrodowej oraz zabudowy obsJugi ”rodukcji 
w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych lub odwrotnie, z przeznaczenia w projekcie pla-

nu na cele rolne, zabudowy zagrodowej oraz zabudowy obsJugi ”rodukcji w gospodarstwach rolnych, 

hodowlanych i ogrodniczych na przeznaczenie na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, nie zosta-

Jy uwzględnione, ”oniewaw ich ”rzyjęcie skutkowaJoby naruszeniem art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óuniej-

szymi zmianami), który ”rzed uchwaleniem ”lanu miejscowego, zobowiązuje radę gminy do stwierdzenia 

o jego zgodno`ci z ustaleniami studium. Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rze-

strzennego gminy i miasta Gryfino zatwierdzone uchwaJą XXIł183ł08 z dnia 29 lutego 2008 r., dla nieru-

chomo`ci nalewących do osób skarwących, wskazuje odmienne funkcje od wnioskowanych w uwagach. 

Na ”odstawie ustaleL ”rojektu ”lanu okre`lonych w § 78, mowliwe jest uwytkowanie nieruchomo`ci 
w s”osób dotychczasowy - do czasu zapotrzebowania terenu na cele zgodne z ustaleniami planu. 

4Ł vądanie dotyczące mowliwo`ci od”rowadzenia `cieków bytowych do ”rzydomowych oczyszczalni 
nie zostaJo uwzględnione, ”oniewaw jego ”rzyjęcie byJoby niezgodne z ujętym w Wieloletnim Planie Inwe-

stycyjnym i realizowanym obecnie ”rzez gminę Gryfino ”rzedsięwzięciem inwestycyjnym, ”olegającym na 
budowie w miejscowo`ci Pniewo zbiorczej kanalizacji `ciekowej ”rzyJączonej do oczyszczalni `cieków 

w Gryfinie. Przedmiotowa inwestycji zapewni w ”rzyszJo`ci odbiór `cieków równiew z dziaJek skarwącychŁ 
Śo czasu zakoLczenia ”rzedmiotowej inwestycji, do”uszczone będzie od”rowadzenie `cieków bytowych 
do indywidualnych, szczelnych zbiorników bezod”JywowychŁ 

5Ł vądanie dotyczące takich ustaleL ”lanu miejscowego, które obligowaJyby gminę Gryfino do likwi-

dacji lub ”rzebudowy istniejących na”owietrznych linii elektronicznych 15 kV nie zostaJo uwzględnione, 
”oniewaw jego ”rzyjęcie skutkowaJoby dla gminy Gryfino dodatkowymi, ”owawnymi obciąweniami finan-

sowymi z tytuJu uchwalenia niniejszego ”lanu miejscowego wynikającymi z konieczno`ci ”rzebudowy 
istniejących na”owietrznych linii elektronicznych 15 kV staraniem i na koszt gminy. 

6Ł vądanie dotyczące w”rowadzenia mowliwo`ci ”odziaJu dziaJki 36ł4 w obrębie Pniewo na dwie 
dziaJki ”rzeznaczone ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną nie zostaJo uwzględnione, ”oniewaw jego 
”rzyjęcie skutkowaJoby naruszeniem art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-

spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óuniejszymi zmianami), który ”rzed uchwaleniem 
”lanu miejscowego, zobowiązuje radę gminy do stwierdzenia o jego zgodno`ci z ustaleniami studium. 

Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy i miasta Gryfino zatwierdzone 

uchwaJą XXIł183ł08 z dnia 29 lutego 2008 r. wskazuje dla ”rzedmiotowej nieruchomo`ci funkcję zabudo-

wy zagrodowej (RM), a nie wnioskowaną ”o`rednio ”rzez skarwącego funkcję zabudowy mieszkaniowej 
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jednorodzinnej (MN). Nadto, w związku z przeznaczeniem w planie przedmiotowej nieruchomo`ci na cele 
rolne (zgodnie ze studium), ustalenia ”lanu ”rzywoJują ”rze”isy odrębne wywszego rzędu, gdzie dopuszczo-

ny jest ”odziaJ nieruchomo`ci rolnych na dziaJki nie mniejsze niw 3Ł000 m²Ł Nieruchomo`ć skarwącego ma 
”owierzchnię 0,1813 ha i nie mowe być ”odzielona na dwie mniejsze dziaJkiŁ 

7Ł vądanie dotyczące wydzielenia z dziaJki nr 385/18 w obrębie Pniewo dwóch dziaJek wedJug zaJą-
czonego ”rzez skarwącego szkicu nie zostaJo uwzględnione, ”oniewaw zgodnie z obowiązującymi ”rze”i-

sami dotyczącymi tre`ci ”rojektów miejscowych ”lanów zagos”odarowania ”rzestrzennego, w tych pro-

jektach okre`la się wyJącznie zasady scalania i ”odziaJu nieruchomo`ciŁ Po uchwaleniu ”lanu miejscowego, 
owe zasady stanowią ”odstawę wtórnych ”odziaJów nieruchomo`ci dokonywanych staraniem i na koszt 

ich wJa`cicieliŁ Skarwący ”o ”ierwszym wyJoweniu ”rojektu ”lanu do ”ublicznego wglądu, odrzuciJ ”ro”o-

zycję ”rzebiegu drogi ”ublicznej ”rzez nieruchomo`ć, która wJadaŁ Planowana wówczas droga ”ubliczna 
miaJa w s”osób racjonalny obsJuwyć komunikacyjnie wszystkie nowo wydzielone dziaJki, między innymi 
”owstaJe z wtórnego ”odziaJu ”rzedmiotowej nieruchomo`ciŁ Skarga zostaJa uwzględniona i odstą”iono 
od wyznaczania spornej drogi publicznej w ”rojekcie ”lanuŁ źatem obecnie, za”ewnienie sJuwebno`ci doj-

`cia i dojazdu do nowych wydzielonych dziaJek budowlanych, będzie nalewaJo do wJa`ciciela zbywającego 
nowe dziaJki budowlane - zgodnie z zasadami scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci okre`lonymi w planie. 

8Ł vądanie w”rowadzenia zieleni izolacyjnej od kurnika usytuowanego na sąsiedniej dziaJce nr 400 

w obrębie Pniewo nie zostaJo uwzględnione, ”oniewaw jego ”rzyjęcie skutkowaJoby naruszeniem art. 20 

ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z ”óuniejszymi zmianami), który ”rzed uchwaleniem ”lanu miejscowego, zobowiązuje radę gmi-

ny do stwierdzenia o jego zgodno`ci z ustaleniami studiumŁ Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”o-

darowania przestrzennego gminy i miasta Gryfino zatwierdzone uchwaJą XXIł183ł08 z dnia 29 lutego 

2008 r. wskazuje dla przedmiotowej nieruchomo`ci funkcję zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnejŁ 
Nadto, w”rowadzenie strefy zieleni izolacyjnej sankcjonowaJoby dalsze funkcjonowanie sąsiedniego kurnika 

kolidującego z kierunkami rozwoju ”rzestrzennego okre`lonymi w studium, a zwJaszcza z zaJowoną sukcesyw-

ną likwidacją gos”odarstw hodowlanych w sąsiedztwie rozwijającej się zabudowy mieszkaniowej w miejsco-

wo`ciach Pniewo i vórawkiŁ 

9Ł vądanie odsunięcia nie”rzekraczalnej linii zabudowy na odlegJo`ć 10 - 15 m wzdJuw drogi oznaczo-

nej symbolem Zk-58ŁKŚLŁ2 nie zostaJo uwzględnione, ”oniewaw do dnia rozstrzygnięcia niniejszych uwag 
klasyfikacja sąsiednich terenów le`nych nie zostaJa zmienionaŁ Taki stan rzeczy oznaczaJ konieczno`ć 
wyznaczenia nie”rzekraczalnej linii zabudowy od terenów le`nych i tym samym wykluczyJ mowliwo`ć 
”rzesunięcia nie”rzekraczalnej linii zabudowy w gJąb dziaJki ze względu na ”otrzebę wyznaczenia niezbęd-

nego, o”tymalnego obszaru ”od ”rzyszJą zabudowęŁ Natomiast wyznaczona obecnie nie”rzekraczalna linia 
zabudowy (zastę”ująca dotychczasową obowiązującą linię zabudowy) nie będzie obligowaJa inwestorów 
do sytuowania budynków na tej liniiŁ Odsunięcie zabudowy w gJąb dziaJki będzie mowliweŁ 

10Ł vądanie ”rzesunięcia linii rozgraniczającej sąsiedni ciąg ”ieszojezdny oznaczony symbolem Pn-

58ŁKPŁ86 na odlegJo`ć 4 m od istniejącego budynku gos”odarczego nie zostaJo uwzględnione, ”oniewaw 
”rzesunięcie ”asa drogowego w kierunku terenów le`nych, na ówczesnym eta”ie ”rocedury s”orządzenia 
”rojektu ”lanu (wniosek le`ny byJ w trakcie o”iniowania ”rzez Regionalną Śyrekcję Lasów PaLstwowych 

w Szczecinie) nie mogJo być korygowaneŁ Ponadto, wymagana w ”rze”isach odrębnych odlegJo`ć 4 m 

budynków od granic dziaJek dotyczy odlegJo`ci od granic sąsiednich dziaJek budowlanychŁ Natomiast 
dziaJka w ”ostaci wyodrębnionego ”asa drogowego nie jest dziaJką budowlaną, więc w tej sytuacji nie 

mają zastosowania ws”omniane ”rze”isy odrębneŁ 

11Ł vądania dotyczące o do”uszczenie budowy budynków mieszkalnych na ”otrzeby wJasne inwestora 

na kawdej z wydzielonych dziaJek na terenie oznaczonym symbolem Pn-58ŁPłSłUŁ121 nie zostaJy uwzględ-

nione ze względu na stanowisko organu nadzorującego (Wojewody źachodnio”omorskiego) informujące 

o niezgodno`ci z przepisami prawa w ”rzy”adku Jączenia w jednym terenie funkcjonalnym równych ”rze-

znaczeL lub równych zasad ich zagos”odarowaniaŁ Odmienne ”rzeznaczenie terenu (tu ”od zabudowę 
”rzemysJowo-skJadowo-usJugową i ”od odrębne budynki mieszkalne) wymagaJoby wydzielenia odrębnych 
terenów mieszkaniowych, a to skutkowaJoby naruszeniem art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óuniejszymi zmianami), który 
”rzed uchwaleniem ”lanu miejscowego, zobowiązuje radę gminy do stwierdzenia o jego zgodno`ci z usta-

leniami studiumŁ Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy i miasta 

Gryfino zatwierdzone uchwaJą XXIł183ł08 z dnia 29 lutego 2008 r. wskazuje dla przedmiotowej nieru-

chomo`ci wyJącznie funkcję ”rzemysJowo-skJadowo-usJugowąŁ 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 112 ｦ 15505 ｦ Poz. 2006 

 

12. vądanie dotyczące ustalenia linii rozgraniczającej sąsiedniej drogi ”ublicznej na granicy dziaJki na-

lewącej do osoby skarwącej nie zostaJo uwzględnione, ”oniewaw szeroko`ć wymienionej drogi ”ublicznej 
w rejonie istniejącego budynku wynosi 12 m i nie mowe być zmniejszonaŁ Wymagana ”rze”isami odrębnymi 
minimalna szeroko`ć ”asa drogowego drogi ”ublicznej klasy lokalnej nie mowe być mniejsza niw 12 m. 

13Ł vądania w”rowadzenia ogólnie dostę”nego, jednokierunkowego ruchu na ”lanowanym ciągu ”ie-

szym oznaczonym obecnie symbolem Pn-58.KP.78 (symbolem Pn-58.KP.81 - wedJug skarwących) nie 
zostaJy uwzględnione, ”oniewaw rozstrzygnięcia w zakresie organizacji ruchu nie mogą być ”rzedmiotem 
ustaleL miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennegoŁ Śecyzje w tej sprawie będą ”odejmowane 

w terminie ”óuniejszym w oparciu o ”rze”isy odrębneŁ 

14Ł vądanie ”rzeznaczenia dziaJki nr 98/14 w obrębie Pniewo (”oJowonej w obrysie terenu oznaczo-

nego symbolem Pn-58ŁRMŁ104) na cele ”rzemysJowo-skJadowo-usJugowe, do”uszczenia mowliwo`ci po-

dziaJu nieruchomo`ci na co najmniej dwie dziaJki budowlane oraz do”uszczenia zabudowy mieszkaniowej 
nie zostaJo uwzględnione, ”oniewaw jego ”rzyjęcie skutkowaJoby naruszeniem art. 20 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 

z ”óuniejszymi zmianami), który ”rzed uchwaleniem ”lanu miejscowego, zobowiązuje radę gminy do 
stwierdzenia o jego zgodno`ci z ustaleniami studiumŁ Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odaro-

wania przestrzennego gminy i miasta Gryfino zatwierdzone uchwaJą XXIł183ł08 z dnia 29 lutego 2008 r. 

wskazuje dla ”rzedmiotowych nieruchomo`ci funkcję zabudowy zagrodowej (RM), a nie wnioskowaną 
”rzez skarwących funkcję zabudowy ”rzemysJowo-skJadowo-usJugowej (PłSłU) lub mieszkaniowej jedno-

rodzinnej (MN)Ł vądanie nie zostaJo uwzględnione równiew w czę`ci dotyczącej mowliwo`ci ”odziaJu na 
mniejsze dziaJki budowlane, gdyw ”rzedmiotowy teren funkcjonalny oznaczony symbolem Pn-58.RM.104 

jest terenem rolnym i w takim ”rzy”adku obowiązują zasady ”odziaJu nieruchomo`ci okre`lone 

w ”rze”isach odrębnych (dotyczących terenów rolnych)Ł 

 

 

 

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr X/90/11 

Rady Miejskiej w Gryfinie 

z dnia 25 sierpnia 2011 r. 

Rozstrzygnięcie w sprawie realizacji zadaL 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 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; zmiany: Dz. U. 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 130, poz. 871, 

Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043; z 2011 r. Nr 32, poz. 159) Rada Miejska w Gryfinie okre`la nastę-
”ujący s”osób realizacji 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, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jed-

nolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: 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, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 

Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 118, 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; 

z 2011 r. Nr 117, poz. 679), stanowią zadania wJasne gminyŁ 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszym ”lanie obejmują: 

1) inwestycje jako zadania ws”ólne, realizowane w liniach rozgraniczających dróg ”owiatowych, w tym 

budowa uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, `ciewek rowerowych i zieleni, 

2) inwestycje samodzielne, realizowane w liniach rozgraniczających dróg gminnych lub ”oza tymi liniamiŁ 
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§ 2. Wykaz terenów funkcjonalnych, w których za”isane zostaJy inwestycje z zakresu infrastruktury 

technicznej nalewące do zadaL wJasnych gminy: 

lp. symbole terenów funkcjonalnych 
o”is inwestycji wynikający 

z ustaleL ”lanu 

1 Pn-58.ZP.150, Pn-58.ZP.151, Pn-58.ZP/US.152, Pn-58.ZP/US.153 

zagos”odarowanie terenów 
publicznych - urządzenie zieleni 
”arkowej oraz terenów s”ortu 

i rekreacji 

2 
Pn-58.W.156, Pn-58.W.157, Pn-58.W.158, Zk-58.W.159, Zk-58.W.160, 

Zk-58.W.161 

budowa studni publicznej 

i ”odziemnych zbiorników wody 
na cele ”rzeciw”owarowe 

3 
Pn-58.K.165, Pn-58.K.168, Pn-58.K.169, Pn-58.K.170, Pn-58.K.171, 

Zk-58.K.172, Zk-58.K.173, Zk-58.K.174 

budowa urządzeL kanalizacji 
`ciekowej i deszczowej 

4 Zk-58.KDL.2, Zk-58.KDL.3, Pn-58.KDL.4 

budowa infrastruktury technicznej 

(nalewącej do zadaL wJasnych 
gminy) w pasie drogi powiatowej 

5 

Pn-58.KDD.16, Pn-58.KDD.17, Pn-58.KDD.18, Pn-58.KDD.19, 

Zk-58.KDD.20, Pn-58.KDD.21, Zk-58.KDD.22, Pn-58.KDD.25, 

Pn-58.KDD.26, Pn-58.KDD.29, Pn-58.KDD.32, Pn-58.KDD.33, 

Zk-58.KDD.34, Zk-58.KDD.35, Pn-58.KDD.38, Zk-58.KDD.40, 

Zk-58.KDD.43, Pn-58.KDD.44, Pn-58.KDD.45, Zk-58.KDD.46, Pn-58.KP.60, 

Pn-58.KP.61, Pn-58.KP.63, Zk-58.KP.65, Pn-58.KP.66, Pn-58.KP.67, 

Pn-58.KP.68, Pn-58.KP.69, Pn-58.KP.70, Pn-58.KP.71, Pn-58.KP.77, 

Pn-58.KP.78, Pn-58.KP.79, Pn-58.KP.81, Pn-58.KP.82, Pn-58.KP.83, 

Pn-58.KP.84, Pn-58.KP.85, Zk-58.KP.86, Zk-58.KP.87, Zk-58.KP.88, 

Zk-58.KP.89, Zk-58.KP.90, Zk-58.KP.91 

rozbudowa i budowa dróg 
gminnych (ulic, ciągów ”ieszych) 
wraz z rozbudową i budową 
infrastruktury technicznej 

 

§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

1) realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami, w tym między innymi 
zgodnie z ustawą Prawo budowlane, ustawą o zamówieniach ”ublicznych, ustawą o samorządzie 
gminnym, ustawą o gospodarce komunalnej i ustawą Prawo ochrony `rodowiska; 

2) s”osób realizacji inwestycji okre`lonych w § 2 mowe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się ”o-

stę”em techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najle”szej dostę”nej techniki, o ile 

nie nastą”i naruszenie ustaleL ”lanu; 
3) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych 

w § 2 będzie ”rzedmiotem umowy zainteresowanych stronŁ 

§ 4. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 

Nr 249, poz. 2104; zmiany: Dz. U. Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, 

Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, 

poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, 

Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, 

Nr 79, poz. 666, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277), przy czym: 

1) wydatki majątkowe gminy będzie okre`laJa Rada Miejska w Gryfinie ”od nazwą ｭWieloletni plan in-

westycyjnyｬ, 
2) wydatki inwestycyjne finansowane z budwetu gminy będą ustalane w uchwale budwetowej, 
3) inwestycje, których okres realizacji będzie ”rzekraczaJ jeden rok budwetowy, ujmowane będą w wykazie 

stanowiącym zaJącznik do uchwaJy budwetowej - zwanym ｭWieloletnie programy inwestycyjneｬ. 

§ 5. 1. Zadania w zakresie budowy dróg na terenach funkcjonalnych wskazanych w § 2 finansowane 

będą ”rzez budwet gminy lub na ”odstawie ”orozumieL z innymi podmiotami. 

2. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej, studni ”ublicznych oraz sieci kanalizacji `cieko-

wej i deszczowej na terenach funkcjonalnych wskazanych w § 2 finansowane będą na ”odstawie art. 15 

ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 

`cieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858; zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033; 

z 2009 r. Nr 18, poz. 97; z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 238, poz. 1578) ze `rodków wJasnych ”rzedsię-
biorstwa wodno-kanalizacyjnego w oparciu o uchwalane ”rzez Radę Miejską w Gryfinie wieloletnie plany 

rozwoju i modernizacji urządzeL wodociągowych i kanalizacyjnych lub ”rzez budwet gminy. 
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3. Inwestycje w zakresie ”rzesyJania i dystrybucji paliw gazowych, energii cieplnej lub energii elek-

trycznej wykazanych w § 2 realizowane będą w s”osób okre`lony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625; zmiany: Dz. U. z 2006 r. 

Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217; z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, 

Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905; z 2008 Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 3, 

poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664; z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 81, 

poz. 530). 
2006

 

2007 
2007 

UCHWAIA NR IX/84/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W POICZYNIś-ZDROJU 

 z dnia 29 czerwca 2011 r. 

w sprawie przyjęcia Statutu Gminy PoJczyn-Zdrój. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tjŁ Dz. U. z 2001 r. 

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, Nr 167, poz. 1759; 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) Rada Miejska uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. Uchwala się Statut Gminy PoJczyn-źdrój stanowiący zaJącznik do niniejszej uchwaJyŁ 

§ 2. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi PoJczyna-Zdroju. 

§ 3. Traci moc: uchwaJa Nr VIII/72/2003 Rady Miejskiej w PoJczynie-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2003 r. 

w s”rawie ”rzyjęcia Statutu Gminy PoJczyn-źdrój (ŚzŁ UrzŁ WojŁ źachodnio”omorskiego Nr 55, poz. 973 

z dnia 7 lipca 2003 r.). 

§ 4. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa źachodnio”omorskiegoŁ 

 

 Przewodniczący Rady  
 

Franciszek Pilip 

  


