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3. W ”rzy”adku nieobecno`ci dziecka w ”rzedszkolu stawka wywieniowa w miesiącu nastę”ującym 
”o miesiącu, w którym dziecko byJo nieobecne ”odlega zmniejszeniu za kawdy dzieL absencji dziecka 
w miesiącu ”oprzednim. 

4. Wysoko`ć o”Jaty za kawdy dzieL nieobecno`ci dziecka wylicza się dzieląc o”Jatę miesięczną, usta-

loną stosownie do § 3Ł2Ł ”o”rzez liczbę dni roboczych ”rzedszkola w danym miesiącuŁ 

§ 4. O”Jatę, o której mowa w § 2Ł2 obniwa się na wniosek rodziców (o”iekunów ”rawnych) - o 50% 

od dziecka z rodziny, w której dochód na czJonka rodziny nie ”rzekracza obowiązującego kryterium do-

chodowego warunkującego ”rawo do zasiJku rodzinnego i `wiadczeL rodzinnych ustalonych na ”odstawie 
ustawy z dnia 28 listopada 2003 rŁ o `wiadczeniach rodzinnych (ŚzŁ U. z 2006 r. Nr 138, poz. 992 ze zm.). 

§ 5. źwolnienie z o”Jaty, o której mowa w § 2Ł2 nastę”uje, gdy do ”rzedszkola ”ublicznego uczęsz-

cza dziecko nie”eJnos”rawne ”osiadające orzeczenie ”oradni ”sychologiczno - pedagogicznej o stopniu 

nie”eJnos”rawno`ciŁ 

§ 6. 1. O”Jata okre`lona w § 2Ł2 ”onoszona ”rzez rodziców lub o”iekunów ”rawnych dzieci doko-

nywana jest w ”rzedszkolu, w okresach miesięcznych z góry, w terminie do dnia 10 kawdego miesiącaŁ 

2. O”Jata, o której mowa w § 2.2 nie podlega zwrotowi. 

3. W ”rzy”adku, gdy dziecko zostanie ”rzyjęte do ”rzedszkola w trakcie danego miesiąca o”Jata 
uiszczana jest ”ro”orcjonalnie do czasu ”obytu dziecka w danym miesiącuŁ 

§ 7. Traci moc uchwaJa Nr XXXIX/286/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 ”audziernika 
2006 rŁ w s”rawie o”Jat za `wiadczenia Przedszkola Publicznego w KoJbaczuŁ 

§ 8. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy Stare CzarnowoŁ 

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

jewództwa źachodnio”omorskiego, z mocą obowiązującą od 1 wrze`nia 2009 r. 

PRźśWOŚNICźĄCY RAŚY 

 

Kazimierz Mendak 

Poz. 1873 

 

UCHWAIA NR XXII/213/09 

Rady Gminy Stepnica 

z dnia 28 sierpnia 2009 r. 

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica, 

obejmujący ”rzebieg gazociągu wysokiego ci`nienia do ŚN ńŃŃŃŁ 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (ŚzŁ U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óuniejszymi zmianami) oraz artŁ 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

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

szymi zmianami) stwierdzając zgodno`ć z ustaleniami Studium UwarunkowaL i Kierunków źagos”odaro-

wania Przestrzennego Gminy Ste”nica ”rzyjętym uchwaJą Nr XXXVI/313/06 Rady Gminy Stepnica z dnia 

23 czerwca 2006 rŁ, zmienionym uchwaJą Nr XXI/202/09 Rady Gminy Stepnica z dnia 10 lipca 2009 r., 

Rada Gminy Ste”nica uchwala, co nastę”uje: 
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§ 1. 1. Zgodnie z: 

ｦ uchwaJą Nr XIII/126/08 Rady Gminy Stepnica z dnia 27 czerwca 2008 rŁ w s”rawie ”rzystą”ienia do 
s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Ste”nica dotyczącego 
”rzebieg gazociągu wysokiego ci`nienia, 

ｦ ”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rze-

strzennego gminy Ste”nica ”rzyjętym uchwaJą Nr XXXVI/313/06 Rady Gminy Stepnica z dnia 23 

czerwca 2006 rŁ, zmienionym uchwaJą Nr XXI/202/09 Rady Gminy Stepnica z dnia 10 lipca 2009 r. 

uchwala się miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego obejmujący ”rzebieg gazociągu wysokiego 
ci`nienia do ŚN 1000 w obrębach: Jarszewko, varnowo, Racimierz, MiJowo, Ste”niczka, Ste”nica, Bogu-

sJawie, BudzieLŁ 

2. Plan obejmuje teren o Jącznej ”owierzchni 75,4776 ha, którego granice oznaczono na rysunku 

w skali 1:2000, stanowiącym zaJącznik do niniejszej uchwaJyŁ 

3. Integralnymi czę`ciami ”lanu miejscowego są nastę”ujące zaJączniki do uchwaJy: 

1) zaJącznik nr 1 - rysunek ”lanu w skali 1:2000, skJadający się z 7 arkuszy; 
2) zaJącznik nr 2 - wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gmi-

ny Ste”nica dla obszaru objętego niniejszym ”lanem, `wiadczący o zgodno`ci rozwiązaL ”lanu ze 
studium; 

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

4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie w s”rawie zasad realizacji zadaL z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasad ich finansowaniaŁ 

4. Przedmiotem ”lanu jest ustalenie ”rzebiegu gazociągu _winouj`cie - Szczecin na terenie gminy 

Stepnica. 

RozdziaJ ń 

Zasady konstrukcji planu 

§ 2. Ustala się nastę”ujące zasady konstrukcji ”lanu: 

1. Obszar objęty ”lanem dzieli się na tereny elementarne z ”rzebiegiem gazociągu, o równych zasa-

dach zagos”odarowania wynikających z istniejącego uwytkowania i uwarunkowaL, okre`lonych liniami 
rozgraniczającymi: 

1) kawdy teren elementarny oznaczono na rysunku ”lanu - zaJączniku graficznym oraz w tek`cie ”lanu 
identyfikatorem cyfrowo - literowym; liczba oznacza kolejny numer terenu, symbol literowy oznacza 

funkcję terenu lub klasyfikację funkcjonalną drogi: 
a) kawdy teren elementarny ”osiada wydzielenia wewnętrzne - strefę kontrolowaną i ”as montawo-

wy, z wyjątkami o”isanymi w ustaleniach szczegóJowych, 
b) wydzielenia wewnętrzne oznaczono na rysunku ”lanu, a ich szeroko`ci okre`lono w ustaleniach 

ogólnych i szczegóJowychŁ 

2. Ustalenia ”lanu formuJowane są na dwóch ”oziomach - ogólnym i szczegóJowym; ustalenia ogólne 
obowiązują na caJym obszarze objętym ”lanem, ustalenia szczegóJowe obowiązują na obszarze terenu 
elementarnego. 

3. W obrębie terenu elementarnego wystę”ować mogą szczególne ograniczenia i wymogi z tytuJu: 

1) ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego - wystę”owania obszarów i obiektów chronionych: s”ecjalnej 
ochrony ”taków ｭNatura 2000ｬ oraz ”rojektowanych obszarów s”ecjalnej ochrony siedlisk ｭNatura 
2000ｬ, Obszaru Chronionego Krajobrazu; wynikające z tego tytuJu rygory ustalono w § 5 niniejszej 

uchwaJy; informacje o ich wystę”owaniu zawarto w ustaleniach szczegóJowych wJa`ciwego terenu 
elementarnego, a obszar ich obowiązywania oznaczono na rysunku ”lanu; 
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2) objęcia ochroną dóbr kultury - obszarów chronionych; wynikające z tego tytuJu rygory ustalono w § 6 

niniejszej uchwaJy; informacje o ich wystę”owaniu zawarto w ustaleniach szczegóJowych wJa`ciwe-

go terenu elementarnego, a obszary ”odlegające ochronie oznaczono na rysunku ”lanu; 
3) ”oJowenia na obszarze ”asa technicznego i ”asa ochronnego morskich wód wewnętrznych - nad-

brzewnego ”asa morskich wód wewnętrznych, stanowiący jednocze`nie obszar bez”o`redniego za-

growenia ”owodzią; wynikające z tego tytuJu rygory ustalono w § 9 niniejszej uchwaJy; informacje 
o ich wystę”owaniu zawarto w ustaleniach szczegóJowych wJa`ciwego terenu elementarnego, a ob-

szar ich obowiązywania oznaczono na rysunku ”lanu; 

4) ”rzekraczania waJów ”rzeciw”owodziowych; wynikające z tego tytuJu rygory ustalono w § 9 niniej-

szej uchwaJy; 
5) ”oJowenia na obszarze zalewowymŁ 

4. PeJny tekst ustaleL dla okre`lonego obszaru zawiera ustalenia ogólne i szczegóJoweŁ 

5. Ustala się nastę”ujące zasady konstrukcji zaJącznika graficznego - rysunku planu: 

1) rysunek ”lanu s”orządzono w skali 1:2000; 
2) kawde ustalenie ”rzedstawione na rysunku znajduje od”owiednie odwzorowanie w ustaleniu tekstowym; 
3) wszystkie symbole graficzne uwyte na rysunku ”lanu zostaJy obja`nione w legendzie; 
4) ”rzebieg linii dla celów o”racowaL geodezyjnych okre`la się ”o”rzez odczyt graficzny z rysunku ”la-

nu, z tolerancją zawartą w granicach o”racowania, z zachowaniem wzajemnych odlegJo`ci wyzna-

czanych od osi projektowanego gazociągu, jako osi ”odstawowejŁ  

RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne 

§ 3. Ustala się wariantowy ”rzebieg gazociągu: 

1. Wariant I - ”rzebieg lądowy od ”JnŁ granicy gminy, w obrębach: Jarszewko, varnowo, Racimierz, 
MiJowo, Ste”niczka, Ste”nica, BogusJawie, BudzieL, obejmujący tereny elementarne oznaczone w ustale-

niach szczegóJowych i na rysunku ”lanu numerami od 1 do 40 i od 01 do 011Ł 

2. Wariant II - ”rzebieg gazociągu ”rzez źalew SzczeciLski, z lądowaniem w źatoce Wódzkiej i lądo-

wy ”rzebieg w obrębach: BogusJawie, BudzieL, obejmujący tereny oznaczone w ustaleniach szczegóJo-

wych i na rysunku planu numerami od 30 do 40 i 011 oraz od 41 do 43. 

3. Tereny nie objęte wybranym wariantem ”rzebiegu ”ozostają w dotychczasowym uwytkowaniuŁ 

§ 4. Ustala się ”odstawowe zasady zagos”odarowania terenów: 

1. Na obszarze o”racowania ”lanu ustala się zachowanie istniejącego gazociągu wysokiego ci`nienia 
DN 500 i DN 150. 

2. Ustala się ”rzebieg gazociągu wysokiego ci`nienia do ŚN 1000, ”rowadzony wzdJuw gazociągu 
istniejącego, w jego strefie ochronnej ustalonej na ”odstawie ”rze”isów odrębnych, z wyjątkiem odcinka 
obej`cia wsi MiJowo, którego ”rzebieg wynika z warunków ochrony strefy ochronnej ujęcia wodyŁ 

3. Ustala się ”as ”rzebiegu gazociągu, o zmiennej szeroko`ci, okre`lonej na rysunku planu liniami 

rozgraniczającymiŁ 

4. W ”asie ”rzebiegu ustala się: 

1) ”rzebieg gazociągu wraz ze strefą kontrolowaną, stanowiącą ”as o staJej szeroko`ci 12,0 m - po 

6,0 m na stronę od osi gazociągu; 
2) ”as montawowy wzdJuw ”rzebiegu gazociągu, o szeroko`ciach 1,0÷10,0 m po obu stronach strefy 

kontrolowanej, okre`lonych w ustaleniach szczegóJowychŁ 

5. Ustala się ”rzeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbo-

lami, zgodnie z rysunkiem planu: 

1) tereny rolne z przebiegiem gazociągu - R/G; 

2) tereny lasów z ”rzebiegiem gazociągu - ZL/G; 
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3) rzeki i kanaJy z ”rzebiegiem gazociągu - W/G; 

3) tereny komunikacji drogowej z ”rzebiegiem gazociągu: 
a) drogi publiczne klasy zbiorczej - KDZ, 

b) drogi publiczne klasy dojazdowej - KDD; 

4) tereny kolejowe z ”rzebiegiem gazociągu - KK; 

5) na terenach rolnych wystę”ują wydzielenia wewnętrzne oznaczone symbolem KŚW, stanowiące te-

reny dróg wewnętrznych obsJugujących tereny rolnicze, których ”rzekroczenie gazociągiem mowe 
wymagać zastosowania zabez”ieczeL ”rzed ewentualnymi uszkodzeniami ”owodowanymi ruchem 
pojazdówŁ 

6. Strefę kontrolowaną ustala się obszarem u”rawnieL o”eratora sieci do za”obiegania dziaJalno`ci 
mogącej mieć negatywny w”Jyw na trwaJo`ć i ”rawidJową eks”loatację gazociągu, dla której zasady 
uwytkowania ustalone są ”rze”isami odrębnymi wJa`ciwego roz”orządzeniaŁ 

7. W strefie kontrolowanej do”uszcza się realizacje zes”oJów za”orowo-upustowych. 

8. Strefę kontrolowaną i teren montawowy w okresie realizacji inwestycji ”rzeznacza się na: wyko”, 
haJdę gruntu, ”as komunikacyjny, miejsce skJadowanie rur i s”rzętuŁ 

9. źe względu na ”rzej`cia gazociągu ”rzez istniejący ”odstawowy ukJad komunikacji drogowej i te-

reny kolejowe, ustala się realizację gazociągu metodą bezwyko”ową na odcinkach okre`lonych w ustale-

niach szczegóJowychŁ 

10Ł W uzasadnionych ”rzy”adkach, ”rzekroczenia dróg nieutwardzonych klasy zbiorczej - ｭźｬ i niw-
szej do”uszcza się metodą wyko”ów otwartych, w s”osób ustalony ”rzy ws”óJdziaJaniu z wJa`ciwym za-

rządcą drogiŁ 

11. Po zrealizowaniu inwestycji nalewy: 

1) teren strefy kontrolowanej na gruntach rolnych ”rzywrócić do stanu dotychczasowego, z warunkami 
okre`lonymi w ustŁ 6; 

2) ”as montawowy na gruntach rolnych ”rzywrócić do stanu dotychczasowego; 
3) teren o szeroko`ci ”o 2,0 m od osi gazociągu na gruntach le`nych trwale wylesiony; 
4) czę`ć terenu w strefie kontrolowanej, ”oza okre`lonym w ”kt 3, i teren montawowy na gruntach le-

`nych zalesić zgodnie z ”lanem urządzenia lasuŁ 

12Ł WzdJuw gazociągu do”uszcza się ”rzebieg kabla `wiatJowodowego dla jego obsJugi oraz lokaliza-

cję innych uzu”eJniających urządzeL infrastruktury, wynikających z technicznych warunków realizacji 
i eksploatacji sieci gazowej. 

13Ł Na ”owierzchni terenu objętego ”lanem ustala się trwaJe oznakowanie trasy gazociągu, lokalizo-

wane poza jezdniami. 

14Ł W strefie kontrolowanej do”uszcza się ”rowadzenie `ciewek rowerowych i szlaków ”ieszych oraz 
dróg ”rzeciw”owarowychŁ 

15Ł Na terenie ”asa montawowego obowiązywać mogą zasady zagos”odarowania wynikające z ”rze-

”isów odrębnych dla gazociągu istniejącegoŁ 

§ 5. Ustala się zasady ochrony `rodowiskaŁ 

1. źe względu na ”oJowenie czę`ci terenu objętego ”lanem w obszarach s”ecjalnej ochrony ”taków 
Natura 2000 - PLB 320007 ｭIąki Skoszewskieｬ, PLB 320009 ｭźalew SzczeciLskiｬ i PLB 320012 ｭPusz-

cza Goleniowskaｬ oraz w ”rojektowanych obszarach s”ecjalnej ochrony siedlisk - PLH 320018 ｭUj`cie 
Odry i źalew SzczeciLskiｬ i PLH 320033 ｭUroczyska w Lasach Ste”nickichｬ, których celem jest ochrona 
”o”ulacji dziko wystę”ujących ”taków i zwierząt oraz utrzymanie chronionych siedlisk przyrodniczych 

w nie”ogorszonym stanie, zabronione są dziaJania mogące w istotny s”osób ”ogorszyć stan tych siedlisk, 
a takwe w istotny s”osób mogą w”Jynąć negatywnie na gatunki, dla ochrony których obszary te zostaJy 
wyznaczone. 

2. Na terenach ”oJowonych w obszarze ochrony ｭNatura 2000ｬ ”lanowane ”rzedsięwzięcia wymają 
”rze”rowadzenia ”ostę”owania w s”rawie oceny oddziaJywania na `rodowiskoŁ 
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3. Przej`cie ”rzez rzekę Gowienicę, gJówne kanaJy melioracyjne - kanaJ varnowski, kanaJ CzarnociL-
ski, kanaJ MiJowski i inne wymienione w ustaleniach szczegóJowych, ustala się metodą bezwyko”ową 
”od dnem, bez naruszania osadów dennychŁ 

4. źe względu na ”odziemny ”rzebieg inwestycja nie ”owoduje w”Jywu na Obszar Chronionego Kra-

jobrazu, w którym jej czę`ć jest ”oJowonaŁ 

5. Inwestycja zalicza się do ”rzedsięwzięć mogących znacząco oddziaJywać na `rodowisko, w związku 

z czym wymaga s”orządzenia ra”ortu o oddziaJywaniu na `rodowisko, na ”odstawie ”rze”isów dotyczą-
cych ochrony `rodowiskaŁ 

6. W czasie realizacji inwestycji obowiązuje: 

1) wierzchnią warstwę gruntu, a szczególnie warstwę orno-”róchniczną, zdjąć i zgromadzić wzdJuw jed-

nego boku wyko”u, a ”o uJoweniu gazociągu w tej samej kolejno`ci odtworzyć ”rofil glebowy; 
2) realizacja przepustów umowliwiających migrację maJych zwierząt oraz zabez”ieczenia wyko”u ”rzez 

w”adaniem do niego tych zwierząt; 
3) rolnicze zagos”odarowanie nadmiaru osadów organicznych z terenów bagiennych; 
4) na terenach le`nych zagos”odarowanie terenu okre`lone ”rzy ws”óJdziaJaniu z wJa`ciwą jednostką 

zarządzającą lasemŁ 

§ 6. Ustala się zasady dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkówŁ 

1. Na terenach objętych strefą ｭW IIｬ czę`ciowej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych 
obowiązuje: 

1) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z ”racami ziemnymi z wJa-

`ciwym organem dsŁ ochrony zabytków, w tym - ”owiadamianie o zamiarze ”odjęcia ”rac ziemnych; 
2) ”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, wy”rzedzających 

roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasadach okre`lonych ”rze”isami 
szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytkówŁ 

2. Na terenach objętych strefą ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeolo-

gicznych obowiązuje: 

1) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z ”racami ziemnymi z wJa-

`ciwym organem dsŁ ochrony zabytków, w tym ”owiadamianie o zamiarze ”odjęcia ”rac ziemnych; 
2) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziemnych, 

na zasadach okre`lonych ”rze”isami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytkówŁ 

§ 7. Ustala się zasady obsJugi komunikacyjnejŁ 

1. ObsJuga komunikacyjna w trakcie realizacji inwestycji z istniejących na obszarze o”racowania dróg 
oraz z wykorzystaniem stref kontrolowanych i montawowychŁ 

2. ObsJuga komunikacyjna w trakcie eks”loatacji, związana z biewącym monitoringiem, ”rzez teren 
udostę”nionej strefy kontrolowanejŁ 

§ 8. Śo”uszcza się realizację uzu”eJniających urządzeL infrastruktury technicznej, wynikających 
z technicznych warunków realizacji sieci gazowejŁ 

§ 9. Ustala się zasady zagos”odarowania wynikające z ”rze”isów odrębnychŁ 

1. S”osób ”osadowienia gazociągu ustalony ”o ”rze”rowadzeniu badaL geologiczno-inwynierskich 
”odJowa gruntowegoŁ 

2. Na obszarze bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią - nadbrzewnego ”asa morskich wód wewnętrz-
nych, na terenie międzywala rzeki Gowienica oraz w rejonach innych waJów ”rzeciw”owodziowych, reali-
zacja gazociągu na zasadach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi, ”rzy ws”óJdziaJaniu z wJa`ciwym orga-

nem ds. ochrony przeciwpowodziowej. 

3. W zakresie ”rzej`cia gazociągu ”rzez urządzenia melioracji wodnych ”odstawowych i szczegóJo-

wych ustala się: 

1) ”rzej`cia ”rzez tereny zmeliorowane ”rzy ws”óJdziaJaniu z wJa`ciwym organem do s”raw melioracji 
i urządzeL wodnych; 

2) ”o zakoLczeniu budowy ”rzywrócić wJa`ciwe funkcjonowanie systemu melioracyjnegoŁ 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 71 ｦ 12800 ｦ Poz. 1873 

 

4. Odcinki gazociągu realizowane w gruntach nawodnionych i niestabilnych winny być zabez”ieczo-

ne ”rzed ”rzemieszczaniem sięŁ 

5. Na terenie narawonym na ”odta”ianie - obszarze ”olderu ｭŚąbie-Komarowoｬ - konieczno`ć uwzględ-

nienia ewentualnych skutków wysokiego ”oziomu wodyŁ 

6. W ”rzy”adku zbliwenia gazociągu lub skrzywowania z liniami elektroenergetycznymi najwywszych, 
wysokich, `rednich i niskich na”ięć obowiązują zasady ustalone w ”rze”isach odrębnych; w strefach linii 
najwywszych, wysokich i `rednich na”ięć obowiązują ograniczenia w uwytkowaniu i zagos”odarowaniu 
w ”asach o szeroko`ciach ustalonych dla tych linii na ”odstawie aktualnie obowiązujących ”rze”isówŁ 

7. W ”rzy”adkach istniejących i ”rojektowanych na trasie ”rzebiegu gazociągu innych linii i sieci in-

frastruktury ”odziemnej i naziemnej, ustala się konieczno`ć o”racowania ”rojektów dotyczących eliminacji 

wzajemnych kolizji, ”odlegających uzgodnieniu z wJa`ciwym o”eratoremŁ 

§ 10. Ustalenia zasad ”odziaJu terenuŁ 

1. Na terenie objętym ”lanem nie ustala się obowiązku ”odziaJów i scaleL gruntówŁ 

2. Śo”uszcza się wydzielenia dziaJek z ”rzebiegiem gazociągu w ”asach o szeroko`ci 4,0÷12,0 m, 

z wyjątkiem ”rzebiegów ”rzez drogi oraz scalenia w liniach wyznaczających strefę kontrolowanąŁ 

RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 11. Śla terenów elementarnych okre`lonych na rysunku ”lanu obowiązują nastę”ujące ustalenia: 
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RozdziaJ 4 

Postanowienia koLcowe 

§ 11a. 1. źmienia się ”rzeznaczenie 0,561 ha gruntów le`nych Skarbu PaLstwa na cele niele`ne, za 
zgodą źS - W - 2120ł61ł2009 Ministra _rodowiska z dnia 9 li”ca 2009 r., w tym: 

1) 0,041 ha do trwaJego wyJączenia z ”rodukcji le`nej; 
2) 0,52 ha do czasowego wyJączenia z ”rodukcji le`nej na czas budowy gazociąguŁ 

2. źmienia się ”rzeznaczenie 0,067 ha gruntów le`nych nie będących wJasno`cią Skarbu PaLstwa na 
cele niele`ne, za zgodą WRiO_-IV-EN-6140-1ł08 MarszaJka Województwa źachodnio”omorskiego z dnia 
25 marca 2009 r., w tym: 

1) 0,015 ha do trwaJego wyJączenia z ”rodukcji le`nej; 
2) 0,052 ha do czasowego wyJączenia z ”rodukcji le`nej na czas budowy gazociąguŁ 

3. Zmienia się ”rzeznaczenie na czas budowy gazociągu 1,038 ha gruntów rolnych klŁ III, za zgodą 
GZ.tr.057-602-49/09 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2009 r. 

§ 12. Ustala się stawkę o”Jaty, o której mowa w artŁ 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym, w wysoko`ci 0%Ł 

§ 13. Śo czasu realizacji ustaleL niniejszej zmiany ”lanu do”uszcza się dotychczasowe zagos”odaro-

wanie terenu. 

§ 14. Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy Ste”nicaŁ 

§ 15. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia ogJoszenia jej w Śzienniku Urzędowym 
Województwa źachodnio”omorskiego oraz ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Ste”nicaŁ 

PRźśWOŚNICźĄCY RAŚY 

 

Ryszard Iawicki 
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z dnia 28 sierpnia 2009 r. (poz. 1873) 

źaJącznik nr 1 arkusz 1/7 
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źaJącznik nr 3 

Rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag wniesionych do ”rojektu ”lanu 

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

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, 

poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, 

poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, 

poz. 1413), Rada Gminy Stepnica rozstrzyga, co nastę”uje: 

W związku z brakiem uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Ste”nica, obejmującego ”rzebieg gazociągu wysokiego ci`nienia do ŚN 1000, wyJowonego do ”ublicznego 
wglądu wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko, nie rozstrzyga się o s”osobie ich roz”atrzeniaŁ 

źaJącznik nr 4 

Rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji za”isanych w ”lanie 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 i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, 

poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, 

poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, 

poz. 1413), Rada Gminy Stepnica rozstrzyga, co nastę”uje: 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb miesz-

kaLców stanowią, zgodnie z artŁ 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (ŚzŁ U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óuniejszymi zmianami), zadania wJasne gminyŁ 

2. ź ustaleL zawartych w uchwale w s”rawie miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego 
oraz z ”rze”rowadzonej analizy i wykonanej ”rognozy skutków finansowych uchwalenia ”lanu wynika, iw 
jego ”rzyjęcie oraz realizacja za”isanych w nim zadaL z zakresu infrastruktury technicznej nie ”ociąga za 
sobą wydatków z budwetu gminyŁ Wszelkie inwestycje i nakJady wynikające z realizacji za”isów ”rzedmio-

towej uchwaJy, a więc i inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej są wynikiem realizacji zamierzeL 
Inwestora i będą w caJo`ci finansowane z Jego `rodkówŁ 

Poz. 1874 

 

UCHWAIA NR XXII/214/09 

Rady Gminy Stepnica 

z dnia 28 sierpnia 2009 r. 

 

w s”rawie uchwalenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego obręb Ste”nica, 
dz. nr 646, 664, 66ńł2 i 625łń÷625ł9 i obręb ewidencyjny BogusJawie dzŁ nr 14/1, gmina Stepnica. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (ŚzŁ U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmŁ) stwierdzając zgodno`ć 
z ustaleniami Studium UwarunkowaL i Kierunków źagos”odarowania Przestrzennego Gminy Ste”nica 
”rzyjętym uchwaJą Nr XXXVI/313/06 Rady Gminy Stepnica z dnia 23 czerwca 2006 r., zmienionym 

uchwaJą Nr XXI/202/09 Rady Gminy Stepnica z dnia 10 lipca 2009 r., Rada Gminy Stepnica uchwala, co 

nastę”uje: 


