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UCHWAIA NR XI/75/11 

 RADY MIEJSKIEJ W KALISZU POMORSKIM 

 z dnia 21 czerwca 2011 r. 

w sprawie zmiany uchwaJy w sprawie szczegóJowych zasad, sposobu i trybu umarzania, 

odraczania lub rozkJadania na raty spJaty nalewno`ci pienięwnych mających charakter 
cywilnoprawny, przypadających Gminie Kalisz Pomorski lub jednostkom jej podlegJym, 
warunków dopuszczalno`ci pomocy publicznej w przypadkach, w których umorzenie, 

odroczenie lub rozJowenie na raty spJaty stanowić będzie pomoc publiczną 

oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionychŁ 

Na podstawie art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, 

Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (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 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 

i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 

i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 

poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, 

poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28. poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, 

poz. 23Ń) uchwala się, co nastę”uje: 

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/288/10 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 27 stycznia 2010 r. 

w s”rawie okre`lenia szczegóJowych zasad, s”osobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkJadania na raty 
s”Jaty nalewno`ci ”ienięwnych mających charakter cywilno”rawny, ”rzy”adających Gminie Kalisz Pomorski 
lub jednostkom jej ”odlegJym, warunków do”uszczalno`ci ”omocy ”ublicznej w przypadkach, w których 
umorzenie, odroczenie lub rozJowenie na raty s”Jaty stanowić będzie ”omoc ”ubliczną oraz wskazania 
organu lub osób do tego u”rawnionych, zmienia się tre`ć § 5 ust. 1 pkt 2, który otrzymuje nastę”ujące 
brzmienie: 

1) ｭ2) w odniesieniu do nalewno`ci ”rzy”adających jednostkom ”odlegJym Gminie Kalisz Pomorski - kie-

rownik od”owiedniej jednostki, jeweli warto`ć nalewno`ci gJównej nie ”rzekracza kwoty 5.ŃŃŃ,ŃŃ zJｬ. 

§ 2. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego. 

§ 3. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie ń4 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Woje-

wództwa źachodnio”omorskiego. 
 

 Przewodnicząca Rady 
 

Renata Effenberg-Nawrot 
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UCHWAIA NR XI/70/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W SIANOWIE 

 z dnia 29 czerwca 2011 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Sianów dla obszaru poJowonego w obrębie ewidencyjnym Sucha KoszaliLska. 

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

rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; 

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

poz. 1635; Dz. U. z 2007 r. Nr 127, poz. 880; Dz. U. 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. 1Ń43) uchwala się, co nastę”uje: 
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RozdziaJ 1 

Ustalenia ogólne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XXXII/185/09 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 30 stycznia 2009 r. 

w sprawie ”rzystą”ienia do s”orządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Sianów dla obszaru ”oJowonego w obrębie ewidencyjnym Sucha KoszaliLska, której granice zostaJy 
okre`lone na zaJączniku graficznym do ”owywszej uchwaJy, ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze studium uwa-

runkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy i miasta Sianów ”rzyjętym uchwaJą Rady 
Miejskiej w Sianowie Nr XXXIX/229/01 z dnia 14 lipca 2001 r. zmienionym uchwaJami Nr XLVII/264/06 

z dnia 21 lipca 2006 r. i Nr L/315/10 z dnia 23 lutego 2010 r. uchwala się zmianę miejscowego ”lanu 
zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Sianów obejmującą obszar ”oJowony w obrębie ewidencyjnym 
Sucha KoszaliLska, o Jącznej ”owierzchni ok. ń6,37ń ha, którego granice oznaczono na zaJączniku nr 1 

do niniejszej uchwaJy. 

2. Integralną czę`cią niniejszej uchwaJy są: 

1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opracowany w skali 1:1000, stano-

wiący zaJącznik nr 1 do niniejszej uchwaJy; 
2) wyrys ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy i miasta Sianów 

- stanowiący zaJącznik nr 2 do niniejszej uchwaJy; 
3) rozstrzygnięcie s”osobu roz”atrzenia uwag do ”rojektu ”lanu - stanowiące zaJącznik nr 3 do niniejszej 

uchwaJy; 
4) rozstrzygnięcie s”osobu realizacji za”isanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych - stanowiące zaJącznik nr 4 do niniejszej uchwaJy. 

§ 2. Nastę”ujące oznaczenia graficzne na rysunku ”lanu są obowiązującymi ustaleniami ”lanu: 

1) granice obszaru objętego ”lanem; 
2) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania; 
3) oznaczenia literowe z numerem wyrówniającym ”oszczególne tereny elementarne; 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

5) obowiązujące linie zabudowy; 
6) granice stref ｭWIIIｬ ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. 

§ 3. ń. Ilekroć w niniejszej uchwale jest uwyte ”ojęcie lub okre`lenie: 

1) nieprzekraczalna linia zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć linię, w której mowe być umieszczona 
`ciana ”rojektowanego budynku, bez ”rawa jej ”rzekraczania, ”rzy czym do”uszcza się ”rzekraczanie 
tej linii na odlegJo`ć nie większą niw 2,Ń0 m takimi elementami architektonicznymi jak: schody ze-

wnętrzne, balkon, gzyms, oka” dachu, rynna, rura s”ustowa, oraz inne detale architektoniczne, a takwe 
wykusz, ganek lub wiatroJa”, o szeroko`ci nie większej niw 3,Ń0 m; 

2) nowo wydzielona dziaJka - nalewy ”rzez to rozumieć dziaJkę budowlaną ”owstaJą w wyniku ”odziaJu, 
scalenia albo scalenia i ”odziaJu istniejącej lub istniejących nieruchomo`ci gruntowych lub dziaJek 
gruntu; 

3) obowiązująca linia zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć linię, w której musi być umieszczona `ciana 
projektowanego budynku lub co najmniej 6Ń% jej dJugo`ci, bez ”rawa jej ”rzekraczania, ”rzy czym 
do”uszcza się ”rzekraczanie tej linii na odlegJo`ć nie większą niw 2,Ń0 m takimi elementami architek-

tonicznymi jak: schody zewnętrzne, balkon, gzyms, oka” dachu, rynna, rura s”ustowa, oraz inne de-

tale architektoniczne, a takwe wykusz, ganek lub wiatroJa”, o szeroko`ci nie większej niw 3,Ń0 m; 

4) plan - nalewy ”rzez to rozumieć miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego będący ”rzedmio-

tem niniejszej uchwaJy; 
5) powierzchnia zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć ”owierzchnię dziaJki budowlanej zajętą ”rzez 

wszystkie budynki zlokalizowane na jej ”owierzchni, wyznaczoną ”rzez rzuty ”ionowe zewnętrznych 
krawędzi budynków na ”owierzchnię terenu nie wliczając ”owierzchni takich staJych elementów bu-

dynków jak: schody i ram”y zewnętrzne, gzymsy, oka”y czy rury s”ustowe; 
6) teren elementarny - nalewy ”rzez to rozumieć wydzielony na rysunku ”lanu liniami rozgraniczającymi 

teren oznaczony symbolem cyfrowo-literowym, któremu zostaJo ”rzy”isane ”rzeznaczenie. 

2. Pojęcia i okre`lenia uwyte w uchwale, a nie zdefiniowane w niniejszym ”aragrafie nalewy rozumieć 
zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami. 

§ 4. ń. Ustalenia ogólne obowiązują na caJym obszarze objętym ”lanem. 
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2. Kawdy teren elementarny oznaczono na rysunku planu oraz w tek`cie niniejszej uchwaJy symbolem 
cyfrowo-literowym, tzw. ｭsymbolem terenuｬ. 

3. W symbolu terenu, o którym mowa w ust. 2, cyfra lub liczba oznacza numer kolejnego terenu 

elementarnego lub kolejny numer drogi, a nastę”ujący ”o nim symbol literowy, zwany symbolem przezna-

czenia, oznacza ”rzeznaczenie terenu lub klasę drogi. 

4. Obowiązuje osobna numeracja dla terenów elementarnych stanowiących drogi. 

5. Śla kawdego terenu elementarnego za”isano ustalenia szczegóJowe. 

§ 5. Ustala się ”rzeznaczenie terenów: 

1) tereny rolne z zakazem zabudowy - oznaczone symbolem przeznaczenia R; 

2) tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych - oznaczone 

symbolem przeznaczenia RM; 

3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - oznaczone symbolem przeznaczenia MN; 

4) tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka - oznaczone symbolem przeznaczenia E; 

5) tereny dróg ”ublicznych klasy gJównej - oznaczone symbolem przeznaczenia KDG; 

6) tereny dróg ”ublicznych klasy dojazdowej - oznaczone symbolem przeznaczenia KDD; 

7) tereny dróg wewnętrznych - oznaczone symbolem przeznaczenia KDW. 

§ 6. źabrania się wznoszenia nowych obiektów budowlanych o wysoko`ci ”owywej 30 m nad pozio-

mem terenu. 

§ 7. ń. źakazuje się grodzenia dziaJek ogrodzeniami z ”refabrykowanych elementów betonowych. 

2. źakazuje się grodzenia dziaJek budowlanych od strony dróg ogrodzeniami o wysoko`ci większej niw 
1,20 m. 

3. Śla zabudowy towarzyszącej nakazuje się zastosować dachy o takiej samej geometrii jak geome-

tria dachów budynków gJównych zlokalizowanych na tej samej dziaJce. 

§ 8. Obszar objęty niniejszym ”lanem ”oJowony jest w caJo`ci w obszarze chronionego krajobrazu 

ｭKoszaliLski Pas Nadmorskiｬ, w którym obowiązują uwarunkowania zagos”odarowania i uwytkowania 

terenów okre`lone w ”rze”isach odrębnych. 

§ 9. ń. Na obszarze ”lanu ustala się zakaz lokalizowania skJadowisk od”adów, ”rowadzenia odzysku 
lub ich unieszkodliwiania; 

2. Na obszarze ”lanu nakazuje się: 

1) zbieranie od”adów komunalnych w s”osób selektywny; 
2) zbieranie od”adów niebez”iecznych w s”osób selektywny; 
3) zbieranie od”adów zanieczyszczonych substancjami ro”o”ochodnymi w miejscu ich powstawania, 

w szczelnych, specjalnie oznakowanych pojemnikach, ustawionych na szczelnej nawierzchni. 

§ 10. Na obszarze planu, w celu ochrony zasobu archeologicznego, dla stanowisk ujętych w ewidencji 

sJuwby konserwatorskiej, wyznaczono strefę ｭWIIIｬ ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk 

archeologicznych, ”olegającą na ”rowadzeniu interwencyjnych badaL archeologicznych w przypadku po-

dejmowania prac ziemnych. W strefie ｭWIIIｬ obowiązuje: 

1) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z Wo-

jewódzkim Konserwatorem źabytków; 
2) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziemnych, 

na zasadach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków. 

§ 11. ń. Plan wyznacza nastę”ujące obiekty i obszary przeznaczone na cele publiczne: 

1) drogi publiczne; 

2) tereny obsJugi technicznej sJuwące zas”okojeniu zbiorowych ”otrzeb mieszkaLców. 

2. Wszelkie niezbędne dla ”rawidJowego funkcjonowania miejscowo`ci obiekty i urządzenia, a w szcze-

gólno`ci: obiekty obsJugi technicznej, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej w tym: stacje trans-

formatorowe, ”rze”om”ownie `cieków, urządzenia wodne i melioracji, zieleL urządzoną, dojazdy, `ciewki 
”iesze, `ciewki ”ieszo-jezdne, `ciewki rowerowe mowna realizować na kawdym terenie elementarnym w spo-

sób niekolidujący z innymi ustaleniami planu i ”rze”isami odrębnymi. 

§ 12. ń. Śo”uszcza się realizację no`ników reklamowych w formie: 

1) sJu”ów reklamowych o `rednicy nie większej niw ń,5 m i wysoko`ci dla czę`ci eks”ozycyjnej nie 
większej niw 3,0 m; 
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2) zlokalizowanych na budynkach tablic, neonów, ekranów, w tym reklam `wietlnych i ”od`wietlanych, 
o powierzchni mierzonej w obrysie zewnętrznym nie większym niw 2,Ń m². 

2. Zabrania się realizacji no`ników reklamowych w formie innej niw wymieniona w ust. 1. 

§ 13. ń. Jeweli w ustaleniach szczegóJowych nie wskazano inaczej: 

1) udziaJ ”owierzchni zabudowy w ”owierzchni dziaJki budowlanej lub zes”oJu dziaJek, do których ”osia-

da się tytuJ ”rawny nie mowe być większy niw 3Ń%; 
2) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej w ”owierzchni dziaJki budowlanej lub zes”oJu dziaJek, do któ-

rych ”osiada się tytuJ ”rawny nie mowe być mniejszy niw 5Ń%. 

2. Ograniczenia okre`lone w ust. 1 pkt 1 i 2 nie dotyczą dziaJek wydzielonych ”od urządzenia infra-

struktury technicznej. 

3. Ograniczenia okre`lone w ust. 1 pkt 2 nie dotyczą dziaJek wydzielonych ”od ”arkingi ogólnodostę”ne. 

§ 14. Ustala się nastę”ujące ogólne zasady i warunki ”odziaJu terenów na dziaJki budowlane i scala-

nia dziaJek: 

1) wydzielenie dziaJki budowlanej musi za”ewniać: 
a) dostę” do drogi ”ublicznej, 
b) mowliwo`ć realizacji stanowisk ”ostojowych dla samochodów w ilo`ci okre`lonej w ustaleniach 

ogólnych i szczegóJowych, 
c) mowliwo`ć wydzielenia miejsc wJa`ciwego gromadzenia od”adów, 
d) udziaJ ”owierzchni zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki nie większy niw okre`lony w usta-

leniach ogólnych i szczegóJowych, 
e) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJki nie mniejszy niw okre-

`lony w ustaleniach ogólnych i szczegóJowych, 
f) mowliwo`ć ”rzyJączenia do sieci infrastruktury technicznej; 

2) okre`la się minimalną ”owierzchnię nowo wydzielonej dziaJki budowlanej: 
a) ”rzeznaczonej ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną nie mniej niw 7ŃŃ m², 
b) ”rzeznaczonej ”od zabudowę zagrodową w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodni-

czych nie mniej niw 3ŃŃŃ m²; 
3) okre`la się minimalną szeroko`ć frontów dziaJek budowlanych: 

a) ”rzeznaczonej ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 18,0 m, 

b) ”rzeznaczonej ”od zabudowę zagrodową w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodni-

czych 40,0 m; 

4) je`li w ustaleniach szczegóJowych nie ustalono inaczej, kąt ”oJowenia granic nowo wydzielanych dzia-

Jek budowlanych w stosunku do pasa drogowego musi mie`cić się w przedziale od 70° do 90°. 

§ 15. Wtórne ”odziaJy istniejących dziaJek budowlanych do”uszcza się ”od warunkiem, we kawda 

z dziaJek otrzymanych w rezultacie tych ”odziaJów będzie s”eJniać wymagania okre`lone w § 14 oraz 

będzie zgodna z ustaleniami szczegóJowymi. 

§ 16. Ograniczenia wielko`ci wydzielanych dziaJek oraz zakazy ”odziaJów nie dotyczą wydzieleL ”od 
urządzenia infrastruktury technicznej oraz wydzieleL w celach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi. 

§ 17. ń. Ustala się zakaz tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenów za 
wyjątkiem: 

1) wykorzystania w s”osób zgodny z dotychczasowym; 

2) do”uszczenia realizacji tymczasowych obiektów budowlanych o funkcji usJugowo-handlowej zgodnie 

z ust. 2 i 3. 

2. Dla tymczasowych obiektów budowlanych o funkcji usJugowo-handlowej obowiązują nastę”ujące 
ustalenia: 

1) do”uszcza się lokalizację w liniach rozgraniczających dróg ”ublicznych jako obiekty towarzyszące 
przystankom komunikacji autobusowej; 

2) obiekty mogą być realizowane jako: 

a) obiekty we ws”ólnej bryle z wiatą ”rzystankową, 
b) obiekty wolnostojące w odlegJo`ci nie większej niw ń5,0 m od znaku oznaczającego, zgodnie z prze-

pisami odrębnymi, ”rzystanek autobusowy; 
3) ”owierzchnia caJkowita ”ojedynczego obiektu nie mowe być większa niw 2Ń m², a wysoko`ć nie mowe 

”rzekraczać 4,0 m. 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 98 ｦ 14172 ｦ Poz. 1789 

 

3. Śo”uszcza się lokalizację tymczasowych obiektów budowlanych o funkcji usJugowo-handlowej na 

terenach elementarnych oznaczonych symbolem przeznaczenia MN, zgodnie z ustaleniami szczegóJowymi, 
przy czym ”owierzchnia caJkowita obiektu nie mowe być większa niw 25 m², a wysoko`ć nie mowe ”rze-

kraczać 4,0 m. Ograniczenie powierzchni nie dotyczy nie zadaszonych ｭogródkówｬ gastronomicznych. 

RozdziaJ 2 

Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji oraz zasad 
modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

§ 18. Ustala się budowę nowych dróg ”ublicznych klasy dróg gJównych i dojazdowych, na terenach 

oznaczonych symbolami przeznaczenia: KDG i KDD oraz ich rozbudowę, ”rzebudowę i remont. 

§ 19. Ustala się ”oJączenie terenu ”lanu komunikacyjnie z lewącą ”oza obszarem ”lanu w ciągu drogi 
wojewódzkiej drogą klasy gJównej - ulicą ŚarJowską. 

§ 20. ń. Przy budowie, ”rzebudowie, nadbudowie albo zmianie s”osobu uwytkowania obiektów bu-

dowlanych nakazuje się realizację, na terenie dziaJki wJasnej lub zes”oJu dziaJek, do których ”osiada się 
tytuJ ”rawny, stanowisk ”ostojowych dla samochodów osobowych uwytkowników staJych i przebywają-
cych okresowo w liczbie zgodnej z ustaleniami ogólnymi i szczegóJowymi. 

2. Nakaz okre`lony w ust. 1 nie dotyczy budowy tymczasowych obiektów budowlanych lokalizowa-

nych na okres do 120 dni. 

3. Śo”uszcza się realizację miejsc ”ostojowych na terenach dróg ”ublicznych w formie ”asów i zatok 

”ostojowych, na warunkach okre`lonych w ”rze”isach odrębnych. 

§ 21. Ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki wy”osawenia w miejsca ”ostojowe dla dziaJek bu-

dowlanych, na których są ”rzewidziane do realizacji nowe budynki: 

1) w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - 2 stanowiska dla jednego lokalu mieszkalnego; 

2) w zabudowie zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych - 2 stanowiska dla 

jednego lokalu mieszkalnego. 

§ 22. Ustalenia w zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w wodę: 

1) nakazuje się zao”atrzenie w wodę z istniejącego, ”oJowonego ”oza obszarem ”lanu wzdJuw ul. Dar-

Jowskiej komunalnego wodociągu, ”o”rzez rozbudowę sieci; 
2) obowiązuje zao”atrzenie w wodę na cele ”rzeciw”owarowe z komunalnego wodociągu poprzez hy-

dranty uliczne; 

3) sieci wodociągowe o `rednicach nie mniejszych jak ŚN ńńŃ, nakazuje się ”rowadzić w liniach rozgra-

niczających ulic, ”oza jezdniami; 
4) do”uszcza się ”rowadzenie sieci wodociągowych ”oza liniami rozgraniczającymi dróg; 
5) nakazuje się budowę nowych ujęć wody, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi w sprawie zasad zapew-

nienia funkcjonowania ”ublicznych urządzeL zao”atrzenia w wodę w warunkach specjalnych. 

§ 23. Ustalenia w zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu od”rowadzenia `cieków sani-

tarnych: 

1) nakazuje się od”rowadzenie `cieków sanitarnych wyJącznie systemem kanalizacji sanitarnej grawita-

cyjno-tJocznej do oczyszczalni `cieków w Sianowie, ”o”rzez rozbudowę i ”rzebudowę istniejącego 
systemu; 

2) nakazuje się ”rowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej i technologicznej w liniach rozgraniczających 
dróg, ”oza jezdniami o `rednicach nie mniejszych niw: 
a) DN 200 - dla s”Jywu grawitacyjnego, 
b) DN 63 - dla rurociągów tJocznych; 

3) do”uszcza się ”rowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej ”oza liniami rozgraniczającymi dróg; 
4) do”uszcza się, lokalizację ”rze”om”owni `cieków, zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami szczególny-

mi, w granicach terenów elementarnych obsJugiwanych ”rzez te ”rze”om”ownie; 
5) do czasu realizacji systemu kanalizacji sanitarnej okre`lonej w pkt 1 do”uszcza się realizację zbiorników 

bezod”Jywowych na `cieki sanitarne lub ”rzydomowych oczyszczalni `cieków zgodnie z obowiązują-
cymi ”rze”isami szczegóJowymi. 

§ 24. Ustalenia w zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu od”rowadzenia `cieków o”a-

dowych i roztopowych: 

1) nakazuje się od”rowadzenie `cieków o”adowych i rozto”owych ”o”rzez system rowów melioracyjnych; 
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2) do”uszcza się od”rowadzenie `cieków o”adowych i rozto”owych ”o”rzez budowę systemu kanaliza-

cji deszczowej; 

3) do”uszcza się od”rowadzenie `cieków o”adowych na terenach dziaJek budowlanych do gruntu; 
4) obowiązuje oczyszczanie, `cieków o”adowych i roztopowych, przed wprowadzeniem ich do odbiorni-

ka, z terenów ”arkingów i dróg w przypadkach wskazanych w przepisach odrębnych; 
5) do”uszcza się wykorzystanie wód o”adowych nie wymagających oczyszczania do gromadzenia 

i uwycia do nawadniania zieleni; 
6) na obszarze ”lanu wystę”ują urządzenia melioracji wodnych szczegóJowych, w przypadku kolizji reali-

zowanej zabudowy z istniejącą siecią drenarską nakazuje się ”rzeJowenie sieci z zachowaniem jej cią-
gJo`ci, umowliwiające od”Jyw wód gruntowych z obszaru obsJugiwanego ”rzez tę sieć; 

7) sieci kanalizacji deszczowej o `rednicach nie mniejszych niw ŚN 3ŃŃ, nakazuje się ”rowadzić 

w liniach rozgraniczających dróg; 
8) do”uszcza się ”rowadzenie sieci kanalizacji deszczowej ”oza liniami rozgraniczającymi dróg. 

§ 25. 1. Ustalenia w zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w gaz: 

1) do”uszcza się wykorzystanie gazu ”rzewodowego do celów bytowych i grzewczych; 

2) nakazuje się zasilanie obszaru objętego ”lanem z najbliwszej istniejącej lub ”rojektowanej, znajdującej 
się ”oza obszarem ”lanu, stacji redukcyjno-”omiarowej I° siecią gazową `redniego ci`nienia, a zasila-

nie obiektów budowlanych ”o”rzez indywidualne ”unkty redukcyjno-”omiarowe II°; 
3) sieci gazowe nakazuje się ”rowadzić w liniach rozgraniczających dróg, ”oza jezdniami, o `rednicach 

nie mniejszych jak DN 63; 

4) do”uszcza się ”rowadzenie sieci gazowej ”oza liniami rozgraniczającymi dróg; 
5) do czasu realizacji sieci gazowej do”uszcza się stosowanie gazu bez”rzewodowego dla celów wy-

mienionych w pkt 1. 

2. Śla sieci gazowej `redniego ci`nienia ustala się strefę kontrolowaną w pasie o szeroko`ci ń,0 m, 

w którym: 

1) zakazuje się budowy staJych i tymczasowych budynków; 
2) zakazuje się urządzania staJych skJadów i magazynów; 
3) zakazuje się sadzenia drzew; 
4) do”uszcza się urządzanie ”arkingów nad gazociągiem zgodnie z ”rze”isami odrębnymi. 

§ 26. Ustalenia w zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w cie”Jo: 

1) ustala się ucie”Jownienie w oparciu o realizację lokalnych i indywidualnych uródeJ cie”Ja; 
2) dla budowy uródeJ cie”Ja wymienionych w pkt 1 ustala się zastosowanie urządzeL wykorzystujących 

”aliwa nie ”owodujące ”onadnormatywnego zanieczyszczenia ”owietrza; 
3) do”uszcza się realizację systemów grzewczych wykorzystujących uródJa odnawialne. 

§ 27. Ustalenia w zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w energię elek-

tryczną: 

1) tereny elementarne nakazuje się zasilać na ”oziomie `rednich na”ięć siecią kablową; 
2) zasilanie obiektów budowlanych na ”oziomie niskich na”ięć - siecią kablową; 
3) sieci elektroenergetyczne kablowe na ”oziomie `rednich i niskich na”ięć nakazuje się lokalizować 

w liniach rozgraniczających dróg, ”oza jezdniami. 

§ 28. Ustalenia w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej: 

1) na obszarze ”lanu ustala się budowę nowych oraz ”rzebudowę i rozbudowę istniejących sieci i bez-

przewodowych systemów telekomunikacyjnych; 
2) ustala się ”rzyJączenie ”rojektowanej zabudowy do istniejących i projektowanych sieci, lub bezprze-

wodowych systemów telekomunikacyjnych; 
3) na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia MN i RM zakazuje się lokalizacji wolnostojących 

wiew i masztów antenowych. 

§ 29. Ustalenia w zakresie gospodarki odpadami: 

1) obowiązuje wymóg skJadowania, zagos”odarowania lub utylizacji od”adów, zalewnie od ich charakte-

ru, w źakJadzie Odzysku Od”adów w Sianowie; 

2) do”uszcza się wywóz od”adów na inne wysypiska, zorganizowane zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
3) od”ady nalewy gromadzić w ”ojemnikach do czasowego gromadzenia od”adów z uwzględnieniem ich 

segregacji; 

4) na dziaJkach budowlanych nalewy wyznaczyć, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi miejsca lokalizacji po-

jemników do czasowego gromadzenia od”adów staJych. 
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§ 30. Ustalenia ”lanu nie ograniczają mowliwo`ci likwidacji, ”rzebudowy lub rozbudowy istniejącej in-

frastruktury technicznej i nie ograniczają rozwiązaL zamiennych ”rojektowanej infrastruktury technicznej, 

w tym o innych, niw okre`lone w ustaleniach ogólnych i szczegóJowych, ”arametrach wynikających z no-

wych technologii, ”od warunkiem za”ewnienia wJa`ciwej obsJugi infrastrukturą techniczną terenów zgodnie 

z ”ozostaJymi ustaleniami ”lanu, w szczególno`ci ”rzeznaczeniem i zasadami zagos”odarowania terenów. 

RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe dla terenów elementarnych 

§ 31. Śla terenów elementarnych oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami terenu ńMN o po-

wierzchni ok. 1,180 ha, 2MN o powierzchni ok. 5,053 ha i 3MN o powierzchni ok. 1,758 ha obowiązują 
nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) warunki urbanistyczne: 

a) zabudowa wolnostojąca, 
b) wysoko`ć budynków mieszkalnych nie więcej niw 9,Ń0 m, 

c) dachy strome o kącie nachylenia ”oJaci dachowych 35°- 45°, 

d) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, 

e) udziaJ ”owierzchni zabudowy w ”owierzchni dziaJki budowlanej nie więcej niw 3Ń%, 
f) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej w ”owierzchni dziaJki nie mniej niw 5Ń%; 

3) na terenach elementarnych 1MN i 2MN do”uszcza się kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dzia-

Jek budowlanych w stosunku do pasa drogowego drogi 2KDD w przedziale 55°- 90°; 

4) dla znajdującej się na terenie elementarnym 2MN strefy ｭWIIIｬ ograniczonej ochrony konserwatorskiej 

stanowisk archeologicznych mają zastosowanie ustalenia wynikające z § 10; 

5) warunki w zakresie infrastruktury: zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 22, § 23, § 24, 

§ 25, § 26, § 27, § 28 i § 29; 

6) ustalenia komunikacyjne: 

a) dojazd do terenu elementarnego 1MN z drogi klasy dojazdowej 2KDD oraz z dróg wewnętrznych 
3KDW i 4KDW, 

b) dojazd do terenu elementarnego 2MN z drogi dojazdowej 2KDD oraz z dróg wewnętrznych 3KŚW, 
4KDW i 5KDW, 

c) dojazd do terenu elementarnego 3MN z drogi klasy dojazdowej 4KDW. 

§ 32. Śla terenów elementarnych oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami terenu 4ś o powierzchni 

ok. 0,003 ha i 5E o powierzchni ok. 0,003 ha obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie: tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka; 

2) ustalenia komunikacyjne: dojazd do terenów elementarnych 4ś i 5E z drogi wewnętrznej 4KŚW. 

§ 33. Dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem terenu 6R o powierzchni 

ok. 1,217 ha obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) ”rzeznaczenie: tereny rolne, do”uszcza się obiekty i sieci infrastruktury technicznej nie związane z tere-

nami rolnymi; 

2) warunki urbanistyczne: 

a) zakaz zabudowy, 

b) zakazuje się realizacji wolnostojących no`ników reklamowych; 

3) warunki w zakresie infrastruktury: zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 22, § 23, § 24, 

§ 25, § 26, § 27, i § 28; 

4) ustalenia komunikacyjne: 

a) dojazd do terenu elementarnego 6R z drogi ”olnej lewącej ”oza granicami ”lanu, 
b) dopuszcza się dojazd do terenu elementarnego 6R ”o”rzez teren elementarny 7RM. 

§ 34. Dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem terenu 7RM o powierzchni 

ok. 0,301 ha obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie: tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych; 

2) warunki urbanistyczne: 

a) wysoko`ć budynków nie więcej niw 9,Ń0 m, 

b) dachy dwuspadowe o kącie nie większym niw 35°- 45°, 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, 

d) udziaJ powierzchni zabudowy w ”owierzchni dziaJki nie więcej niw 25%, 
e) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej w ”owierzchni dziaJki nie mniej niw 5Ń%; 
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3) warunki w zakresie infrastruktury: zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 22, § 23, § 24, 

§ 25, § 26, § 27, § 28 i § 29; 

4) ustalenia komunikacyjne: dojazd do terenu elementarnego 7RM ze znajdującej się ”oza obszarem ”la-

nu ulicy ŚarJowskiej, drogi klasy gJównej lewącej w ciągu drogi wojewódzkiej. 

§ 35. Śla terenów elementarnych oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem terenu 8MN o po-

wierzchni ok. 0,682 ha i 9MN o powierzchni ok. 0,900 ha obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) warunki urbanistyczne: 

a) zabudowa wolnostojąca, 
b) wysoko`ć budynków mieszkalnych nie więcej niw 9,Ń0 m, 

c) dachy dwuspadowe o kącie nachylenia ”oJaci dachowych: 
- dla terenu elementarnego 8MN 35°- 45°, 

- dla terenu elementarnego 9MN 25°- 45°, 

d) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, 

e) udziaJ powierzchni zabudowy w ”owierzchni dziaJki nie więcej niw 3Ń%, 
f) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej w ”owierzchni dziaJki nie mniej niw 5Ń%; 

3) dla znajdującej się na terenie elementarnym 8MN strefy ｭWIIIｬ ograniczonej ochrony konserwatorskiej 

stanowisk archeologicznych mają zastosowanie ustalenia wynikające z § 10; 

4) warunki w zakresie infrastruktury: zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 22, § 23, § 24, 

§ 25, § 26, § 27, § 28 i § 29; 

5) ustalenia komunikacyjne: 

a) dojazd do terenu elementarnego 8MN z drogi wewnętrznej 6KŚW, 
b) dojazd do terenu elementarnego 9MN z sąsiadujących z terenem elementarnym znajdujących się 

”oza obszarem ”lanu dróg wewnętrznych. 

§ 36. Dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem terenu 10R o powierzchni 

ok. 4,021 ha obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) ”rzeznaczenie: tereny rolne, do”uszcza się obiekty i sieci infrastruktury technicznej nie związane 

z terenami rolnymi; 

2) warunki urbanistyczne: 

a) zakaz zabudowy, 

b) zakazuje się realizacji wolnostojących no`ników reklamowych; 
3) warunki w zakresie infrastruktury: zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 22, § 23, § 24, 

§ 25, § 26, § 27, i § 28; 

4) ustalenia komunikacyjne: dojazd do terenu elementarnego 10R z sąsiadującej z terenem elementar-

nym znajdującej się ”oza obszarem ”lanu drogi wewnętrznej. 
RozdziaJ 4 

Ustalenia szczegóJowe dla dróg 

§ 37. Dla terenu drogi KDG oznaczonego na rysunku planu symbolem terenu 1KDG o powierzchni ok. 

0,146 ha obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie: droga ”ubliczna klasy gJównej, leząca w ciągu drogi wojewódzkiej - poszerzenie ulicy 

ŚarJowskiej, do”uszcza się: 
a) obiekty i urządzenia ”omocnicze w szczególno`ci wy”osawenia technicznego dróg, 
b) infrastruktura techniczna nie związana z drogą; 

2) warunki urbanistyczne: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna, zgodna z rysunkiem planu, 

b) zakazuje się ”oJączenia bez”o`redniego drogi ńKŚG z drogami wewnętrznymi 4KŚW i 5KDW; 

3) dla znajdującej się na terenie drogi ńKŚG strefy ｭWIIIｬ ograniczonej ochrony konserwatorskiej stano-

wisk archeologicznych mają zastosowanie ustalenia wynikające z § 10; 

4) w zakresie infrastruktury: 

a) do”uszcza się od”rowadzanie `cieków deszczowych z drogi i innych terenów elementarnych do 
rowu melioracyjnego, 

b) do”uszcza się ”rowadzenie sieci wodociągowej o `rednicy nie mniejszej niw ŚN ńńŃ, w liniach 

rozgraniczających drogi, ”oza jezdnią, 
c) do”uszcza się ”rowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej o `rednicy nie mniejszej niw ŚN 2ŃŃ dla 

sieci grawitacyjnej oraz o `rednicy nie mniejszej niw ŚN 63 dla sieci tJocznej, w liniach rozgrani-

czających drogi, ”oza jezdnią, 
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d) do”uszcza się ”rowadzenie sieci kanalizacyjnej deszczowej o `rednicy nie mniejszej niw ŚN 3ŃŃ, 
w liniach rozgraniczających drogi, 

e) do”uszcza się ”rowadzenie kanalizacji deszczowej ”od jezdnią, 
f) do”uszcza się ”rowadzenie sieci gazowej `redniego ci`nienia o `rednicy nie mniejszej niw ŚN 63, 

w liniach rozgraniczających drogi, ”oza jezdnią, 
g) do”uszcza się ”rowadzenie sieci energetycznej `redniego i niskiego na”ięcia w liniach rozgrani-

czających drogi, ”oza jezdnią, 
h) nakazuje się ”rowadzenie sieci o`wietlenia ulicznego w liniach rozgraniczających drogi, ”oza 

jezdnią, 
i) do”uszcza się ”rowadzenie sieci telekomunikacyjnych i innych nisko”rądowych w liniach rozgra-

niczających drogi, ”oza jezdnią. 

§ 38. Dla terenu drogi KDD oznaczonego na rysunku planu symbolem terenu 2KDD o powierzchni ok. 

0,327 ha obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie: poszerzenie drogi publicznej klasy dojazdowej, projektowana droga gminna, do”uszcza się: 
a) obiekty i urządzenia ”omocnicze w szczególno`ci wy”osawenia technicznego dróg, 
b) infrastruktura techniczna nie związana z drogą; 

2) warunki urbanistyczne: szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna zgodna z rysunkiem planu; 

3) dla znajdującej się na terenie drogi 2KŚŚ strefy ｭWIIIｬ ograniczonej ochrony konserwatorskiej stano-

wisk archeologicznych mają zastosowanie ustalenia wynikające z § 10; 

4) w zakresie infrastruktury: 

a) do”uszcza się od”rowadzanie `cieków deszczowych z drogi i innych terenów elementarnych do 
rowu melioracyjnego, 

b) nakazuje się ”rowadzić sieć wodociągową o `rednicy nie mniejszej niw ŚN ńńŃ, w liniach rozgra-

niczających drogi, ”oza jezdnią, 
c) nakazuje się ”rowadzić sieć kanalizacji sanitarnej o `rednicy nie mniejszej niw ŚN 2ŃŃ dla sieci 

grawitacyjnej oraz o `rednicy nie mniejszej niw ŚN 63 dla sieci tJocznej, w liniach rozgraniczają-
cych drogi, ”oza jezdnią, 

d) nakazuje się ”rowadzenie sieci kanalizacyjnej deszczowej o `rednicy nie mniejszej niw ŚN 3ŃŃ, 
w liniach rozgraniczających drogi, 

e) do”uszcza się ”rowadzenie kanalizacji deszczowej ”od jezdnią, 
f) nakazuje się ”rowadzenie sieci gazowej `redniego ci`nienia o `rednicy nie mniejszej niw ŚN 63, 

w liniach rozgraniczających drogi, ”oza jezdnią, 
g) do”uszcza się ”rowadzenie sieci energetycznej `redniego i niskiego na”ięcia w liniach rozgrani-

czających drogi, ”oza jezdnią, 
h) nakazuje się ”rowadzenie sieci o`wietlenia ulicznego w liniach rozgraniczających drogi, ”oza 

jezdnią, 
i) do”uszcza się ”rowadzenie sieci telekomunikacyjnych i innych nisko”rądowych w liniach rozgra-

niczających drogi, ”oza jezdnią. 

§ 39. Śla terenów dróg KŚW oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem terenu 3KŚW o powierzchni 

ok. 0,145 ha, 4KDW o powierzchni ok. 0,279 ha, 5KDW o powierzchni ok. 0,226 ha oraz 6KDW o po-

wierzchni ok. 0,130 ha obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) ”rzeznaczenie: drogi wewnętrzne, do”uszcza się: 
a) obiekty i urządzenia ”omocnicze w szczególno`ci wy”osawenia technicznego dróg, 
b) infrastruktura techniczna nie związana z drogą; 

2) warunki urbanistyczne: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 3KŚW ńŃ,0 m, ”ozostaJych zmienna zgodna z rysunkiem 

planu, 

b) do”uszcza się drogi bez wyodrębnionych jezdni i chodników ”od warunkiem zastosowania rozwią-
zaL spowolnienia ruchu; 

3) dla znajdującej się na terenie drogi 5KŚW strefy ｭWIIIｬ ograniczonej ochrony konserwatorskiej sta-

nowisk archeologicznych mają zastosowanie ustalenia wynikające z § 10; 

4) w zakresie infrastruktury: 

a) do”uszcza się od”rowadzanie `cieków deszczowych z drogi i innych sąsiednich terenów elemen-

tarnych do rowu melioracyjnego, 

b) nakazuje się ”rowadzić sieć wodociągową o `rednicy nie mniejszej niw ŚN ńńŃ, w liniach rozgra-

niczających drogi, ”oza jezdnią, 
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c) nakazuje się ”rowadzić sieć kanalizacji sanitarnej o `rednicy nie mniejszej niw ŚN 2ŃŃ dla sieci 
grawitacyjnej oraz o `rednicy nie mniejszej niw ŚN 63 dla sieci tJocznej, w liniach rozgraniczają-
cych drogi, ”oza jezdnią, 

d) nakazuje się ”rowadzenie sieci kanalizacyjnej deszczowej o `rednicy nie mniejszej niw ŚN 3ŃŃ, 
w liniach rozgraniczających drogi, 

e) do”uszcza się ”rowadzenie kanalizacji deszczowej ”od jezdnią, 
f) nakazuje się ”rowadzenie sieci gazowej `redniego ci`nienia o `rednicy nie mniejszej niw ŚN 63, 

w liniach rozgraniczających drogi, ”oza jezdnią, 
g) do”uszcza się ”rowadzenie sieci energetycznej `redniego i niskiego na”ięcia w liniach rozgrani-

czających drogi, ”oza jezdnią, 
h) nakazuje się ”rowadzenie sieci o`wietlenia ulicznego w liniach rozgraniczających drogi, ”oza jezdnią, 
i) do”uszcza się ”rowadzenie sieci telekomunikacyjnych i innych nisko”rądowych w liniach rozgra-

niczających drogi, ”oza jezdnią. 
RozdziaJ 5 

Postanowienia koLcowe 

§ 40. Na obszarze objętym ”lanem dokonuje się zmiany ”rzeznaczenia na cele nierolnicze gruntów 
rolnych o Jącznej ”owierzchni 10,5998 ha w tym: 

1) gruntów rolnych IV klasy bonitacyjnej o Jącznej ”owierzchni 8,877Ń ha; 

2) gruntów rolnych V klasy ”ochodzenia mineralnego o Jącznej ”owierzchni ń,7228 ha. 

§ 41. Ustala się stawki sJuwące naliczaniu jednorazowej o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
w wysoko`ci: 

1) 5% - dla terenów elementarnych oznaczonych symbolami ”rzeznaczenia MN i RM; 

2) 3% - dla terenów elementarnych oznaczonych symbolem ”rzeznaczenia KŚG, KŚŚ, KŚW i R. 

§ 42. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Sianów. 

§ 43. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 31 dni od dnia ogJoszenia jej w Śzienniku Urzędowym 
Województwa źachodnio”omorskiego. 

 

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady 

 

Jan Grzybowski 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XI/70/2011 

Rady Miejskiej w Sianowie 

z dnia 29 czerwca 2011 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XI/70/2011 

Rady Miejskiej w Sianowie 

z dnia 29 czerwca 2011 r. 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XI/70/2011 

Rady Miejskiej w Sianowie 

z dnia 29 czerwca 2011 r. 

Rozstrzygnięcie sposobu rozpatrzenia uwag 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; Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; Dz. U. 

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

Dz. U. z 2007 r. Nr 127, poz. 880; Dz. U. 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), Rada Miejska w Sianowie rozstrzyga, co nastę”uje: 

W związku z brakiem uwag wniesionych do wyJowonego do ”ublicznego wglądu wraz z ”rognozą od-

dziaJywania na `rodowisko ”rojektu zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego czę`ci 
gminy Sianów dla obszaru ”oJowonego w obrębie ewidencyjnym Sucha KoszaliLska, nie rozstrzyga się o spo-

sobie ich rozpatrzenia. 

 

 

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XI/70/2011 

Rady Miejskiej w Sianowie 

z dnia 29 czerwca 2011 r. 

Rozstrzygnięcie sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie 

z przepisami o finansach publicznych 

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

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

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

Dz. U. z 2007 r. Nr 127, poz. 880; Dz. U. 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), Rada Miejska w Sianowie rozstrzyga, nastę”ujący s”o-

sób 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 miesz-
kaLców, stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1998 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óuniejszymi zmianami) zadania wJasne gminy. 

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

1) inwestycje realizowane samodzielnie ”rzez gminę; 
2) inwestycje realizowane ws”ólnie ”rzez gminę i inne podmioty. 

§ 2. Wykaz terenów elementarnych, dla których zostaJy ustalone inwestycje z zakresu infrastruktury 

technicznej nalewące do zadaL wJasnych gminy oraz zadaL realizowanych ws”ólnie ”rzez gminę i inne 

podmioty: 

Lp. Symbol terenu Zapisane w planie przeznaczenie terenu (opis inwestycji) 

1. 2KDD tereny dróg ”ublicznych klasy dojazdowej - budowa gminnej drogi publicznej klasy dojazdowej 

wraz z budową infrastruktury technicznej 
2. Obszar planu sieć wodociągowa 

3. Obszar planu sieć kanalizacji sanitarnej 
 

§ 3. S”osób realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

ń. Realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami w tym, m.in.: ustawą 
Prawo budowlane, ustawą Prawo zamówieL ”ublicznych, ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o go-

spodarce komunalnej i ustawą Prawo ochrony `rodowiska. 
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2. S”osób realizacji inwestycji okre`lonych w § 2 ”owinien ulegać modyfikacji wraz z dokonującym 
się ”ostę”em techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najle”szej dostę”nej techniki 
okre`lonej w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony `rodowiska (tekst jednolity 
Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z ”óuniejszymi zmianami), o ile nie nastą”i naruszenie ustaleL ”lanu. 

3. Inwestycje w zakresie ”rzesyJania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub cieplnej 

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

(tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 89, poz. 625 z ”óuniejszymi zmianami). 

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

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z ”óuniejszymi zmianami), ”rzy czym: 

1) wydatki majątkowe gminy okre`la się w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej; 

2) wydatki inwestycyjne finansowane z budwetu gminy okre`la się corocznie w uchwale budwetowej. 

§ 5. 1. Zadania w zakresie budowy infrastruktury komunikacyjnej wymienione w § 2 finansowane 

będą ”rzez budwet gminy lub na ”odstawie ”orozumienia i umów z innymi podmiotami. 

2. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w terenach elementarnych wskaza-

nych w § 2 będą na ”odstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym od”rowadzeniu `cieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z ”óu-
niejszymi zmianami), realizowane ze `rodków wJasnych ”rzedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego 

lub ”rzez budwet gminy. 

3. Zadania w zakresie budowy i przebudowy sieci energetycznych i sieci gazowych w terenach ele-

mentarnych wskazanych w § 2 finansowane będą na ”odstawie art. 7 ust. 4 i 5 oraz art. 18 ustawy 

Prawo energetyczne. 

§ 6. Realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej niewyszczególnionych 

w § 2, będą ”rzedmiotem umów zainteresowanych stron. 
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UCHWAIA NR XI/71/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W SIANOWIE 

 z dnia 29 czerwca 2011 r. 

w sprawie nagród i wyrównieL przyznawanych przez Gminę Sianów 

za wysokie wyniki we wspóJzawodnictwie sportowymŁ 

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, 

Nr 151, poz. 1Ńń4.) uchwala się, co nastę”uje: 

RozdziaJ 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. ń. źawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki s”ortowe we ws”óJzawodnictwie międzynaro-

dowym lub krajowym mogą być ”rzyznawane wyrównienia i nagrody z budwetu Gminy i Miasta Sianów. 

2. Trenerom ”rowadzącym szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki s”ortowe w między-

narodowym ws”óJzawodnictwie s”ortowym lub w krajowym ws”óJzawodnictwie s”ortowym mogą być 
przyznawane nagrody z budwetu Gminy i Miasta Sianów. 

§ 2. ń. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) zawodniku - nalewy ”rzez to rozumieć mieszkaLca gminy Sianów lub czJonka Klubu dziaJającego na te-

renie gminy Sianów, który u”rawia okre`loną dyscy”linę s”ortu jako zawodnik nie”osiadający licencji; 
2) trenerze - nalewy ”rzez to rozumieć osobę, która ”osiada dy”lom ”otwierdzający sto”ieL trenerski 

uzyskany w trybie odrębnych ”rze”isów; 
3) wysokim wyniku s”ortowym we ws”óJzawodnictwie s”ortowym międzynarodowym - nalewy ”rzez to 

rozumieć udziaJ w Igrzyskach Olim”ijskich, Paraolim”iadzie, Mistrzostwach _wiata, Mistrzostwach 


