DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Gorzów Wielkopolski, dnia 2 września 2014 r. Elektronicznie podpisany przez:
Anna Zacharia; LUW

Poz. 1585

Data: 2014-09-02 12:34:27

UCHWAŁA NR XLI/313/14
RADY GMINY SANTOK
z dnia 19 sierpnia 2014r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego
w gminie Santok – obręb Nowe Polichno i Stare Polichno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zm.), uchwala się co następuje:
Rozdział 1.
Ustalenia wstępne
§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą nr XV/109/11 Rady Gminy Santok z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego
w gminie Santok – obręb Nowe Polichno i Stare Polichno, po stwierdzeniu, że niniejsza uchwała nie narusza
ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Santok, przyjętego
uchwałą nr XXXIV/266/13 Rady Gminy Santok z dnia 30 grudnia 2013r., uchwala się miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej „planem”.
2. Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 69ha, położony w obrębach geodezyjnych Nowe Polichno
i Stare Polichno.
3. Integralnymi częściami planu są następujące załączniki do uchwały:
1) załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 1:1000,
2) załącznik nr 2 – wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Santok;
3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego
wglądu projektu planu;
4) załącznik nr 4 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
§ 2. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” – należy przez to rozumieć linię, poza którą niedopuszczalne jest
sytuowanie budynków; linie zabudowy nie dotyczą obiektów małej architektury, podziemnych części
budynków, znajdujących się całkowicie poniżej poziomu terenu, oraz elementów takich jak okapy, gzymsy,
balkony, galerie, werandy, tarasy lub schody zewnętrzne;
2) „linii rozgraniczającej” – należy przez to rozumieć linię rozdzielającą tereny o różnych funkcjach
i różnych zasadach zagospodarowania;
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3) „powierzchni zabudowy” – należy przez to rozumieć powierzchnię budynków liczoną po zewnętrznym
obrysie kondygnacji przyziemnej lub nadziemnej, gdy jej obrys wykracza poza obrys kondygnacji przyziemnej;
4) „korytarzu technicznym” – należy przez to rozumieć pas terenu, którego osią podłużną jest rzut poziomy
osi sieci infrastruktury technicznej, a wymiarem poprzecznym jest szerokość określona na rysunku planu.
2. Nie zdefiniowane pojęcia należy rozumieć zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 3. 1. Przedmiotem ustaleń planu są:
1) tereny usług sportu, rekreacji i turystyki oznaczone na rysunku planu symbolami US1, US2, US3 i US4;
2) tereny dróg wewnętrznych oznaczone na rysunku planu symbolami KDW1, KDW2, KDW3 i KDW4.
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) tereny o których mowa w ust. 1;
5) wymiarowanie.
3. Następujące oznaczenia graficzne są oznaczeniami informacyjnymi:
1) orientacyjny przebieg istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia 15kV;
2) korytarze techniczne istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia 15kV.
Rozdział 2.
Ustalenia ogólne
§ 4. W zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) nakazuje się lokalizację zabudowy zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy określonymi na
rysunku planu;
2) zakazuje się lokalizacji ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych.
§ 5. Nie wyznacza się przestrzeni publicznych.
§ 6. W zakresie parcelacji gruntów:
1) nie wskazuje się nieruchomości przeznaczonych do scalania i podziału;
2) dopuszcza się wydzielanie nowych działek o powierzchni minimalnie 1ha;
3) nakazuje się, aby nowy układ granic umożliwiał obsługę każdej działki w zakresie infrastruktury
technicznej oraz dostęp do istniejących dróg w granicach planu lub dróg przyległych do granic planu;
4) dopuszcza się łączenie i podział na działki o parametrach innych niż określone w punktach 1) i 2), na
potrzeby obiektów infrastruktury technicznej, w tym stacji transformatorowych oraz dróg.
§ 7. W zakresie ochrony środowiska i przyrody:
1) nakazuje się stosować rozwiązania wykluczające możliwość ponadnormatywnej emisji zanieczyszczeń
do środowiska;
2) nakazuje się aby poziom uciążliwości inwestycji spełniał wymagania, wynikające z przepisów
odrębnych.
§ 8. Na obszarze planu nie występują stanowiska archeologiczne, strefy ochrony konserwatorskiej oraz
strefy ochrony krajobrazu. W przypadku ujawnienia przedmiotu posiadającego cechy zabytku podczas
prowadzania prac budowlanych i ziemnych nakazuje się postępować zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 9. W zakresie obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się utrzymanie powiązań komunikacyjnych terenu objętego planem z zewnętrznym układem dróg
publicznych poprzez:
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a) gminną drogę wewnętrzną na działce ewidencyjnej nr 161 jako przedłużenie terenu oznaczonego na
rysunku planu symbolem KDW3 – w kierunku wschodnim, do drogi wojewódzkiej nr 158,
b) gminną drogę wewnętrzną na działkach ewidencyjnych nr 159 i 228 jako przedłużenie terenu
oznaczonego na rysunku planu symbolem KDW4 – w kierunku północnym, do drogi powiatowej nr 1401F,
c) gminną drogę wewnętrzną na działce ewidencyjnej nr 150 i 124 jako przedłużenie terenu oznaczonego
na rysunku planu symbolem KDW1 – w kierunku zachodnim, do drogi powiatowej nr 1401F;
2) ustala się obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem poprzez wyznaczone na rysunku planu tereny
dróg wewnętrznych oraz drogi przyległe do granic planu;
3) w obrębie pasa drogowego dopuszcza się lokalizację jezdni, ciągów pieszo-jezdnych, ścieżek
rowerowych, chodników, przyulicznych pasów postojowych, miejsc do parkowania, zieleni przyulicznej
i izolacyjnej, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, stacji transformatorowych 15/0,4kV, urządzeń
organizacji ruchu, oświetlenia, małej architektury oraz pozostałych elementów wyposażenia ulic.
§ 10. W zakresie obsługi infrastrukturalnej:
1) dopuszcza się utrzymanie, rozbudowę, przebudowę oraz likwidację istniejącej infrastruktury technicznej;
2) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej z zakresu łączności publicznej oraz infrastruktury
technicznej o nieznacznym oddziaływaniu, zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) wskazuje się korytarze techniczne istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego
napięcia 15kV, oznaczone na rysunku planu, w obrębie których dopuszcza się zagospodarowanie zgodnie
z przepisami odrębnymi;
4) w zakresie zaopatrzenia w wodę:
a) nakazuje się zaopatrzenie z sieci wodociągowej,
b) do czasu budowy sieci wodociągowej dopuszcza się zaopatrzenie z indywidualnych ujęć wody,
5) w zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych:
a) nakazuje się odprowadzanie do sieci kanalizacji sanitarnej,
b) do czasu budowy sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie do szczelnych zbiorników
bezodpływowych zlokalizowanych na własnej działce,
c) zakazuje się budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;
6) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych dopuszcza się odprowadzanie do sieci
kanalizacji deszczowej, sieci melioracyjnej lub gruntu, zgodnie z przepisami odrębnymi;
7) w zakresie zaopatrzenia w gaz dopuszcza się zaopatrzenie z sieci gazowej oraz indywidualnych
zbiorników gazowych zlokalizowanych na własnej działce;
8) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
a) dopuszcza się zaopatrzenie z projektowanych sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia zasilanych
ze stacji transformatorowych 15/0,4kV zlokalizowanych poza granicami planu lub w granicach planu,
b) nakazuje się realizować nowe linie elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia jako linie kablowe;
9) w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną dopuszcza się zaopatrzenie z indywidualnych lub zbiorczych
instalacji, w tym wykorzystujących odnawialne źródła energii;
10) w zakresie zaopatrzenia w usługi teletechniczne ustala się zaopatrzenie z sieci teletechnicznej lub
z innych źródeł.
§ 11. Nie określa się zasad tymczasowego zagospodarowania terenów.
Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe
§ 12. 1. Wyznacza się tereny usług sportu, rekreacji i turystyki, oznaczone na rysunku planu symbolami
US1, US2, US3 i US4.
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2. W zakresie przeznaczenia terenu:
1) ustala się, że podstawową funkcją jest funkcja usługowa w zakresie sportu, rekreacji oraz turystyki;
2) dopuszcza się funkcje dodatkowe, służące funkcji podstawowej w zakresie zieleni urządzonej oraz usług
oświaty, ochrony zdrowia, kultury, hotelarstwa, gastronomii i handlu;
3) dopuszcza się lokalizację budynków lub lokali mieszkaniowych towarzyszących zabudowie usługowej,
służących właścicielom lub administratorom obiektów usługowych.
3. W zakresie kształtowania zagospodarowania terenu i zabudowy:
1) dopuszcza się powierzchnię zabudowy maksymalnie 20% powierzchni działki;
2) dopuszcza się maksymalną intensywność zabudowy – 0,4;
3) nie określa się minimalnej intensywności zabudowy;
4) nakazuje się powierzchnię terenu biologicznie czynnego minimalnie 60% powierzchni działki;
5) dopuszcza się wysokość zabudowy maksymalnie 15m;
6) parametr wysokości nie dotyczy obiektów budowlanych z zakresu łączności publicznej oraz
infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu;
7) nakazuje się zastosowanie dachów symetrycznych dwuspadowych lub dachów wielospadowych oraz
nachylenie połaci dachowych pod kątem 15° – 45°;
8) nakazuje się zastosowanie w pokryciach dachowych dachówki bądź materiałów dachówkopodobnych
w odcieniach brązu, czerwieni, szarego lub czarnego;
9) dopuszcza się zabudowę na granicy działki;
10) dopuszcza się lokalizację zbiorników wodnych oraz innych obiektów hydrotechnicznych;
11) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej, w tym stacji transformatorowych 15/0,4kV;
12) dopuszcza się lokalizację dróg wewnętrznych, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych.
4. Nakazuje się lokalizację minimalnie 1 miejsce do parkowania dla samochodu osobowego na każde
rozpoczęte 100m² powierzchni użytkowej budynków.
§ 13. Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami KDW1, KDW2,
KDW3 i KDW4, dla których:
1) ustala się szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu;
2) dopuszcza się lokalizację obiektów określonych w ustaleniach ogólnych w §9 pkt 4;
3) ustala się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych zgodnie z §10 pkt 6.
Rozdział 4.
Przepisy końcowe
§ 14. Określa się stawkę w wysokości 30% dla wszystkich terenów w granicach planu, dla ustalenia
wysokości jednorazowej opłaty w związku ze zbyciem przez właściciela albo użytkownika wieczystego
nieruchomości, której wartość wzrosła po uchwaleniu planu.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Honorata Brzytwa
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLI/313/14
Rady Gminy Santok
z dnia 19 sierpnia 2014r.
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLI/313/14
Rady Gminy Santok
z dnia 19 sierpnia 2014r.
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLI/313/14
Rady Gminy Santok
z dnia 19 sierpnia 2014r.
Rozstrzygnięcie
o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
tj. Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.) Rada Gminy Santok, po zapoznaniu się z rozstrzygnięciami Wójta Gminy
Santok, rozstrzyga co następuje:
1. Nie uwzględnia się uwagi z dnia 15 marca 2013r. (data wpływu 15 marca 2013r.) złożonej przez
Masarnię Podmiejską ZPCh sp. jawna Danuta Jucha Robert Komoszyński, ul. Podmiejska 19a, 66-400 Gorzów
Wlkp.
W dniach od 13 lutego 2013r. do 6 marca 2013r. Wójt Gminy Santok wyłożył projekt planu wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu. W wyznaczonym do 20 marca 2013r. terminie składania
uwag wniesiono jedną uwagę, w której Masarnia Podmiejska zgłosiła sprzeciw wobec proponowanych
rozwiązań w projekcie planu, w zakresie przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. Jednocześnie
poinformowała, że na 30ha gruntów, których jest właścicielem planuje postawić wiaty do hodowli bydła oraz
biogazownię na potrzeby własne.
Rada Gminy Santok nie uwzględnia wniesionej uwagi ze względu zamiar przeznaczenia całości obszaru
objętego planem pod funkcje związane z usługami sportu turystyki i rekreacji wyrażony w uzasadnieniu do
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu.
2. Nie uwzględnia się uwagi złożonej dnia 27 lutego 2014r. (data wpływu 3 marca 2014r.) przez Masarnię
Podmiejską ZPCh sp. jawna Danuta Jucha Robert Komoszyński, ul. Podmiejska 18a, 660499 Gorzów Wlkp.
W dniach od 17 lutego 2014r. do 10 marca 2014r. Wójt Gminy Santok po raz drugi wyłożył projekt planu wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu. W wyznaczonym do 25 marca 2014r.
terminie składania uwag wniesiono jedną uwagę, w której Masarnia Podmiejska zakwestionowała ustalenia
przyjęte w projekcie planu wskazując, że dla działki nr 153 nie są one zgodne z obowiązującym studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Santok. Jednocześnie zawnioskowała
o wprowadzenie do projektu planu zapisów zawartych w studium, a więc obszaru lokalizacji działalności
inwestycyjnej z dopuszczeniem biogazowni. Niewprowadzenie takich ustaleń spowoduje, zdaniem
wnioskodawcy, naruszenie zasad sporządzenia planu oraz nieważność uchwały rady gminy w całości lub
części. Ponadto jako właściciel oświadcza, że może dochodzić od gminy odszkodowania za poniesioną
rzeczywistą szkodę albo wykupienia nieruchomości lub jej części.
Rada Gminy Santok nie uwzględnia wniesionej uwagi w całości. Dla działki nr 153 rysunek studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Santok określił szereg funkcji, w tym
tereny usług turystycznych oraz tereny z dopuszczeniem zabudowy siedliskowej o minimalnej powierzchni
gospodarstwa 10,5ha (UT/RS), a także obszar lokalizacji działalności inwestycyjnej z dopuszczeniem
biogazowni, nieuciążliwej działalności produkcyjnej. Tak zapisane funkcje nie stoją w sprzeczności
z ustaleniami planu, ponieważ stwierdzenie o dopuszczeniu funkcji nie powoduje konieczności ich
przeniesienia do planu. Studium jest dokumentem wyższego rzędu w stosunku do planów. Jednak ze względu
na skalę opracowania dotyczącą całej gminy oraz zakres określony przez ustawę o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym często zawiera zapisy ogólne oraz wariantowe, które powinny zostać
doprecyzowane i uszczegółowione. Tak jest w przypadku zapisów dla działki nr 153, dla której wszystkie
dopuszczalne przez studium sposoby przeznaczenia terenu w planie nie zostały uwzględnione.
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WYKAZ UWAG
WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
Wykaz dotyczy projektu planu miejscowego Obszaru położonego w gminie Santok – obręb Nowe Polichno i Stare Polichno

Lp

1

1

Data
wpływu
uwagi

2

15.03.2013r.

Rozstrzygnięcia wójta w sprawie
rozpatrzenia uwagi

Nazwisko i imię,
nazwa jednostki
organizacyjnej
i adres zgłaszającego uwagi

Treść uwagi

3

4

Masarnia Podmiejska ZPCH
Spółka Jawna Danuta Jucha,
Robert Komoszyński
ul. Podmiejska 18A 66-400
Gorzów Wlkp.

Sprzeciw
wobec
proponowanych
rozwiązań w
projekcie planu,
w zakresie
przeznaczenia
na cele
nierolnicze

Oznaczenie
nieruchomości której
dotyczy uwaga

5

Obszar objęty planem

Ustalenia projektu
planu której
dotyczy uwaga

6

Teren usług sportu,
rekreacji i turystyki
US

Rozstrzygnięcie Rady Gminy
załącznik do uchwały nr
z dnia
uwagi

Uwaga
uwzględniona

Uwaga
nieuwzględniona

Uwaga
uwzględniona

Uwaga
nieuwzględniona

7

8

9

10

--

Uwaga
nieuwzględniona

11
Informacja
zgłaszającego
uwagę o
planowanych
przedsięwzięciach
(budowa wiat dla
bydła oraz
biogazowi) na
własnych
gruntach w
granicach obszaru
objętego planem
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WYKAZ UWAG
WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
Wykaz dotyczy projektu planu miejscowego obszaru położonego w gminie Santok – obręb Nowe Polichno i Stare Polichno

Lp

1

Data
wpływu
uwagi

2

Nazwisko i imię,
nazwa jednostki
organizacyjnej
i adres
zgłaszającego uwagi

Treść uwagi

3

4

Oznaczenie
nieruchomości
której dotyczy
uwaga

Ustalenia
projektu
planu której
dotyczy
uwaga

5

Stare Polichno
dz. Nr 153

Rozstrzygnięcia wójta w sprawie
rozpatrzenia uwagi

uwagi
Uwaga
uwzględniona

Uwaga
nieuwzględniona

Uwaga
uwzględniona

Uwaga
nieuwzględniona

6

7

8

9

10

US 4-teren
usług sportu,
rekreacji
i turystyki

--

Uwaga
nieuwzględniona

Podstawa prawna – ustawa z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z uwzględnieniem zmian
wprowadzonych Obwieszczeniem Marszałka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
24.04.2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu ustawy o planowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz. U. z 12 czerwca 2012r., poz. 647 ze
zmianami).
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Masarnia Podmiejska
ZPCH Spółka Jawna
Danuta Jucha, Robert
Komoszyński
ul. Podmiejska 18A
66-400 Gorzów
Wlkp.

uchwałą nr XXXIV/266/13 Rada Gminy Santok
z dnia 30.12.2013r. zatwierdziła zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Santok.
Dla dz. nr 153, położonej w Starym Polichnie,
w części tekstowej i graficznej określono funkcję
terenu UT/RS – tereny usług turystycznych,
tereny z dopuszczeniem zabudowy siedliskowej
o min. powierzchni gospodarstwa 10,50ha
i obszar lokalizacji działalności produkcyjnej,
rolniczej działalności produkcyjnej.
W wyłożonym do publicznego wglądu
miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego działka nr ewid. 153 otrzymała
zapis UT – usługi turystyczne.
„Wnosimy o doprowadzenie do zgodności
zapisów miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ze studium.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy
załącznik do uchwały nr
z dnia

11

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
- Ustalenia studium są wiążące dla organów
gminy przy sporządzaniu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Art. 9.4. w.w.
ustawy)
-Wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza
projekt planu miejscowego, zawierający część
tekstową i graficzną, zgodnie z zapisami studium
oraz przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do
obszaru objętego planem (Art. 15.1 ww. ustawy)
- Przy podejmowaniu uchwały, o której mowa
w ust. 2, rada gminy bierze pod uwagę w
szczególności zgodność studium albo planu
miejscowego z wymogami wynikającymi
z przepisów art.10 ust. 1 i 2, art. 15 oraz art. 16
ust.1 (Art..32.3 ww. ustawy).
- Organy gminy przed uchwaleniem planu
miejscowego mają bezwzględny obowiązek
doprowadzić do zgodności projektu planu
miejscowego z ustaleniami studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego.
W studium zgodnie z Art.10.2.a- przewidziano
i wyznaczono obszary, na których rozmieszczone
będą urządzenia wytwarzające energię
z odnawialnych źródeł energii o mocy
przekraczającej 100kW, a także ich strefy
ochronne związane z ograniczeniami
w zabudowie oraz zagospodarowaniu
i użytkowaniu terenu.
Zgodnie z Art. 15.3a – w planie miejscowym
określa się w zależności od potrzeb granice
terenów pod budowę urządzeń, o których mowa
w art. 10 ust.2a, oraz granice ich stref ochronnych
związanych z ograniczeniami w zabudowie,
zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz
występowaniem znaczącego oddziaływania tych
urządzeń na środowisko;
W studium wyznaczono obszar lokalizacji
działalności inwestycyjnej z dopuszczeniem
biogazowi stąd taki zapis powinien pojawić się
w miejscowym planie.
Nie uwzględnienie powyższych zapisów skutkuje
art.28.1. Naruszenie zasad sporządzenia studium
lub planu miejscowego, istotne naruszenie trybu
ich sporządzania, a także naruszenie właściwości
organów w tym zakresie, powodują nieważność
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uchwały rady gminy w całości lub części.
A w ostateczności:
Art. 36. 1. Jeżeli, w związku z uchwaleniem planu
miejscowego albo jego zmianą, korzystanie
z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy
sposób lub zgodny z dotychczasowym
przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie
ograniczone, właściciel albo użytkownik
wieczysty nieruchomości może, z zastrzeżeniem
ust. 2, żądać od gminy:
1) odszkodowania za poniesioną rzeczywistą
szkodę albo
2) wykupienia nieruchomości lub jej części.
W związku z powyższym wnosimy jak
w sentencji.”

Poz. 1585
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Załącznik nr 4
do uchwały Nr XLI/313/14
Rady Gminy Santok
z dnia 19 sierpnia 2014r.
Rozstrzygnięcie
o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych
gminy oraz zasadach ich finansowania
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.) Rada Gminy Santok rozstrzyga co następuje:
§ 1. Do wydatków związanych z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do
zadań własnych gminy zalicza się koszty budowy dróg wraz z niezbędnym wyposażeniem technicznym dróg na
terenach oznaczonych symbolami KDW1, KDW2, KDW3 i KDW4.
§ 2. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych
gminy odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, z terminem realizacji uzależnionym od
pozyskania tych środków ze źródeł określonych w § 3.
§ 3. Określa się zasady finansowania wymienionych inwestycji należących do zadań własnych gminy
zgodnie z przepisami o finansach publicznych z możliwością wykorzystania środków:
1) ze środków pomocowych;
2) z kredytów i pożyczek;
3) z obligacji komunalnych;
4) z udziału inwestorów zewnętrznych, w oparciu o odrębne porozumienia.

