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UCHWAŁA NR X/83/07 
Rady Powiatu Gryfickiego 
z dnia 29 sierpnia 2007 r. 

 
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów. 

 Na podstawie art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.), Rada Powiatu Gryfickiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi: 

1. Dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3500 kg: 

1) za dojazd do miejsca zdarzenia - 160 zł + VAT; 
2) za holowanie lub przewóz z miejsca zdarzenia na parking strzeżony wyznaczony przez Starostę - za każdy 

rozpoczęty kilometr przejazdu - 2,50 zł + VAT; 
3) za czynności dodatkowe na miejscu zdarzenia - za każą rozpoczętą roboczogodzinę (przy czym czas pracy 

liczony jest od momentu dojazdu do miejsca zdarzenia do momentu rozpoczęcia holowania lub przewozu) - 
20 zł + VAT. 

2. Dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3500 kg: 

1) za dojazd do miejsca zdarzenia - 160 zł + VAT; 
2) za holowanie lub przewóz z miejsca zdarzenia na parking strzeżony wyznaczony przez Starostę - za każdy 

rozpoczęty kilometr przejazdu - 6 zł + VAT; 
3) za czynności dodatkowe na miejscu zdarzenia - za każą rozpoczętą roboczogodzinę (przy czym czas pracy 

liczony jest od momentu dojazdu do miejsca zdarzenia do momentu rozpoczęcia holowania lub przewozu) - 
25 zł + VAT. 

§ 2. Ustala się następujące wysokości opłat za parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym wyznaczonym 
przez Starostę: 

1. Dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3500 kg: 

1) za pierwszą rozpoczętą dobę przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym - 15 zł + VAT; 
2) za każdą następną rozpoczętą dobę przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym - 8 zł + VAT. 
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2. Dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3500 kg: 

1) za pierwszą rozpoczętą dobę przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym - 30 zł + VAT; 
2) za każdą następną rozpoczętą dobę przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym - 15 zł + VAT. 

§ 3. W niedziele i święta, w dni ustawowo wolne od pracy oraz w godzinach od 22.00 do 6.00 - opłaty 
wymienione w § 1 podwyższa się o 50%. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gryfickiego. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXV/147/04 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie 
wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie usuniętego pojazdu. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego. 

PRZEWODNICZĄCA RADY 
 

Renata Teresa Korek 

Poz. 1768 
 

UCHWAŁA NR XI/136/2007 
Rady Powiatu Gryfińskiego 
z dnia 25 września 2007 r. 

 
w sprawie zwolnienia z opłat za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego oraz za wydanie prawa jazdy. 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. - o samorządzie powia-
towym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 200, poz. 1688; z 2003 r. Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 153, 
poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 79b i art. 98a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - 
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, Nr 90, poz. 757, Nr 25, poz. 202, Nr 90, 
poz. 756, Nr 179, poz. 1486, Nr 180, poz. 1494, Nr 180, poz. 1497, Nr 25, poz. 202, Nr 175, poz. 1462; 
z 2006 r. Nr 17, Nr 109, poz. 925, Nr 129, poz. 1444, Nr 104, poz. 708, Nr 104, poz. 711, Nr 190, 
poz. 1400; z 2007 r. Nr 235, poz. 1701, Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, 
poz. 845.) Rada Powiatu Gryfińskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Zwalnia się z obowiązku uiszczenia opłaty: 

1) za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego, w związku ze zmianą stanu faktycznego w zakresie adresu 
właściciela lub posiadacza pojazdu, która spowodowana została zmianami administracyjnymi; 

2) za wydanie nowego prawa jazdy, w związku ze zmianą stanu faktycznego w zakresie adresu kierowcy, któ-
ra spowodowana została zmianami administracyjnymi. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gryfińskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

Roman Michalski 
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Poz. 1769 
 

UCHWAŁA NR XII/75/07 
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim 

z dnia 30 sierpnia 2007 r. 
 

w sprawie utworzenia Sołectwa Płastkowo. 

 Na podstawie art. 5 ust. 1,2 i 3 ust. 2 pkt 1 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. 20, 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, Nr 177, poz. 1725; 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. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz § 48 ust. 2 i 3 oraz § 49 Statutu Gminy Kamień 
Pomorski (Dz. U. Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 102, poz. 1721)) Rada Miejska uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Z dotychczasowego sołectwa Górki obejmującego wsie Górki i Płastkowo gmina Kamień Pomorski wy-
łącza wieś Płastkowo. 

§ 2. We wsi Płastkowo, o której mowa w § 1 tworzy się nową jednostkę pomocniczą gminy o nazwie „So-
łectwo Płastkowo” obejmującą swoimi granicami wieś Płastkowo. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

Henryk Masłowski 

Poz. 1770 
 

UCHWAŁA NR XII/76/07 
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim 

z dnia 30 sierpnia 2007 r. 
 

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Płastkowo. 

 Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 20, 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, Nr 177, poz. 1725; 
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 oraz z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) Rada Miejska uchwala statut sołectwa 
Sibin gmina Kamień Pomorski. 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

§ 1. Sołectwo Płastkowo jest Jednostką pomocniczą Gminy Kamień Pomorski. 

§ 2. 1. Sołectwo Płastkowo obejmuje swym zasięgiem miejscowość Płastkowo. 

§ 3. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że 
statut stanowi inaczej. 
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Rozdział II 
Zadania sołectwa 

§ 4. 1. Sołectwo współdziała z organami gminy w wykonywaniu ich zadań na zasadach określonych 
w niniejszym statucie. 

2. Uprawnienia sołectwa nie mogą przekraczać ustawowych uprawnień Gminy, jak również naruszać praw 
osób trzecich. 

§ 5. Do zadań sołectwa należy organizacja współdziałania mieszkańców w życiu społeczności lokalnej, 
a w szczególności: 

1) współpraca z organami gminy w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców sołectwa; 
2) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz sołectwa i jego mieszkańców; 
3) zapewnienie udziału mieszkańców sołectwa w rozpatrywaniu spraw socjalno - bytowych, kulturalnych, 

sportu i turystyki. 

Rozdział III 
Zebranie wiejskie 

§ 6. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym i kontrolnym sołectwa. 

2. Zebranie wiejskie tworzą stali mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania. 

§ 7. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykła większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że 
statut stanowi inaczej. 

§ 8. 1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwały we wszystkich sprawach należących do sołectwa. 

2. Do wyłącznej kompetencji zebrania wiejskiego należy: 

1) opiniowanie projektu statutu sołectwa; 
2) wybór i odwołanie sołtysa i rady sołeckiej; 
3) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych sołectwa, a w szczególności: 

a) uchwalanie planu finansowego sołectwa, 
b) decydowanie o sposobie korzystania z mienia komunalnego oddanego sołectwa do korzystania, 
c) opiniowanie nowych inwestycji lokalizowanych na terenie sołectwa, 
d) opiniowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 
e) opiniowanie planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego obszaru sołectwa. 

§ 9. 1. Zebranie wiejskie może być zwołane przez Sołtysa, a w czasie jego nieobecności lub niemożności 
pełnienia funkcji przez dwóch członków Rady Sołeckiej. 

2. Zebrania wiejskie są jawne. 

3. Sołtys ma obowiązek zwołania zebrania wiejskiego na pisemny wniosek, co najmniej 10 mieszkańców 
sołectwa, na wniosek Przewodniczącego Rady oraz Burmistrza Gminy. W takim przypadku zebranie powinno 
być zwołane nie później niż po upływie 7 dni od złożenia wniosku. 

4. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz Gminy. 

5. W zebraniu wiejskim, na którym zapadają uchwały dotyczące spraw finansowych mogą uczestniczyć 
z prawem do wypowiedzi Burmistrz Gminy i Skarbnik Gminy. 

§ 10. 1. Zawiadomienie o zebraniu wiejskim powinno być podane do publicznej wiadomości sołectwa na 
tablicy ogłoszeń sołectwa, co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem. 

2. Zawiadomienie o zebraniu doręcza się również Przewodniczącemu Rady Miejskiej i Burmistrzowi Gminy. 

3. W zawiadomieniu należy podać: 

1) datę zebrania; 
2) godzinę zebrania z zastrzeżeniem o drugim terminie; 
3) porządek obrad zebrania. 
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§ 11. Zebrania wiejskie zwołuje się, co najmniej raz na kwartał w godzinach popołudniowych. 

§ 12. 1. Jeżeli w wyznaczonym terminie w zebraniu wiejskim nie uczestniczy 1/10 mieszkańców upraw-
nionych do głosowania, zebranie odbywa się w drugim terminie. 

2. Uchwały w drugim terminie mogą być podjęte bez względu na liczbę obecnych na zebraniu, z zastrzeże-
niem § 15. 

§ 13. 1. Zebranie wiejskie prowadzi sołtys. 

2. Zebranie wiejskie powinno być protokołowane. 

3. Osobę odpowiedzialną za sporządzenie protokołu wyznacza sołtys. 

§ 14. 1. Dokumentację sołectwa prowadzi sołtys. 

2. Dokumentacja ta jest jawna. 

3. Dokumentację sołectwa sołtys udostępnia na wniosek każdemu mieszkańcowi sołectwa. 

§ 15. 1. Uchwały zebrania wiejskiego w sprawach określonych w § 8 są prawomocne, jeżeli w zebraniu 
uczestniczy co najmniej 10 mieszkańców uprawnionych do głosowania. 

2. Uchwały dotyczące zobowiązań finansowych i z zakresu zarządu mieniem komunalnym wymagają przed 
ich podjęciem pozytywnej opinii Burmistrza Gminy. 

2. Burmistrz wyraża opinie w terminie 14 dni od otrzymania projektu uchwały. Opinia negatywna wymaga 
uzasadnienia. 

3. Od opinii negatywnej sołtys może wnieść sprzeciw do Rady Miejskiej. Opinia Rady Miejskiej jest dla ze-
brania wiejskiego wiążąca. 

Rozdział IV 
Sołtys i Rada Sołecka 

§ 16. 1. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa. 

2. Rada Sołecka jest organem doradczym i opiniodawczym sołtysa. 

§ 17. 1. Rada Sołecka liczy 5 osób. 

2. W skład rady sołeckiej wchodzi sołtys jako jej przewodniczący. 

§ 18. 1. Sołtys zwołuje Radę Sołecką, co najmniej raz na dwa miesiące. 

2. Zebrania Rady Sołeckiej są jawne. 

3. Sołtys może zaprosić na zebranie rady sołeckiej przedstawicieli organów gminy. 

4. Z posiedzenia Rady Sołeckiej sporządza się protokół. 

5. Przepis § 13 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

§ 19. Do kompetencji sołtysa należy: 

1) zwoływanie zebrania wiejskiego i przedkładanie na zebraniu wiejskim projektów uchwał i innych spraw 
wymagających decyzji zebrania wiejskiego; 

2) zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej; 
3) prowadzenie obrad zebrania wiejskiego i rady sołeckiej; 
4) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego; 
5) organizowanie czynów społecznych na rzecz społeczności sołectwa; 
6) organizowanie pomocy sąsiedzkiej; 
7) organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży jak również pomocy osobom niepełnosprawnym, chorym 

i innym wymagającym pomocy; 
8) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz; 
9) współdziałanie z Radą Gminy i Burmistrzem Gminy; 
10) administracja mieniem komunalnym przekazanym sołectwu do korzystania. 
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§ 20. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim 
i mogą być przez zebranie odwołani przed upływem kadencji. 

2. Sołtys i Rada Sołecka mogą zrezygnować ze swych funkcji przed upływem kadencji. 

§ 21. 1. W przypadku rezygnacji, odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej Burmistrz Gminy w ciągu miesiąca 
zarządza nowe wybory. 

Rozdział V 
Mienie komunalne przekazane Sołectwu do korzystania i gospodarka finansowa Sołectwa 

§ 22. 1. Rada Miejska może przekazać sołectwu mienie komunalne do korzystania w celu wykonywania 
zadań statutowych sołectwa. 

2. Sołectwo nie może prowadzić działalności gospodarczej, z wyjątkiem działalności statutowej o charakte-
rze użyteczności publicznej. 

§ 23. 1. W imieniu sołectwa mieniem administruje sołtys i on ponosi odpowiedzialność za jego uszkodzenie, 
zniszczenie lub utratę. 

2. Każdorazowe wydatkowanie przekazanych środków musi się odbywać z zachowaniem ustawy o zamó-
wieniach publicznych. 

§ 24. Gospodarkę finansową sołectwo prowadzi w ramach uprawnień przyznanych w statucie Gminy 
i w ramach budżetu gminy. 

§ 25. 1. W terminie do 30 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy sołtys przedłoży Burmistrzowi pre-
liminarz potrzeb uchwalony przez zebranie wiejskie obejmujący plan rzeczowo finansowy realizacji zadań statu-
towych sołectwa. 

2. Burmistrz może wyznaczyć wcześniejszy termin przedłożenia planu rzeczowo finansowego, zawiadamia-
jąc o tym sołtysa w terminie 14 dni przed wyznaczonym terminem. 

3. Jeżeli w wyznaczonym terminie sołtys nie przedłoży wymaganego preliminarza Rada Miejska zabezpie-
czy w budżecie gminy środki dla sołectwa, z zastrzeżeniem iż ich wykorzystanie może nastąpić dopiero po 
uchwaleniu przez zebranie wiejskie rocznego planu rzeczowo - finansowego sołectwa z zachowaniem zasad 
określonych w statucie gminy i statucie sołectwa. 

§ 26. 1. W terminie do 31 marca każdego roku Sołtys składa zebraniu wiejskiemu sprawozdanie z wykona-
nia rocznego planu rzeczowo - finansowego. 

2. Sprawozdanie sołtys przesyła Radzie miejskiej i Burmistrzowi Gminy. 

Rozdział VI 
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej 

§ 27. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata. 

§ 28. Prawo wyboru posiadają mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze. 

§ 29. Kandydować na funkcję Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej mogą osoby: 

1) posiadające bierne prawo wyborcze; 
2) będące mieszkańcami sołectwa. 

§ 30. Wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Zebranie Wiejskie dokonuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną 
większości głosów obecnych na zebraniu. 

§ 31. Burmistrz Gminy zarządza wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej, co najmniej 20 dni przed upływem kadencji. 

§ 32. 1. Dla dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność, co 
najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa. 
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2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyska się obecności wymaganej liczby mieszkańców, przeprowadza 
się wybory w drugim terminie, po upływie 30 minut. Wybory w drugim terminie mogą być przeprowadzone 
w obecności co najmniej 5 mieszkańców sołectwa. 

3. Jeżeli w zebraniu prowadzonym w drugim terminie nie uczestniczy wymagana liczba mieszkańców, 
otwierający zebranie Sołtys zamyka je, a Burmistrz Gminy w terminie 14 dni ogłasza nowy termin zebrania. 

4. Trzecie zawiadomienie o zebraniu wiejskim doręczane jest każdej rodzinie listem zwykłym. 

5. Trzykrotne zamkniecie zebrania bez wyboru Sołtysa uprawnia Radę Miejska do likwidacji sołectwa. 

§ 33. 1. Zebranie otwiera Sołtys, stwierdza jego prawomocność, a następnie zarządza wybory przewodni-
czącego obrad. 

2. Przewodniczący obrad przewodniczy zebraniu do czasu wyboru sołtysa. 

§ 34. 1. Wybory przeprowadza 3 osobowa komisja skrutacyjna. 

2. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej, 
Jego współmałżonek, rodzeństwo, zstępni i wstępni Sołtysa. 

3. Głosowanie przeprowadza się osobno na Sołtysa w pierwszej kolejności i na członków Rady Sołeckiej. 

4. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 

a) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
b) przeprowadzenie tajnego głosowania, 
c) sporządzenie protokołu głosowania, 
d) ogłoszenie wyników wyborów. 

§ 35. Kandydatury na sołtysa i członków rady sołeckiej zgłaszają osoby uczestniczące w zebraniu. Kandy-
dat musi osobiście wyrazić zgodę na kandydowanie. 

§ 36. 1. Jeżeli w wyniku głosowania, żaden z kandydatów nie otrzymał wymaganej ilości głosów, prze-
wodniczący obrad zarządza przeprowadzenie ponownego głosowania. 

2. Jeżeli drugie głosowanie nie dało rezultatu przewodniczący obrad zamyka zebranie, a Burmistrz ogłasza 
w terminie 14 dni termin nowego zebrania. 

3. Jeżeli na dwóch następnych zebraniach nie dokona się wyboru sołtysa przepis § 32 ust. 4 i 5 stosuje 
się odpowiednio. 

§ 37. Mandat Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej wygasa wskutek: 

1) śmierci; 
2) zrzeczenia się stanowiska; 
3) skazania za przestępstwo z winy umyślnej. 

§ 38. W przypadku wygaśnięcia mandatu Burmistrz Gminy ogłasza wybory uzupełniające wg zasad niniej-
szego statutu. 

§ 39. Sołtys i Rada Sołecka mogą być odwołani przed upływem kadencji. 

§ 40. Z wnioskiem o odwołanie sołtysa lub poszczególnych członków Rady Sołeckiej może wystąpić, co 
najmniej 1/10 osób uprawnionych do głosowania w sołectwie. 

§ 41. Pisemny wniosek składa się do Burmistrza Gminy, który ma obowiązek zwołać zebranie wiejskie 
w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku. 

§ 42. Odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej następuje w głosowaniu tajnym bezwzględna większością głosów 
obecnych na zebraniu osób. § 32 stosuje się odpowiednio. 

Rozdział VII 
Nadzór nad działalnością sołectwa 

§ 43. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Miejska. 
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§ 44. 1. Sołtys przekazuje Burmistrzowi Gminy wszystkie uchwały podejmowane na zebraniu wiejskim 
w terminie 10 dni od daty ich podjęcia. 

2. Na wniosek Burmistrza Rada Miejska stwierdza nieważność uchwały sprzecznej z prawem. 

§ 45. Sołtys udostępnia dokumentację sołectwa na każde żądanie Rady Miejskiej, Komisji Rewizyjnej, Bur-
mistrza Gminy, Skarbnika i Sekretarza Gminy. 

§ 46. Skarbnik Gminy sprawuje nadzór na gospodarką finansowa sołectwa i co najmniej raz w roku doko-
nuje kontroli wydatkowania środków przekazanych sołectwu. 

§ 47. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej, na zlecenie rady przeprowadza kontrole wykonywania przez sołec-
two przekazanych mu do realizacji zadań. 

Rozdział VIII 
Postanowienia końcowe 

§ 48. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy o samo-
rządzie gminnym i statutu Gminy Kamień Pomorski. 

§ 49. Zmiana niniejszego statutu wymaga trybu właściwego dla jego uchwalenia. 

§ 50. Traci moc uchwała Nr VI/50/94 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 listopada 1994 r. 
w sprawie uchwalenia statutów sołectw oraz ordynacji wyborczych sołtysów i rad sołeckich w gminie Kamień 
Pomorski. 

§ 51. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodnio-
pomorskiego. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

Henryk Masłowski 

Poz. 1771 
 

UCHWAŁA NR XII/78/07 
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim 

z dnia 30 sierpnia 2007 r. 
 

w sprawie zmiany uchwały nr IX/117/03 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 września 2003 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kamień Pomorski. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ust. 1 w § 13 otrzymuje brzmienie: 

   „1. Obrady sesji są protokołowane i nagrywane na nośnik elektroniczny (np. płyta CD, płyta DVD, inne).” 

2. Ust. 2 w § 13 otrzymuje brzmienie: 

   „2. Nośniki elektroniczne z nagranymi obradami sesji są przechowywane w biurze rady.” 

§ 2. Wykreśla się § 30 ust. 1 i § 30 ust. 2. 

§ 3. Ust. 3 w § 34 otrzymuje brzmienie: 

   „3. Posiedzenia komisji są protokołowane i nagrywane na nośnik elektroniczny.” 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

Henryk Masłowski 

Poz. 1772 
 

UCHWAŁA NR XIV/108/2007 
Rady Gminy w Karnicach 

z dnia 26 września 2007 r. 
 

w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznawane w ramach zadań 
własnych gminy w formie zakupu posiłków dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. 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, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 
Dz. U. Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128 Dz. U. Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327) oraz art. 96 ust. 4, w związku z art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz. 1001) Rada Gminy w Karnicach uchwala, co następuje: 

§ 1. Pomoc w postaci gorącego posiłku może być przyznana uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, 
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach uczniom szkół ponadgimnazjalnych. 

§ 2. Bezzwrotna pomoc w postaci posiłku może być przyznana uczniom z rodzin, w których dochód nie 
przekracza 180% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. 

§ 3. Przyznanie pomocy uczniom z rodzin, w przypadkach, w których dochód na osobę w rodzinie kształtu-
je się powyżej 180% do 250% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, 
powinno odbywać się na zasadach zwrotu wydatków poniesionych na ten cel przez gminę zgodnie z zasadami 
określonymi w poniższej tabeli: 

% kryterium dochodowego określonego  
w art. 8 ust. 1 ustawy 

Wysokość odpłatności liczona od wydat-
ków na posiłki w % 

do 180 0 
pow. 180-250 50 

pow. 250 100 
 

§ 4. Częściowe lub całkowite zwolnienie od opłat może nastąpić w trybie art. 104 ust. 4 wyżej cytowanej 
ustawy. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej. 

§ 6. Traci moc uchwała Rady Gminy Karnice Nr XXII/156/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie usta-
lenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznawane w ramach zadań własnych gminy 
w formie zakupu posiłków dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

Stanisław Wolski 
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Poz. 1773 
 

UCHWAŁA NR XI/88/2007 
Rady Powiatu w Łobzie 

z dnia 30 sierpnia 2007 r. 
 

w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łobeski. 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiato-
wym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), w związ-
ku z art. 42 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, 
Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95) Rada Powiatu w Łobzie uchwala, co następu-
je: 

§ 1. Uchwała określa: 

1) zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony 
plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; 

2) zasady udzielania i rozmiar zniżek, od obowiązku realizacji zajęć, o którym mowa w art. 42 ust. 3 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami); 

3) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w ust. 3, nauczycieli 
szkół, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późniejszymi zmianami), nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy 
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, 
psychologów logopedów. 

§ 2. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze godzin, prowadzącemu zajęcia z przedmiotów 
o różnym wymiarze godzin, obowiązkowy wymiar godzin ustala się według przedmiotu, dla którego wymiar jest 
korzystniejszy, jeżeli nauczyciel naucza tego przedmiotu co najmniej w połowie obowiązkowego wymiaru. 

§ 3. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych dla nauczycieli pełniących stanowi-
ska kierownicze ustala się następująco: 

Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowy wymiar  
zajęć w godzinach 

 
1. 
 

2. 

 
Dyrektor zespołu każdego typu, liczącego do 17 oddziałów:  
 
Wicedyrektor zespołu: 
   

 
4 
 
8 

 

2. Nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora zespołu szkół, w którym liczba oddziałów prze-
kracza 17, zwalnia się od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć określonego 
w ust. 1. 

§ 4. W przypadku pełnienia obowiązków kierowniczych w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono 
stanowisko kierownicze, tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w § 3 obowiązuje od pierwszego 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono nauczycielowi takie zastępstwo. 

§ 5. Określa się dla pedagogów, psychologów i logopedów tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 
w wysokości 25 godzin. 

§ 6. Do obliczenia średniej wynagrodzeń nauczycieli przyjmuje się osoby zatrudnione na co najmniej 
1/2 etatu. Liczba osób przyjęta do obliczeń jest sumą osób zatrudnionych na pełny etat i połowy liczby osób za-
trudnionych na połowę etatu. Wynagrodzenie pozostałych osób wylicza się według ich zaszeregowania płaco-
wego proporcjonalnie do liczby godzin ich pracy. 
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§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łobeskiego. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

Marek Kubacki 

Poz. 1774 
 

UCHWAŁA NR IX/80/2007 
Rady Miejskiej w Moryniu 
z dnia 29 sierpnia 2007 r. 

 
o zmianie w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Moryń 

udzielanych w ramach zasady de minimis. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, 
poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; 
z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Dz. U. Nr 172, 
poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844; Nr 220, poz. 1601; 
Nr 225, poz. 1635 i Nr 245, poz. 1775) Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr VIII/62/2007 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zwolnień 
z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Moryń udzielanych w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. Woj 
Zachodniopomorskiego Nr  95, poz. 1665) § 12 otrzymuje brzmienie: 

  „§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego.” 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

Karol Głodny 

Poz. 1775 
 

UCHWAŁA NR IX/81/2007 
Rady Miejskiej w Moryniu 
z dnia 29 sierpnia 2007 r. 

 
w sprawie określenia zasad dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich 

lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

 Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390; z 2005 r. Nr 50, poz. 362 oraz 
z 2006 r. Nr 126, poz. 875), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 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, 
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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, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, 
poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327) - Rada Miejska 
w Moryniu uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustanawia się: 

1) warunki ubiegania się o dotację na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowla-
nych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków; 

2) rodzaj danych i informacji, które należy zawrzeć we wniosku o dotację; 
3) tryb postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji; 
4) postanowienia, jakie winna zawierać umowa o udzielenie dotacji; 
5) zasady rozliczania dotacji, kontroli rozliczenia i zwrotu dotacji do budżetu Gminy Moryń; 
6) sposób ewidencjonowania i upowszechniania informacji o udzielonych dotacjach. 

2. Znaczenie użytych w uchwale pojęć dotyczących zabytków lub czynności z nimi związanych określają 
przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 
z późn. zm.) oraz rozporządzeń wydanych na podstawie tej ustawy. 

3. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) pracach lub robotach budowlanych przy zabytku - należy przez to rozumieć prace konserwatorskie, restau-
ratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków; 

2) beneficjencie - należy przez to rozumieć podmiot, któremu na zasadach określonych niniejszą uchwałą na 
prace lub roboty budowlane przy zabytku przyznano dotację z budżetu Gminy Moryń; 

3) środkach publicznych - należy przez to rozumieć publiczne środki finansowe określone przepisami o finan-
sach publicznych. 

§ 2. 1. Z budżetu Gminy Moryń mogą być udzielane dotacje celowe na sfinansowanie prac lub robót bu-
dowlanych przy zabytku, jeżeli zabytek ten łącznie spełnia następujące kryteria: 

1) znajduje się na stałe na obszarze Gminy Moryń; 
2) jest w złym stanie technicznym; 
3) posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla mieszkańców Gminy Moryń. 

2. Dotacja na prace lub roboty budowlane przy zabytku może finansować nakłady obejmujące: 

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich; 
2) przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych; 
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej; 
4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich; 
5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego; 
6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz; 
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku; 
8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla za-

chowania tego zabytku; 
9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględ-

nieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki; 
10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej sub-

stancji tej przynależności; 
11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, 

więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych; 
12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub zabytkach, które posiadają oryginalne, 

wykonane z drewna części składowe i przynależności; 
13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej; 
14) uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych 

o własnych formach krajobrazowych; 
15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku 

lub ogrodu; 
16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac, robót budowlanych 

przy zabytku wpisanym do rejestru, o którym mowa w pkt 7-15; 
17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 103 – 11959 – Poz. 1775
 

§ 3. 1. O dotację może się ubiegać każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, a także 
podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego ograniczonego 
prawa rzeczowego, trwałego zarządu, albo stosunku zobowiązaniowego z uwzględnieniem zapisu § 2 ust. 1. 

2. Dotacja może być udzielona na sfinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku, które wniosko-
dawca zamierza wykonać w roku założenia wniosku o udzielenie dotacji, albo w roku złożenia wniosku i w roku 
następnym. 

3. Na zasadach określonych w niniejszej uchwale wnioskodawca może równocześnie wystąpić z kilkoma 
wnioskami o dotacje do prac lub robót budowlanych przy więcej niż jednym zabytku. 

§ 4. 1. Dotacja z budżetu Gminy Moryń na wykonanie prac lub robót budowlanych przy jednym i tym sa-
mym zabytku może być udzielona w wysokości do 90% ogółu nakładów na te prace lub roboty. 

2. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga prze-
prowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót bu-
dowlanych, albo gdy sytuacja wymaga niezwłocznego podjęcia prac lub robót budowlanych przy zabytku - do-
tacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót bu-
dowlanych. 

3. W przypadku, gdy beneficjent na prace lub roboty budowlane przy zabytku otrzymuje również inne 
środki publiczne, kwota dotacji przyznanej z budżetu Gminy Moryń wraz z kwotami przyznanych na ten cel in-
nych środków publicznych nie może przekraczać 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub ro-
bót. 

§ 5. 1. We wniosku o dotacje należy wskazać: 

a) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania wnioskodawcy lub nazwę, adres i siedzibę wnioskodawcy będącego 
jednostką organizacyjną, 

b) dane obiektu uwidocznione w rejestrze zabytków, 
c) fotograficzną dokumentację zabytku, 
d) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do władania zabytkiem, 
e) decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót budowla-

nych przy zabytku oraz projekt i pozwolenie na budowę (w przypadku braku konieczności posiadania tych 
dokumentów na podstawie ustawy - Prawo budowlane, należy dołączyć stosowne oświadczenie), gdy 
wniosek dotyczy prac lub robót budowlanych przy zabytku nieruchomym lub program prac, gdy wniosek 
dotyczy prac przy zabytku ruchomym, 

f) wnioskowaną kwotę dotacji i proponowany termin jej przekazania, 
g) zakres prac lub robót budowlanych, które mają być objęte dotacją, 
h) termin zakończenia prac objętych wnioskiem, 
i) harmonogram i kosztorys przewidywanych prac lub robót budowlanych ze wskazaniem źródeł ich finanso-

wania, 
j) informację o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na te same prace lub roboty budowlane 

przy zabytku oraz informację o wystąpieniu o takie środki złożonym do innych podmiotów, 
k) wykaz prac lub robót budowlanych wykonanych przy danym zabytku w okresie 3 lat poprzedzających dzień 

złożenia wniosku z podaniem łącznej wysokości nakładów, w tym wysokości i źródeł dofinansowania 
otrzymanego ze środków publicznych. 

2. Formularz wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

3. W przypadku, gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą, do wniosku o udzielenie dotacji winien dołączyć 
informację o pomocy publicznej otrzymanym przed dniem złożenia wniosku - sporządzoną w zakresie i według 
zasad określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących po-
mocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291). 

4. Udzielenie dotacji na prace lub roboty budowlane podmiotu z ust. 3 dokonywane jest zgodnie z przepi-
sami niniejszej uchwały wraz z dochowaniem zasad określonych w przepisach prawa regulujących udzielanie 
pomocy publicznej dla przedsiębiorców. 

§ 6. 1. Wnioski o dotację kierowane są do Burmistrza Morynia. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, wnioski o dotację należy składać do dnia 15 października każdego roku ka-
lendarzowego. 
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3. Termin, o którym mowa w ust. 2, nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się o dotację na prace 
interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku. 

4. Termin składania wniosków o dotację z budżetu roku 2007 upływa 14 dni od daty wejścia w życie ni-
niejszej uchwały. 

5. Wnioski o przyznanie dotacji po ich przekazaniu Burmistrzowi przedstawiane są do zaopiniowania komi-
sji Rady Miejskiej w Moryniu właściwej do spraw budżetu. 

§ 7. 1. Dotację przyznaje Rada Miejska w Moryniu w uchwale określającej: 

1) nazwę podmiotu otrzymującego dotację; 
2) prace lub roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym, na wykonanie których przyznano dotację; 
3) kwotę dotacji do przekazania w roku budżetowym, a w przypadku z ust. 4 kwotę do przekazania w roku 

następnym. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, przy ustalaniu wysokości przyznawanych dotacji Rada Miejska w Moryniu 
uwzględnia kwotę zaplanowaną na ten cel w budżecie Gminy. 

3. Przyznając dotację Rada Miejska w Moryniu może postanowić, że część kwoty dotacji, nie więcej niż 
50% zostanie przekazana beneficjentowi ze środków budżetu roku następnego. 

§ 8. Uwzględniając uchwałę z § 7 oraz dane z wniosku o dotację, Burmistrz Morynia z beneficjentem pod-
pisuje umowę określającą w szczególności: 

1) opis prac lub robót budowlanych przy zabytku i termin ich wykonania; 
2) kwotę dotacji i termin jej przekazywania, które w postanowieniach umowy mogą zostać uzależnione od 

wyniku każdorazowej kontroli postępu prac lub robót budowlanych i rozliczenia tych wydatków; 
3) zobowiązanie się beneficjenta do przekazywania informacji o wysokości środków publicznych na prace lub 

roboty przy zabytku otrzymanych z innych źródeł; 
4) zobowiązanie się beneficjenta do stosowania takich zasad obiegu i opisywania dokumentów finansowych, 

aby oryginały dokumentów świadczących o dokonaniu wydatków sfinansowanych w całości lub w części 
z otrzymanej dotacji zaopatrzone były w sposób trwały w klauzulę potwierdzającą ten fakt; 

5) zobowiązanie się beneficjenta do poddania się kontroli przeprowadzonej przez Burmistrza Morynia w zakre-
sie przeznaczenia dotacji i wykonania prac lub robót budowlanych; 

6) sposób i termin rozliczania kwot udzielonej dotacji; 
7) warunki, sposób i termin zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie 

z przeznaczeniem; 
8) pouczenie o zakresie odpowiedzialności karnej skarbowej beneficjenta i odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych przy wydatkowaniu środków z otrzymanej dotacji; 
9) pouczenie o tym, że w przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem - na mocy art. 145 

ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych - beneficjent traci prawo otrzymania do-
tacji przez 3 kolejne lata licząc od dnia stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem. 

§ 9. 1. Kontrola, o której mowa w § 8 pkt 2 i 5 przeprowadzana jest przez osoby upoważnione przez Bur-
mistrza Morynia i polega na: 

1) sprawdzaniu rzeczywistego przebiegu realizacji celów zakładanych w zakresie dotowanego zadania pod ką-
tem zgodności z przepisami i zawartą umową (kontrola formalno-merytoryczna); 

2) sprawdzaniu dokumentów związanych z realizacją dotowanego zadania (w szczególności znajdujących się 
w siedzibie podmiotu oryginałów dokumentów finansowych) pod kątem ich zgodności z przepisami prawa, 
umową i zasadami rachunkowości (kontrola formalno-rachunkowa). 

2. Kontrolę można przeprowadzić do czasu rozliczenia dotacji. 

§ 10. 1. Przed rozliczeniem całości dotacji lub jej części dokonywany jest komisyjny odbiór wykonanych 
prac lub robót budowlanych, który dokonują osoby upoważnione przez Burmistrza Morynia. 

2. W celu rozliczenia dotacji beneficjent w sposób i w terminach określonych w umowie składa sprawoz-
dania z wykonanych prac lub robót budowlanych Burmistrzowi Morynia. 

3. Sprawozdanie z ust. 2 określa: 

1) całkowity koszt zadania w okresie sprawozdawczym, w tym nakłady pokryte z innych środków publicznych; 
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2) zestawienie rachunków dołączonych do sprawozdania w celu rozliczenia dotacji - ze wskazaniem numeru 

księgowego, numeru pozycji kosztorysów, daty wystawienia rachunku, nazwy wydatku oraz jego kwoty 
wraz z określeniem wysokości środków z dotacji finansujących dany rachunek. 

4. Formularz sprawozdania z rozliczenia udzielonej dotacji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

5. Do sprawozdania dołącza się oświadczenie o zgodności dołączonych danych ze stanem faktycznym 
wraz z pouczeniem o odpowiedzialności z art. 233 Kodeksu karnego. 

6. Beneficjent rozliczając dotację winien na wezwanie Burmistrza Morynia uzupełnić brakujące dokumenty 
i udzielić wyczerpujących informacji. 

§ 11. W przypadku częściowego lub całkowitego niewykonania dotowanego zadania z przyczyn leżących 
po stronie beneficjenta, wykorzystana część przekazanych środków dotacji podlega zwrotowi do budżetu Gmi-
ny Moryń na zasadach określonych w umowie. 

§ 12. 1. Burmistrz prowadzi zestawienie danych o udzielonych dotacjach oraz informuje inne organy 
uprawnione do udzielania dotacji na prace lub roboty budowlane przy zabytkach o dotacjach przyznanych przez 
Radę Miejską w Moryniu. 

2. Zestawienie danych z ust. 1 dla każdej udzielonej dotacji winno zawierać: 

1) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia lub przechowywania; 
2) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres osoby albo nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, 

której przyznano dotację; 
3) kserokopię uchwały o przyznaniu dotacji z § 7; 
4) kserokopię umowy o dotację; 
5) informacje o wysokości środków przekazanych beneficjentowi z dotacji oraz o rozliczeniu kwoty wypłaco-

nej dotacji; 
6) informacje przekazane Gminie Moryń przez inne organy zobowiązane do udzielania informacji o dotacjach na 

prace lub roboty budowlane przy danym zabytku; 
7) adnotacje o podaniu informacji z ust. 3 do publicznej wiadomości oraz o okresie wywieszenia takiej infor-

macji na tablicy ogłoszeń. 

3. Burmistrz niezwłocznie ogłasza na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Moryniu uchwalę o przyzna-
niu dotacji z § 7. Uchwałę wywiesza się na okres 1 miesiąca. 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morynia. 

§ 14. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

Karol Głodny 
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Rady Miejskiej w Moryniu 
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Poz. 1776 
 

UCHWAŁA NR XII/86/2007 
Rady Powiatu w Myśliborzu 
z dnia 29 sierpnia 2007 r. 

 
w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej odcinka drogi niepublicznej o długości 1,6 km 

od miejscowości Giżyn do drogi powiatowej Nr 2112Z. 

 Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje: 

§ 1. Zalicza się odcinek drogi niepublicznej od miejscowości Giżyn do drogi powiatowej Nr 2112Z stano-
wiący działki Nr 153, 155 i 161 obręb Giżyn gmina Nowogródek Pomorski do kategorii drogi powiatowej. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myśliborzu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomor-
skiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

Józef Głuszko 

Poz. 1777 
 

UCHWAŁA NR XII/88/2007 
Rady Powiatu w Myśliborzu 
z dnia 29 sierpnia 2007 r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących wła-

sność Powiatu Myśliborskiego. 

 Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Powiatu w Myśliborzu uchwa-
la, co następuje: 

§ 1. W załączniku nr 1 do cytowanej uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego Nr XXIII/175/2000 z dnia 27 
września 2000 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących wła-
sność Powiatu Myśliborskiego dokonuje się zmian: 

– w rozdziale II - Sprzedaż lokali mieszkalnych skreśla się w § 4 pkt 3 lit. a, b, c, d, e. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myśliborzu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

Józef Głuszko 
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Poz. 1778 
 

UCHWAŁA NR XI/88/2007 
Rady Miejskiej w Płotach 
z dnia 29 sierpnia 2007 r. 

 
w sprawie uznania za użytki ekologiczne obszarów położonych na terenie Nadleśnictwa Resko w gminie Płoty. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz 
2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524) oraz art. 42, art. 44 ust. 1 i 2 oraz art. 45 
ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880; z 2005 r. Nr 113, 
poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2007 r. Nr 75, poz. 493), Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uznaje się ze względów estetycznych, naukowych, przyrodniczych, dydaktycznych i unikatowych 
zasobów ekosystemów takich jak: bagna, torfowiska, naturalne zbiorniki wodne, śródleśne i śródpolne oczka 
wodne, płaty nie użytkowanej roślinności, stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin oraz miejsca 
bytowania i rozrodu ptactwa wodnego i innych gatunków zwierząt - o łącznej powierzchni 1,68 ha, położone 
w kompleksach leśnych Nadleśnictwa Resko, na terenie gminy Płoty wg następujących oznaczeń: 

a) numer 23f, leśnictwo Dąbie, obręb Wyszobór - działka nr 23 o pow. 0,68 ha pod nazwą „Rozlewisko Lu-
bieszawy”. Obiekt ten to obszar stanowiący nieużytek, rozlewisko rzeki Lubieszawy, zarośla wierzbowe na 
ok. 90% powierzchni; miejsce bytowania wodnej fauny, 

b) numer 23 p, leśnictwo Dąbie, obręb Wyszobór - działka nr 23 numer 26c, leśnictwo Dąbie, obręb Wyszobór 
- działka nr 26 o łącznym obszarze 1,00 ha pod nazwą „Wyszoborski jar”. Obiekt ten to bagno-nieużytek, 
jar porośnięty kępami turzycy, skrzypami i paprociami, zarośla wierzbowe, ostoja zwierzyny. 

2. Ochrona użytków ekologicznych polega na wprowadzaniu następujących zakazów i ograniczeń: 

a) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru, 
b) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem obiektów związanych 

z budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych, 
c) uszkadzania i zanieczyszczania gleby, 
d) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej go-

spodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej, 
e) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych oraz obszarów wodno - błotnych, 
f) wylewania gnojowicy, 
g) zmiany sposobu użytkowania ziemi, 
h) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków 

roślin i zwierząt, a także minerałów, 
i) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i zło-

żonej ikry, z wyjątkiem wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną i łowiecką, 
j) zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych, utworzonych w celu 

ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych, 
k) umieszczania tablic reklamowych. 

3. Zakazy, o których mowa w pkt 2 nie dotyczą: 

a) prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę 
ochrony przyrody, 

b) realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody, 
c) zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa, 
d) likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa publicznego i prowadzenia akcji ratowniczych. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Nadleśnictwu Resko. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

Piotr Jasina 

Poz. 1779 
 

UCHWAŁA NR XII/77/07 
Rady Miejskiej w Policach 
z dnia 28 sierpnia 2007 r. 

 
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. 

 Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, 
Nr 251, poz. 1847) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 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, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; 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) Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty o powierzchni 763.422 m2 obejmujące działki: 
314/55, 314/56, 314/57, 314/58, 314/59, 314/60, 1973/30, 1973/47, położone w Polickim Parku Przemy-
słowym. 

2. Pomoc de minimis stosowana będzie zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej Nr 1998/2006 
z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. UE 
L 379 z dnia 28 grudnia 2006 r.). 

Rozdział 2 
Ogólne warunki uzyskania zwolnienia 

Wymagane dokumenty 

§ 2. 1. Przyznanie pomocy publicznej na podstawie uchwały, uzależnione jest od spełnienia warunków 
określonych w uchwale i złożenia wniosku o zwolnienie od podatku od nieruchomości wraz z dokumentacją. 

2. Dokumentacja do wniosku o zwolnienie powinna zawierać co najmniej: 

1) decyzję o nadaniu numeru statystycznego REGON, NIP; 
2) zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzają-

cych go latach podatkowych; 
3) informację o każdej uzyskanej innej niż de minimis pomocy (nie tylko w okresie 3-letnim) dotyczącej tych 

samych kosztów kwalifikowanych, na które udzielana jest pomoc na podstawie przedmiotowej uchwały; 
4) oświadczenia, iż podmiot nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, tj. nie spełnia kryteriów określo-

nych w pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restruktu-
ryzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 2 z 1 października 2004). 

3. Zwolnienie może uzyskać podatnik, który nie posiada żadnych zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych. 
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4. Dopuszcza się składanie kopii dokumentów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez przedsię-
biorcę lub osobę upoważnioną. 

5. Organ podatkowy w trakcie prowadzonych czynności wyjaśniających może zażądać od strony innych 
dokumentów i informacji nie wymienionych w uchwale. 

6. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 ust. 1 uchwały przysługuje od 1 dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym Burmistrz Gminy Police stwierdził spełnienie przez przedsiębiorcę warunków do uzyskania 
pomocy publicznej na podstawie uchwały. 

§ 3. 1. Korzystający ze zwolnienia winni składać organowi podatkowemu co pół roku: 

1) informację o każdej uzyskanej innej niż de minimis pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowa-
nych, na które udzielana jest pomoc na podstawie przedmiotowej uchwały; 

2) informację o uzyskanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających go 
latach podatkowych; 

3) oświadczenia, iż podmiot nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, tj. nie spełnia kryteriów określo-
nych w pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restruktu-
ryzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 2 z 1 października 2004). 

2. Informacje z ust. 1 należy składać w terminie do 31 lipca i do 31 stycznia każdego roku przez okres 
obowiązywania zwolnienia. 

Rozdział 3 
Przepisy końcowe 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

Zbigniew Kropidłowski 

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów 
transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992 r.); 

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infra-
struktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999 r.). 

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez 
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Euro-
pejskiej - wydanie specjalne (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.). 

Poz. 1780 
 

UCHWAŁA NR XII/78/07 
Rady Miejskiej w Policach 
z dnia 28 sierpnia 2007 r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej. 

 Na podstawie art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 121, poz. 844; Nr 220, poz. 1601; Nr 225, poz. 1635; Nr 245, poz. 1775; Nr 249, poz. 1828 
i Nr 251, poz. 1847) oraz art. 47 § 4 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 8, poz. 60; Nr 85, poz. 727; Nr 86, poz. 732; Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 66. poz. 470; 
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Nr 104, poz. 708; Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 105, poz. 721) Rada Miejska 
w Policach uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XLIX/337/94 Rady Gminy i Miasta w Policach z dnia 25 kwietnia 1994 r. w sprawie 
opłaty targowej (zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Policach Nr XXXIII/246/01 z dnia 30 stycznia 2001 r., 
Nr XLVII/367/06 z dnia 29 sierpnia 2006 r. oraz Nr VIII/57/07 z dnia 29 maja 2007 r.) w § 2 dodaje się ust. 6 - 11 
w brzmieniu: 

  „6. Wypłata wynagrodzenia (prowizji) inkasentom odbywa się w terminach jak niżej: 
1) administratorowi targowiska do dnia 10 każdego miesiąca za ubiegły miesiąc; 
2) sołtysom do dnia 5 następnego miesiąca po zakończeniu kwartału; 
3) Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, w terminie 14 dni po otrzymaniu kwot pobranych w drodze inkasa. 

  7. Inkasenci, o których mowa w ust. 2, z pobranej opłaty targowej rozliczają się raz w tygodniu 
w piątek. W tym celu zobowiązani są dokonać zbiorczej wpłaty na rachunek Gminy Police oraz dostarczyć 
imienne dowody wpłat z kwitariusza przychodowego lub bloczka KP. 

  8. Wpłaty pobranej opłaty targowej należy dokonywać w punkcie kasowym znajdującym się w budynku 
Urzędu Gminy w Policach, ul. Stefana Batorego 3. 

  9. Inkaso opłaty targowej dokumentowane jest w bloczkach KP, z wyjątkiem sołtysów korzystających 
z kwitariuszy przychodowych. Oba dokumenty stanowią druki ścisłego zarachowania, pobierane przez inka-
sentów w Wydziale Organizacyjno - Prawnym Urzędu Gminy w Policach. Na każdą przyjętą wpłatę inkasent 
wydaje wpłacającemu pokwitowanie z bloczka KP lub kwitariusza. 

  10. Rozliczenie z pobranych kwitariuszy i bloczków KP winno następować w Wydziale Organizacyjno-
Prawnym Urzędu Gminy w Policach, po wykorzystaniu wszystkich dowodów wpłat, a także na koniec każ-
dego roku budżetowego, chociażby nie wykorzystano wszystkich dowodów wpłat. 

  11. Inkasent jest odpowiedzialny za prawidłowe przechowywanie i zabezpieczenie pobranej gotówki 
i kwitariuszy lub bloczków KP.” 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

Zbigniew Kropidłowski 

Poz. 1781 
 

UCHWAŁA NR XII/61/2007 
Rady Gminy w Sławoborzu 
z dnia 12 września 2007 r. 

 
w sprawie utworzenia obwodu głosowania. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jed-
nolity z 2001 r. - Dz. U. Nr 142, poz. 1591 - z późniejszymi zmianami) oraz art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 
kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. Nr 46, poz. 499 - z późniejszymi zmianami), Rada Gminy w Sławoborzu uchwala, co następuje: 

§ 1. Na wniosek Wójta Gminy Sławoborze tworzy się następujący obwód głosowania: 

Nr 
obwodu 

           Granice Obwodu Siedziba Obwodowej Komisji  

     4 Dom Pomocy Społecznej w Krzecku Dom Pomocy Społecznej  
w Krzecku  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Za-
chodniopomorskiego. 

PRZEWODNICZĄCA RADY 
 

Jadwiga Nowakowska 

Poz. 1782 
 

UCHWAŁA NR X/58/07 
Rady Gminy Stare Czarnowo 

z dnia 26 lipca 2007 r. 
 

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Stare Czarnowo podmiotom nie zaliczanym 
do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadań zleconych. 

 Na podstawie art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, 
Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 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, 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) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała reguluje: 

1) tryb postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 
i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na dofinansowanie zadań publicznych związanych z realizacją za-
dań własnych gminy innych niż określone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.); 

2) sposób rozliczania dotacji; 
3) sposób kontroli wykonywania zadań; 
4) sposób zapewnienia jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczania. 

§ 2. Ze środków budżetu Gminy Stare Czarnowo mogą być przyznawane podmiotom nie zaliczanym do 
sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, dotacje na realizowanie zadań publicz-
nych, innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). 

§ 3. Zlecenie realizacji zadań publicznych może mieć formy: 

1) powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji; 
2) wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 

§ 4. 1. Postępowanie o udzielenie dotacji, o której mowa w § 2, rozpoczyna przeprowadzenie otwartego 
konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania. 

2. Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza otwarty konkurs ofert, na co najmniej trzy tygodnie przed plano-
wanym terminem rozpoczęcia realizacji zadania. 

3. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierać informacje, co najmniej o: 

1) rodzaju zadania; 
2) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania; 
3) terminach i warunkach realizacji zadania; 
4) terminie składania ofert; 
5) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty. 
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4. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 3 winno być zamieszczone w prasie lokalnej oraz Biuletynie Informa-
cji Publicznej, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Czarnowie, przy czym może być 
ono także udostępnione w inny sposób, zapewniający dostęp podmiotów zainteresowanych, zainteresowanych 
szczególności poprzez wykorzystanie sieci internetowej. 

§ 5. Wspieranie oraz powierzanie realizacji zadań publicznych może nastąpić w innym trybie niż określony 
w § 4 ust. 1, jeżeli dane zadanie można realizować efektywniej w inny sposób określony w odrębnych przepi-
sach, w szczególności poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.). 

§ 6. 1. Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji za-
dań publicznych, także tych, które są realizowane dotychczas w inny sposób, w tym przez Wójta Gminy Stare 
Czarnowo. 

2. Tryb postępowania w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, określa art. 12 
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

§ 7. 1. Oferta składana w trybie, o którym mowa w § 4 ust. 1 i § 6 ust. 1 powinna zawierać w szczególności: 

1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji; 
2) termin, miejsce i sposób realizacji zadania publicznego; 
3) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, wskazujących na możliwość wykonania za-

dania; 
4) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania; 
5) informacje o posiadanych własnych środkach finansowych oraz środkach uzyskanych z innych źródeł na 

realizację zadania; 
6) kwotę wnioskowanej dotacji. 

2. Do oferty winien być dołączony dokument organizacyjny podmiotu, z którego wynikają jego zadania sta-
tutowe oraz określenie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli. 

3. Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu 
wnioskodawcy. 

4. W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy może żądać dodatkowych informacji lub dokumentów. 

5. Oferta podlega rozpatrzeniu w przypadku spełnienia przez oferenta powyższych warunków. 

6. Niespełnienie powyższych warunków lub nie uzupełnienie braków na wezwanie Wójta Gminy w ozna-
czonym terminie powoduje pozostawienie oferty bez rozpatrzenia. 

7. Nie mogą ubiegać się o dotacje podmioty, które nie rozliczały się w poprzedni okresie terminowo lub za-
danie wykonały niewłaściwie. 

§ 8. 1. Otwarcia ofert i ich rozpatrzenia oraz wyboru najkorzystniejszej oferty pod kątem spełnienia przez 
oferenta wymogów określonych niniejszą uchwałą dokonuje komisja konkursowa w terminie 14 dni roboczych 
od daty ustalonego terminu złożenia ofert. 

2. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert kieruje się następującymi kryteriami: 

1) merytoryczną wartością projektu, jego przydatnością, ustalonymi priorytetami i zbieżnością z zadaniami 
gminy; 

2) wymiernymi korzyściami dla mieszkańców gminy; 
3) kosztami projektu, w tym wysokością wkładu własnego oferenta, udziałem innych źródeł finansowania; 
4) dotychczasową współpracą z samorządem i innymi organizacjami; 
5) zgodnością celów projektu z celami statutowymi oferenta i ustalonymi priorytetami działalności gminy; 
6) wysokością środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania. 

3. Przepis ust. 1 ma zastosowanie także wtedy, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert zosta-
ła zgłoszona tylko jedna oferta. 

4. Komisja konkursowa zobowiązana jest w uzasadnieniu wyboru oferty ustosunkować się do spełnienia 
przez oferenta wymogów określonych w ustawie oraz ogłoszeniu, o którym mowa w § 4 ust. 3. 
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5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio w przypadku, o którym mowa w ust. 3. 

6. W skład komisji konkursowej wchodzą: wójt, skarbnik, przedstawiciel komisji budżetu i finansów oraz 
2 radnych delegowanych przez Przewodniczącego Rady Gminy. 

§ 9. 1. Podstawą przyznania dotacji jest zawarcie pisemnej umowy przez Wójta Gminy Stare Czarnowo, 
działającym w imieniu Gminy Stare Czarnowo a oferentem reprezentowanym przez osoby, o których mowa 
w § 3 ust. 7. 

2. Umowa, o której mowa w ust. 1 powinna określać w szczególności: 

1) oznaczenie stron umowy; 
2) szczegółowy opis zadania, termin, miejsce i sposób jego realizacji; 
3) zobowiązanie zleceniobiorcy do prowadzenia dokumentacji według wymagań określonych przez zlecenio-

dawcę, w sposób umożliwiający ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym; 
4) zobowiązanie zleceniobiorcy do poddania się kontroli prowadzonej przez zleceniodawcę lub osobę upoważ-

nioną w zakresie objętym umową; 
5) określenie wysokości przyznanej dotacji, jaką zleceniodawca przekaże zleceniobiorcy z tytułu realizacji 

umowy oraz terminy i sposób jej przekazania; 
6) ustalenia zadań i terminów rozliczeń; 
7) ustalenie trybu i terminów przekazywania zleceniodawcy informacji o zakresie i sposobie realizacji umowy; 
8) przyczyny i warunki wypowiedzenia umowy; 
9) sankcje z tytułu nienależytego wykonania zleconego zadania lub wykorzystania dotacji na cele inne niż 

określone w umowie, a w szczególności: 
a) termin zwrotu kwoty dotacji przeznaczonej na inne cele, 
b) możliwość naliczenia odsetek ustawowych od dnia przekazania dotacji, o której mowa pod lit. a, 
c) termin zwrotu kwoty dotacji w wypadku niewykonania lub częściowego niewykonania zleconego zadania, 
d) możliwość naliczenia odsetek ustawowych w przypadku uchybienia terminowy wynikającemu z lit. c. 

3. Umowa o powierzenia zadania publicznego może być zawarta na czas realizacji zadania lub na czas 
określony, nie dłuższy niż 3 lata. 

4. Zadanie publiczne nie może być zrealizowane przez podmiot nie będący stroną umowy, chyba że umo-
wa zezwala na wykonanie określonej część zadania przez taki podmiot. 

5. Organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicz-
nego i wolontariacie oraz jednostki organizacyjne zobowiązane są do wyodrębnienia w ewidencji księgowej 
środków finansowych otrzymanych na realizację umowy, o której mowa w ust. 1. 

§ 10. 1. Wójt Gminy Stare Czarnowo zobowiązany jest do prowadzenia nadzoru nad sposobem realizacji 
zleconego w umowie, o której mowa w § 9, zadania. 

2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1 polega w szczególności na: 

1) analizie okresowej oceny realizacji zadania, sporządzonej przez jej realizatora; 
2) kontroli prawidłowości wykonywania zadania przez jego realizatora pod kątem efektywności, rzetelności 

i jakości wykonywania zleconego zadania, stanu realizacji zadania, prawidłowości wykorzystania przekaza-
nych środków publicznych, prowadzenia dokumentacji określonej w umowie. 

§ 11. 1. Rozliczenie wykonania zdania i wykorzystania dotacji następuje na podstawie: 

1) sprawozdania z wykonania zadania; 
2) przedstawionych kserokopii opisanych rachunków dotyczących wydatków zleceniobiorcy na realizację za-

dania, ewentualnie ich udostępnienia do wglądu Wójtowi Gminy Stare Czarnowo lub osobom przez niego 
wskazanym. 

2. Rozliczenie wykonania zadania i wykorzystania dotacji następuje w terminie określonym w umowie, 
o której mowa w § 9. 

§ 12. Wójt Gminy Stare Czarnowo przedkłada Radzie Gminy Stare Czarnowo: 

1) do dnia 31 sierpnia każdego roku informację o zawartych umowach na realizację zadań publicznych z pod-
miotami, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały za okres I półrocza danego roku; 

2) roczne sprawozdanie z zakresu określonego w pkt 1 łącznie ze sprawozdaniem rocznym z wykonania bu-
dżetu w terminie do dnia 20 marca roku następnego. 
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§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo. 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 26 lipca 2007 r. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

Kazimierz Mendak 

Poz. 1783 
 

UCHWAŁA NR X/62/07 
Rady Gminy Stare Czarnowo 

z dnia 26 lipca 2007 r. 
 

w sprawie określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności w Gminie Stare Czarnowo z tytułu należności 
pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg 

w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych. 

 Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, 
poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się zasady i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności 
w Gminie Stare Czarnowo z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, zwanych dalej „wierzytelnościami”, wobec osób fizycznych, osób 
prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużnikami”. 

§ 2. 1. Wierzytelność może być umorzona w całości lub w części, jeżeli: 

1) wierzytelności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego; 
2) nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł; 
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od 

kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelności lub postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne; 
4) ściągnięcie wierzytelności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji. 

2. Umorzenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 może nastąpić z urzędu, a w przypadkach określonych w § 2 
ust. 1 pkt 1 i 4 - również na wniosek dłużnika. 

§ 3. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi na wniosek dłużnika można 
odroczyć termin zapłaty całości lub części wierzytelności lub rozłożyć płatność całości lub części wierzytelności 
na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes Urzędu Gminy. 

§ 4. 1. Do umarzania wierzytelności, której wartość nie przekracza kwoty 5.000,00 złotych, do odraczania 
lub rozkładania na raty wierzytelności uprawniony jest Wójt Gminy. 

2. Umorzenie wierzytelności, której wartość przekracza 5.000,00 złotych wymaga zgody Rady Gminy 
w Starym Czarnowie. 

3. Przez wartość wierzytelności rozumie się należność główną, odsetki oraz należności uboczne. 

§ 5. Organ właściwy do umarzania wierzytelności jest również uprawniony do umarzania odsetek oraz in-
nych należności ubocznych. 

§ 6. Umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty następuje: 

1) w przypadku wierzytelności o charakterze administracyjno-prawnym w formie decyzji; 
2) w przypadku wierzytelności o charakterze cywilnoprawnym - w formie umowy (ugody) lub jednostronnego 

oświadczenia woli. 
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§ 7. 1. Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy sprawozdania dotyczące zakresu umorzonych wierzytelności 
oraz udzielonych ulg. 

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, składane są w biurze Rady Gminy - według stanu na dzień 
30 czerwca oraz 31 grudnia każdego roku kalendarzowego - w terminie jednego miesiąca od zakończenia okre-
sów sprawozdawczych, a następnie przedstawiane na najbliższej sesji Rady Gminy. 

3. Dane w sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1, wykazuje się narastająco, od początku roku. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

Kazimierz Mendak 

Poz. 1784 
 

UCHWAŁA NR X/94/07 
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim 

z dnia 28 sierpnia 2007 r. 
 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego 
dotyczącego terenu w rejonie ulic: Grodzkiej, Bolesława Chrobrego, Kazimierza Wielkiego. 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; 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 oraz z 2007 r. Nr 127, poz. 880) uchwala 
się, co następuje: 

Dział I 
USTALENIA WSTĘPNE 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XLVII/505/2006 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 26 wrze-
śnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Stargardu Szczecińskiego dotyczącego terenu w rejonie ulic: Grodzkiej, Bolesława Chrobrego, Kazimierza 
Wielkiego, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego” uchwalonego uchwałą Nr XXVII/263/2000 Rady Miejskiej 
w Stargardzie Szczecińskim z dnia 26 października 2000 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego dotyczący terenu w rejonie ulic: Grodzkiej, Bolesława Chrobre-
go, Kazimierza Wielkiego, zwany dalej planem miejscowym. 

2. Plan miejscowy obejmuje obszar o powierzchni 1,9 ha położony w obrębie geodezyjnym 11, zaznaczony 
na rysunku planu miejscowego w skali 1:500, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Przedmiotem planu miejscowego są tereny zabudowy śródmiejskiej uzupełniającej oraz tereny komunika-
cji drogowej z infrastrukturą techniczną. 

4. Integralnymi częściami planu miejscowego są: 

1) załącznik nr 1 - rysunek planu miejscowego w skali 1:500; 
2) załącznik nr 2 - wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Stargardu Szczecińskiego”; 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 103 – 11981 – Poz. 1784
 
3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu miejscowego; 
4) załącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie miejscowym inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 

5. Plan miejscowy określa: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach za-
gospodarowania, a także szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytko-
waniu, w tym zakaz zabudowy; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy; 

3) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 
4) zasady ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego zabytków; 
5) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości; 
6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 
7) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów; 
8) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 2. 1. Ustalenia planu miejscowego składają się z: 

1) ustaleń ogólnych, zawartych w Dziale II; 
2) ustaleń szczegółowych dla wyznaczonych w planie miejscowym terenów elementarnych, zawartych 

w Dziale III; 
3) ustaleń końcowych, zawartych w Dziale IV. 

2. Dla poszczególnych terenów elementarnych mają zastosowanie wszystkie rodzaje ustaleń, przy czym 
ustalenia ogólne są uściślane i uzupełniane poprzez ustalenia szczegółowe dla danego terenu elementarnego. 

§ 3. 1. Dla terenu zabudowy śródmiejskiej uzupełniającej MS sprecyzowano ustalenia szczegółowe w na-
stępującym układzie: 

1) przeznaczenie terenu; 
2) zasady zagospodarowania przestrzennego i kształtowania zabudowy; 
3) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego; 
5) zasady ochrony środowiska przyrodniczego; 
6) zasady obsługi komunikacyjnej; 
7) zasady obsługi inżynieryjnej. 

2. Dla terenów komunikacji drogowej KD sprecyzowano ustalenia szczegółowe w następującym układzie: 

1) przeznaczenie terenu; 
2) ustalenia komunikacyjne; 
3) zasady ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego; 
4) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości; 
5) zasady obsługi inżynieryjnej. 

§ 4. Ilekroć w planie miejscowym używa się niżej wymienionych określeń, to należy je rozumieć następująco: 

1) zabudowa śródmiejska uzupełniająca - zabudowa wypełniająca wolny kwartał w istniejącym zespole inten-
sywnej zabudowy na obszarze funkcjonalnego śródmieścia - Starego Miasta; 

2) usługi nieuciążliwe - funkcja usługowa, która powodując uciążliwości, jak emisje, hałas, itp., ogranicza się 
do terenu własnej działki i nie narusza interesu osób trzecich oraz norm ochrony środowiska, a także nie 
powoduje składowania materiałów i towarów na otwartym terenie (za wyjątkiem ich ekspozycji); 

3) segment frontowy - część budynku o fasadzie usytuowanej w historycznej linii zabudowy pierzei, o szero-
kości wyznaczonej potwierdzonymi badaniami archeologicznymi liniami historycznych podziałów parcelacyj-
nych i głębokości wyznaczonej linią wewnętrznego podziału, stanowiąca samodzielny element przestrzenny 
- ciąg segmentów frontowych stanowi zabudowę obrzeżną, przy czym dopuszcza się łączenie poszczegól-
nych segmentów lub ich części (również kondygnacji) w ciągi funkcjonalne; 

4) ryzalit frontowy - część budynku na rzucie prostokąta, wysunięta przed obowiązującą linię zabudowy, inte-
gralnie związana ze strukturą architektoniczną budynku, o wysokości dwóch kondygnacji oraz szerokości 
i głębokości zgodnej z rysunkiem planu miejscowego; 
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5) linia wewnętrznego podziału - linia w obrębie terenu zabudowy śródmiejskiej uzupełniającej, wyznaczona po-

twierdzonymi badaniami archeologicznymi, rozgraniczająca obszary: zabudowy obrzeżnej i wnętrza kwartału; 
6) obowiązująca linia zabudowy - rzeczywista linia zabudowy historycznej wyznaczona potwierdzonymi bada-

niami archeologicznymi reliktami fasad budynków, zgodnie z którą należy sytuować zabudowę, przy czym 
dopuszcza się wysunięcie przed tę linię drobnych elementów integralnie związanych ze strukturą architek-
toniczną budynku, jak ryzality frontowe, schodki, ganki wejściowe, zejścia do historycznych piwnic, zada-
szenia, wykusze, przypory itp.; 

7) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczająca obszar usytuowania budynku, przy czym żaden ele-
ment budynku nie może przekraczać nieprzekraczalnej linii zabudowy; 

8) wysokość zabudowy (podana w metrach) - maksymalna wysokość zabudowy liczona od poziomu terenu 
przy najniższym wejściu do budynku do najwyższego miejsca na przekryciu obiektu, nie licząc ścian atty-
kowych, szczytowych i ogniowych, kominów, masztów, urządzeń technicznych itp.; 

9) kondygnacja - oznacza to kondygnację nadziemną; 
10) wskaźnik intensywności zabudowy - stosunek całkowitej powierzchni sumy wszystkich kondygnacji nad-

ziemnych budynków na działce budowlanej do powierzchni tej działki; 
11) współczynnik nierównoczesności użytkowania miejsc postojowych - współczynnik zmniejszający sumę licz-

by miejsc postojowych wyliczoną według § 13 pkt 2 lit. a; 
12) dach wysoki - forma dachu budynku, w którym pochylenie połaci wynosi co najmniej 50°; 
13) dach płaski - forma dachu budynku, w którym pochylenie połaci wynosi maksymalnie 15°. 

Dział II 
USTALENIA OGÓLNE 

§ 5. Na obszarze objętym planem miejscowym wydziela się następujące tereny elementarne, o niżej okre-
ślonych funkcjach i numerach: 

1) 1 MS - teren zabudowy śródmiejskiej uzupełniającej; 
2) 01 KDL, 02 KDL, 03 KDD, 04 KDP - tereny komunikacji drogowej. 

§ 6. 1. W zakresie przeznaczenia terenu na obszarze objętym planem miejscowym ustala się następujące 
kategorie terenów: 

1) tereny zabudowy śródmiejskiej uzupełniającej MS, na których dopuszcza się lokalizację: 
a) budynków mieszkalnych z mieszkaniami na kondygnacjach powyżej parteru, 
b) budynków lub lokali o funkcjach: 

– handlu o powierzchni sprzedaży nie przekraczającej 2.000 m2 w jednym lokalu (obiekcie handlo-
wym), 

– usług gastronomicznych, 
– biurowych i administracyjnych, 
– nieuciążliwych zakładów usługowych, 
– służących celom oświatowym, religijnym, kulturalnym, socjalnym, zdrowotnym, sportu i rekreacji, 

c) hoteli i pensjonatów, 
d) wielostanowiskowych garaży i miejsc postojowych dla samochodów do 3,5 t, lokalizowanych na tere-

nie jako wbudowane oraz w kondygnacjach poniżej poziomu terenu, 
e) niezbędnych obiektów i urządzeń obsługi technicznej, 
f) pasaży, ciągów komunikacji wewnętrznej, terenów zieleni; 

2) tereny komunikacji drogowej KD, na których dopuszcza się lokalizację: 
a) jezdni, ścieżek rowerowych, chodników, 
b) pasów postojowych przyulicznych i zatok parkingowych dla samochodów osobowych, 
c) wiat przystankowych, 
d) zieleni przyulicznej, 
e) pasów technicznych infrastruktury, 
f) urządzeń organizacji ruchu, 
g) oświetlenia ulic, 
h) elementów wyposażenia ulic. 
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2. W ramach kategorii terenów komunikacji drogowej KD ustala się podział na: 

1) KDL - ulice klasy lokalnej; 
2) KDD - ulice klasy dojazdowej; 
3) KDP - ulice pieszojezdne. 

3. Na terenach zabudowy śródmiejskiej uzupełniającej nie dopuszcza się lokalizowania obiektów budowla-
nych i innych elementów, wymienionych w ust. 1 pkt 1, jeśli są one sprzeczne ze sposobem użytkowania tere-
nów zabudowy śródmiejskiej ze względu na ilość, położenie, rozmiary lub powodowaną uciążliwość. 

4. Dopuszcza się lokalizację ścieżek rowerowych wyłącznie jako wydzielonych w obrębie linii rozgranicza-
jących ulicy poprzez zróżnicowanie nawierzchni. 

§ 7. W zakresie zasad zagospodarowania przestrzennego i kształtowania zabudowy ustala się: 

1) nakaz utrzymania zabudowy kwartału w obowiązujących liniach zabudowy, wyznaczonych przebiegiem lica 
elewacji historycznych, zgodnie z rysunkiem planu miejscowego; 

2) kształtowanie pierzei ulicznych - w formie segmentów frontowych w układzie zwartym, o architekturze 
współczesnej, inspirowanej kompozycją elewacji historycznych - z uwzględnieniem odtworzenia form histo-
rycznych na podstawie wyników badań wymienionych w § 10 pkt 1; 

3) obowiązuje nakaz uwzględnienia w strukturze nowej zabudowy zachowanych reliktów piwnic, zakwalifiko-
wanych do ochrony i adaptacji przez urząd konserwatorski; 

4) wymagania geometrii dachów nie dotyczą połaci dachowych nad lukarnami, wykuszami, ryzalitami, weran-
dami, tarasami i wejściami; 

5) przebieg linii rozgraniczających tereny elementarne należy określać poprzez odczyt osi odpowiednich linii 
z rysunku planu miejscowego; 

6) obowiązuje zakaz lokalizacji reklam: 
a) na nośnikach wolno stojących, 
b) na kondygnacjach powyżej I piętra, 
c) poza obrysem rzutu pionowego elewacji frontowej budynku; 

7) dopuszcza się lokalizację reklam nietrwałych, umieszczanych z okazji i na czas trwania świąt, festynów, 
imprez okolicznościowych. 

§ 8. W zakresie zasad i warunków scalania oraz podziału nieruchomości ustala się: 

1) nakaz regulacji własnościowej granic terenu zabudowy śródmiejskiej uzupełniającej z terenami komunikacji 
drogowej wg historycznej linii zabudowy frontowej wyznaczonej reliktami fasad - zgodnie z przebiegiem osi 
linii rozgraniczających; 

2) dopuszczenie wydzielania działek wyłącznie w zakresie segmentów frontowych, z zachowaniem historycz-
nych podziałów katastralnych - za wyjątkiem wydzieleń pod obiekty i urządzenia techniczne oraz dojazdy 
wewnętrzne; 

3) minimalne wielkości wydzielanych działek nie dotyczą terenów dojazdów wewnętrznych oraz wydzieleń 
pod urządzenia i obiekty techniczne; 

4) zakaz podziału terenów komunikacji drogowej w ich liniach rozgraniczających dla celów nie związanych 
z funkcją ulic, z zastrzeżeniem pkt 5; 

5) dopuszcza się wyłączenie terenu pod elementami wymienionymi w § 4 pkt 6 z obszaru pasa drogowego 
i włączenie w granice nieruchomości zabudowanej budynkiem. 

§ 9. W zakresie zasad inwestowania oraz tymczasowego użytkowania terenu ustala się: 

1) do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z projektowaną funkcją dopuszcza się dotychczasowe użytko-
wanie terenu i obiektów istniejących; 

2) użytkowanie zabudowy dopuszcza się po przeprowadzeniu przebudowy ulic i sieci uzbrojenia podziemnego 
obsługujących te części zabudowy, budynki lub części budynków; 

3) do czasu docelowego zagospodarowania terenu dopuszcza się lokalizowanie obiektów nietrwałych na okres 
do 6 miesięcy, pod warunkiem ich usunięcia po tym terminie oraz pod warunkiem niepowodowania ograni-
czeń realizacji ustaleń niniejszego planu miejscowego. 
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§ 10. Ustalenia planistyczne i proceduralne: 

1) obowiązuje wymóg przeprowadzenia zintegrowanych badań historycznych, archeologicznych i architekto-
nicznych we współdziałaniu z urzędem konserwatorskim jako podstawy do wykonania projektu inwestycji 
w granicach terenu zabudowy śródmiejskiej; 

2) dla wszystkich inwestycji na terenie zabudowy śródmiejskiej ustala się nakaz zapewnienia indywidualnych 
rozwiązań projektowych wraz z wymogiem zróżnicowania rozwiązań architektonicznych dla fasad segmen-
tów frontowych, z zachowaniem warunku zgodności z wynikami badań wymienionymi w § 10 pkt 1. 

§ 11. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska i przyrody: 

1) obszar planu miejscowego położony jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP 123 - 
Stargard - Goleniów) w strefie C - obszary zagrożone zanieczyszczeniami wód, dla której obowiązują zasady 
ustalone w „Dokumentacji hydrogeologicznej dla ustalenia obszarów ochronnych GZWP nr 123 - zbiornik 
międzymorenowy Stargard - Goleniów, woj. zachodniopomorskie” - zgodnie z ustawą Prawo ochrony śro-
dowiska; 

2) obszar planu miejscowego położony jest w granicach strefy ochrony pośredniej zewnętrznej strefy ochron-
nej komunalnego ujęcia wód podziemnych „Stargard - Południe”, w granicach której obowiązują przepisy 
odrębne - zgodnie z Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego znak OSR-Ś-2/6226/1/99 z dnia 7 grudnia 
1999 r.; 

3) zakazuje się odprowadzania zanieczyszczeń do gruntu; 
4) odpady nie kwalifikujące się jako komunalne winny być zagospodarowane przez podmiot je wytwarzający. 

§ 12. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

1) teren Starego Miasta został wpisany do rejestru zabytków (nr rej. 40, decyzja z dnia 22 kwietnia 1955 r.) 
i objęty jest ochroną prawną na mocy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 

2) w granicach planu ustala się obszary ochrony konserwatorskiej - strefę „A” ścisłej ochrony układów prze-
strzennych i strefę „W.II” częściowej ochrony archeologicznej - na których obowiązują określone poniżej 
zasady ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego; 

3) strefa „A” ścisłej ochrony układów przestrzennych - fragment terenu staromiejskiego: 
a) ścisłej ochronie podlega historyczna kompozycja przestrzenna obszaru, układ, geometria i materiały 

nawierzchni ulic, podział parcelacyjny, zabudowa historyczna, elementy zagospodarowania i wyposa-
żenia wnętrz publicznych, 

b) warunki ochrony: 
– odtworzenie zasadniczych proporcji wysokościowych kształtujących sylwetę zespołu, 
– odtworzenie osi kompozycyjnych i powiązań widokowych, 
– odtworzenie charakteru wnętrz urbanistycznych, 
– korekta i odtworzenie układu ulic z przywróceniem ich historycznego: przebiegu, przekrojów, daw-

nych linii rozgraniczających i linii zabudowy, 
– uczytelnienie historycznych podziałów parcelacyjnych w postaci historycznych szerokości frontów 

zabudowy, 
– nawiązanie w nowej zabudowie do zasad historycznej kompozycji zespołu i cech zabudowy histo-

rycznej, 
– obowiązują procedury wynikające z przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

oraz innych przepisów dotyczących zabytków; 
4) strefa „W.II” częściowej ochrony archeologicznej - dopuszcza się inwestowanie pod niżej określonymi wa-

runkami: 
a) współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych podejmowanych w obrębie strefy, zwią-

zanych z pracami ziemnymi, z odpowiednim organem do spraw ochrony zabytków, 
b) przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie w granicach strefy, wyprzedzających 

rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasadach określonych przepisami 
szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków. 

§ 13. Ustalenia dotyczące układu komunikacyjnego: 

1) zasady organizacji układu komunikacyjnego: 
a) projektowane tereny ulic w obrębie planu miejscowego należy powiązać z istniejącym otaczającym ze-

wnętrznym układem komunikacyjnym, 
b) istniejące i projektowane ulice w obrębie planu stanowią drogi publiczne, 
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c) linie rozgraniczające ulic na styku z kwartałem są wyznaczone historycznymi liniami zabudowy, 
d) na terenach przeznaczonych pod ulice obowiązuje ustalenie § 12 pkt 4; 

2) zasady organizacji parkowania: 
a) lokalizacja każdego nowego obiektu, rozbudowa, przebudowa lub zmiana sposobu użytkowania uwa-

runkowana jest umieszczeniem na terenie zabudowy śródmiejskiej uzupełniającej MS miejsc parkingo-
wych wg następujących wskaźników parkingowych: 
– w zabudowie wielorodzinnej - 1 miejsce na 1 mieszkanie, 
– w zabudowie zamieszkania zbiorowego - 30 miejsc na 100 łóżek, 
– w zabudowie usługowej - 1 miejsce na każde 100 m2 powierzchni użytkowej usług, 

b) dopuszcza się uwzględnianie w bilansowaniu miejsc postojowych współczynnika nierównoczesności 
użytkowania miejsc postojowych w rozbiciu na funkcję mieszkalną i funkcje pozostałe - 0,7, 

c) w przypadku braku możliwości zapewnienia właściwej liczby miejsc postojowych w granicach terenu 
zabudowy śródmiejskiej, zabezpieczenie miejsc parkingowych należy realizować na terenach parkowa-
nia ogólnie dostępnych na zasadach uzgodnionych z Gminą - Miastem Stargardem Szczecińskim, 

d) zakaz lokalizacji parkingów i miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych; 
3) klasyfikacja ulic oraz ciągów komunikacji pieszej: 

a) KDL - ulice istniejące: Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego - klasy lokalnej, 
b) KDD - istniejąca ulica Grodzka - klasy dojazdowej, 
c) KDP - projektowany odcinek w przedłużeniu ulic: Kuśnierzy i Władysława Łokietka - ulica pieszojezdna. 

§ 14. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej: 

1) przyjmuje się następujące rodzaje sieci infrastruktury technicznej o parametrach ogólnych zawartych 
w przedziałach: 
a) sieć wodociągowa o średnicy Ø 50-150 mm, 
b) sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø 160-500 mm, 
c) sieć kanalizacji deszczowej o średnicy Ø 160-500 mm, 
d) sieć gazowa o średnicy Ø 50-150 mm, 
e) sieć cieplna o średnicy Ø 50-300 mm, 
f) sieć elektroenergetyczna NN-0,4 kV i SN-15 kV, 
g) sieć oświetleniowa, 
h) kanalizacja teletechniczna; 

2) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 
a) zaopatrzenie z istniejących i projektowanych sieci wodociągowych, przy czym nowoprojektowane sieci 

należy prowadzić w liniach rozgraniczających ulice, 
b) dopuszcza się przebudowę istniejących sieci, 
c) niezależnie od systemu wodociągowego miasta, awaryjne zaopatrzenie ludności w wodę w sytuacjach 

kryzysowych należy zapewnić zgodnie z przepisami szczególnymi, przy czym na terenie objętym pla-
nem miejscowym dopuszcza się lokalizację studni awaryjnych o odpowiedniej wydajności; 

3) w zakresie odprowadzenia ścieków i wód opadowych ustala się: 
a) budowę sieci sanitarnej i deszczowej na terenie przeznaczonym do zainwestowania, 
b) budowę sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z terenu inwestycji po ich 

uprzednim oczyszczeniu do cieku naturalnego - sieć należy prowadzić w liniach rozgraniczających ulice, 
c) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, z odprowadzeniem do 

sieci miejskiej, 
d) do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej poza granicami planu miejscowego ustala się tymczaso-

we podłączenie sieci kanalizacji deszczowej na obszarze planu miejscowego do istniejącej sieci kanali-
zacji ogólnospławnej, 

e) wody opadowe z terenów usług i garaży podziemnych przed odprowadzeniem do sieci winny zostać 
podczyszczone do parametrów określonych w przepisach odrębnych; 

4) w zakresie gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów ustala się: 
a) dla odpadów komunalnych obowiązek segregacji wg grup asortymentowych i składowanie w miejscu 

ich powstania na obszarze działki lub jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego i wywóz do gminnego 
zakładu utylizacji, 

b) usługi wytwarzające odpady nie kwalifikujące się jako komunalne winny je zagospodarować lub zutyli-
zować; 
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5) w zakresie elektroenergetyki ustala się: 

a) zasilanie obszaru siecią kablową SN - 15 kV z wykorzystaniem istniejących linii kablowych w przyle-
głych ulicach, 

b) realizację stacji transformatorowych 15/0,4 kV, 
c) realizację oświetlenia ulic w liniach rozgraniczających, 
d) zakaz realizacji linii napowietrznych, 
e) nowe sieci kablowe nn 0,4 kV należy prowadzić w liniach rozgraniczających ulice; 

6) w zakresie teletechniki (sieci telefoniczne, internetowe, telewizja kablowa) ustala się: 
a) prowadzenie linii teletechnicznych w liniach rozgraniczających ulic jako linii kablowych lub w kanalizacji 

teletechnicznej, 
b) na terenach zabudowy śródmiejskiej zakazuje się lokalizacji masztów telefonii komórkowej; 

7) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się: 
a) zasilanie z gazociągów istniejących oraz projektowanych, 
b) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących sieci gazowych, 
c) nowoprojektowane sieci należy prowadzić w liniach rozgraniczających ulice; 

8) w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się: 
a) nakaz przebudowy istniejącej sieci cieplnej przebiegającej w obrysie terenu 1 MS, 
b) dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej, 
c) dopuszcza się lokalne źródła ciepła z zachowaniem zasad ekologii. 

Dział III 
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

 
Rozdział 1 

TERENY ZABUDOWY ŚRÓDMIEJSKIEJ UZUPEŁNIAJĄCEJ 

§ 15. Ustalenia dla terenu o symbolu 1 MS o powierzchni 1,1325 ha: 

1) przeznaczenie terenu - zabudowa śródmiejska uzupełniająca mieszkalno - usługowa; 
2) zasady zagospodarowania przestrzennego i kształtowania zabudowy: 

a) zabudowa obrzeżna w układzie zwartym, z zastrzeżeniem uwzględnienia wyników badań wymienionych 
w § 10 pkt 1, 

b) dopuszcza się zabudowę wnętrza kwartału, wydzieloną liniami wewnętrznego podziału zgodnie z ry-
sunkiem planu miejscowego, jako przylegającą do tylnych elewacji zabudowy obrzeżnej, z zachowa-
niem następujących warunków: 
– wysokość i obrys przekroju pionowego nie przekraczające odpowiednio wysokości bezpośrednio 

przylegającego segmentu frontowego oraz obrysu jego przekroju pionowego, 
– dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń technicznych jako wolno stojących, 

c) przy kształtowaniu układu funkcjonalnego wnętrza kwartału zaleca się posiłkowanie liniami historycz-
nego podziału katastralnego, 

d) ustala się wskaźnik powierzchni terenów zieleni urządzonej (zieleń ozdobna i rekreacyjna, plac zabaw 
dla dzieci, miejsca rekreacji) - 3,5 m2 na jedno mieszkanie, 

e) dopuszcza się lokalizację placu zabaw dla dzieci i miejsca rekreacji poza terenem biologicznie czynnym, 
f) wysokość zabudowy zróżnicowana - od 2 do 4 kondygnacji nie licząc poddasza, lecz nie więcej niż 

25,0 m, z uwzględnieniem lit. b, 
g) ustala się wysokość netto poszczególnych kondygnacji segmentów frontowych (mierzoną w świetle 

pomiędzy stropami) zawartą w następujących przedziałach: 
– dla kondygnacji parteru od 3,50 m do 6,00 m, 
– dla kondygnacji I piętra od 3,00 m do 6,00 m, 
– dla wyższych kondygnacji od 2,50 m do 5,00 m, 

 przy czym dopuszcza się łączenie poszczególnych kondygnacji w pionie i/lub w poziomie, 
h) dachy wysokie dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 50° do 55° w układzie kalenicowym 

i szczytowym, z dopuszczeniem naczółków - dopuszcza się dachy płaskie - przy czym kształt dachów 
i układ kalenic określony na rysunku planu miejscowego jest obowiązujący, 

i) pokrycie dachów stromych - ceramiczne (dachówką w kolorach naturalnej ceramiki), 
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j) nakaz starannego opracowania architektonicznego elewacji frontowych oraz elementów małej architek-
tury związanych z obiektami oraz zagospodarowaniem terenu, z zastosowaniem trwałych materiałów 
elewacyjnych, 

k) zakaz lokalizacji wolno stojących nośników reklam oraz reklam przesłaniających elementy wystroju 
elewacji, 

l) zakaz stosowania jaskrawej i rażącej kolorystyki elewacji, 
ł) maksymalna powierzchnia zabudowy: 

– do wysokości jednej kondygnacji (miejscowo - od ulicy 02 KDL (Bolesława Chrobrego) - dwóch 
kondygnacji: przyziemia i parteru) - 95% powierzchni terenu elementarnego i 100% powierzchni 
działki budowlanej, wyznaczonej zgodnie z § 8 pkt 2, 

– powyżej parteru - 60% powierzchni terenu elementarnego i 100% powierzchni działki budowlanej, 
wyznaczonej zgodnie z § 8 pkt 2, 

m) dla zabudowy obrzeżnej ustala się minimalny wskaźnik zabudowy mieszkaniowej wyrażony ilorazem 
powierzchni netto części mieszkaniowej sumy kondygnacji powyżej parteru do powierzchni netto sumy 
wszystkich kondygnacji - 0,3, 

n) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy działki - 3,5, 
o) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu miejscowego; 

3) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 
a) podział nieruchomości zgodnie z ustaleniem § 8, 
b) minimalna wielkość działki wydzielanej - 50 m2, z zastrzeżeniem lit. c, 
c) minimalna wielkość działki wydzielanej pod urządzenia i obiekty techniczne - 10 m2, 
d) szerokość frontu działki wymienionej w lit. b - równa szerokości segmentu frontowego lub będąca su-

mą szerokości segmentów frontowych sąsiadujących ze sobą, 
e) kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do granicy pasa drogowego: 90° (± 10°), z za-

strzeżeniem uwzględnienia wyników badań wymienionych w § 10 pkt 1, 
f) dopuszcza się scalenie nieruchomości w obrębie terenu elementarnego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: 
a) obszar w strefie „A” ścisłej ochrony układów przestrzennych, 
b) obszar w strefie „W.II” częściowej ochrony archeologicznej, 
c) teren Starego Miasta wpisany do rejestru zabytków; 

5) zasady ochrony środowiska przyrodniczego: 
a) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnej - 10%, 
b) obowiązują ustalenia zasad ochrony środowiska zawarte w § 11, 
c) nakaz zachowania istniejących drzew zaznaczonych na rysunku planu miejscowego lub ich odtworzenia 

z użyciem drzew o formie piennej, z bryłą korzeniową i wykształconą koroną o średnicy 3 - 4 m, przy 
utrzymaniu składu gatunkowego; 

6) zasady obsługi komunikacyjnej: 
a) wjazdy na teren kwartału - z ulic Bolesława Chrobrego lub Kazimierza Wielkiego, 
b) obsługa z przyległych ulic, 
c) miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 13 ust. 2 niniejszej uchwały; 

7) zasady obsługi inżynieryjnej: 
a) istniejące sieci inżynieryjne kolidujące z projektowaną zabudową - do likwidacji lub przełożenia, 
b) ustala się lokalizację co najmniej dwóch stacji jednotransformatorowych z transformatorami do 

630 kVA, zasilanych liniami kablowymi 15 kV, jako wbudowanych, 
c) zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło, energię elektryczną oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych 

należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne w przyległych ulicach. 

Rozdział 2 
TERENY KOMUNIKACJI DROGOWEJ 

§ 16. Ustalenia dla terenu o symbolu 01 KDL o powierzchni 0,2948 ha: 

1) przeznaczenie terenu - istniejąca ulica Kazimierza Wielkiego - klasy lokalnej; 
2) ustalenia komunikacyjne: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna: 14,6-21,9 m, zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, 
b) przekrój - jedna jezdnia dwupasmowa o szerokości 7,0 m, 
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c) chodniki dwustronnie o zmiennej szerokości - minimum 2,0 m, 
d) zakaz lokalizacji miejsc postojowych oraz zatok autobusowych po zachodniej stronie ulicy; 

3) zasady ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego: 
a) obowiązują ustalenia zasad ochrony środowiska zawarte w § 11, 
b) obszar w strefach: „A” ścisłej ochrony układów przestrzennych oraz „W.II” częściowej ochrony arche-

ologicznej, 
c) teren Starego Miasta wpisany do rejestru zabytków, 
d) dopuszcza się jednostronne nasadzenia drzew wysokich po stronie wschodniej; 

4) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 
a) zakaz podziału terenu dla celów nie związanych z funkcją ulicy, z zastrzeżeniem § 8 pkt 5, 
b) dopuszcza się scalenie nieruchomości w obrębie terenu elementarnego; 

5) zasady obsługi inżynieryjnej: 
a) istniejące sieci infrastruktury technicznej do zachowania, 
b) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących sieci, 
c) dopuszcza się prowadzenie w liniach rozgraniczających kompletu sieci infrastruktury technicznej. 

§ 17. Ustalenia dla terenu o symbolu 02 KDL o powierzchni 0,1814 ha: 

1) przeznaczenie terenu - istniejąca ulica Bolesława Chrobrego - klasy lokalnej; 
2) ustalenia komunikacyjne: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna: 19,6-23,4 m, zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, 
b) przekrój - jedna jezdnia dwupasmowa o szerokości 7,0 m, 
c) chodniki dwustronnie o zmiennej szerokości - minimum 2,0 m, 
d) zakaz lokalizacji miejsc postojowych po południowej stronie ulicy; 

3) zasady ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego: 
a) obowiązują ustalenia zasad ochrony środowiska zawarte w § 11, 
b) obszar w strefach: „A” ścisłej ochrony układów przestrzennych oraz „W.II” częściowej ochrony arche-

ologicznej, 
c) teren Starego Miasta wpisany do rejestru zabytków, 
d) pas zieleni o zmiennej szerokości po stronie północnej; 

4) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 
a) zakaz podziału terenu dla celów nie związanych z funkcją ulicy, z zastrzeżeniem § 8 pkt 5, 
b) dopuszcza się scalenie nieruchomości w obrębie terenu elementarnego; 

5) zasady obsługi inżynieryjnej: 
a) istniejące sieci infrastruktury technicznej do zachowania, 
b) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących sieci, 
c) dopuszcza się prowadzenie w liniach rozgraniczających kompletu sieci infrastruktury technicznej. 

§ 18. Ustalenia dla terenu o symbolu 03 KDD o powierzchni 0,2013 ha: 

1) przeznaczenie terenu - istniejąca ulica Grodzka - klasy dojazdowej; 
2) ustalenia komunikacyjne: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna: 12,2-15,3 m, zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, 
b) przekrój - jedna jezdnia jednopasmowa o szerokości minimum 4,5 m, 
c) chodniki dwustronnie o zmiennej szerokości - minimum 2,0 m, 
d) zakaz lokalizacji miejsc postojowych po wschodniej stronie ulicy, 
e) pas postojowy lub pas zieleni o szerokości 2,5 m po stronie zachodniej; 

3) zasady ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego: 
a) obowiązują ustalenia zasad ochrony środowiska zawarte w § 11, 
b) obszar w strefach: „A” ścisłej ochrony układów przestrzennych oraz „W.II” częściowej ochrony arche-

ologicznej, 
c) teren Starego Miasta wpisany do rejestru zabytków, 
d) dopuszcza się jednostronne nasadzenia drzew wysokich po stronie zachodniej; 

4) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 
a) zakaz podziału terenu dla celów nie związanych z funkcją ulicy, z zastrzeżeniem § 8 pkt 5, 
b) dopuszcza się scalenie nieruchomości w obrębie terenu elementarnego; 

5) zasady obsługi inżynieryjnej: 
a) istniejące sieci infrastruktury technicznej do zachowania, 
b) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących sieci, 
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c) dopuszcza się prowadzenie w liniach rozgraniczających kompletu sieci infrastruktury technicznej. 

§ 19. Ustalenia dla terenu o symbolu 04 KDP o powierzchni 0,1129 ha: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) projektowane przedłużenie ulic: Kuśnierzy i Władysława Łokietka - ulica pieszojezdna, 
b) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych poza dopuszczeniem pkt c, 
c) dopuszcza się lokalizację tymczasowych urządzeń i elementów zagospodarowania terenu o funkcji han-

dlowej, usług rzemieślniczych, gastronomicznej i rozrywkowej, 
d) dopuszcza się lokalizację trwałych elementów wyposażenia typu: siedziska, poidełka, zegar uliczny, la-

tarnie, ograniczniki i inne, o przeznaczeniu związanym z funkcją deptaka oraz lokalizacji umożliwiającej 
dojazd do posesji; 

2) ustalenia komunikacyjne: 
a) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna: 11,1÷16,2 m, zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, 
b) przekrój - pieszojezdnia o szerokości w liniach rozgraniczających ulicy, 
c) nawierzchnia z materiałów naturalnych, 
d) zakaz lokalizacji miejsc postojowych, 
e) ustala się preferencję dla ruchu pieszego; 

3) zasady ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego: 
a) obowiązują ustalenia zasad ochrony środowiska zawarte w § 11, 
b) obszar w strefach: „A” ścisłej ochrony układów przestrzennych oraz „W.II” częściowej ochrony arche-

ologicznej, 
c) teren Starego Miasta wpisany do rejestru zabytków, 
d) nakaz przywrócenia historycznej nazwy ulicy: Targ Drzewny, 
e) dopuszcza się nasadzenia zieleni ozdobnej komponowanej; 

4) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 
a) zakaz podziału terenu dla celów nie związanych z funkcją ulicy, z zastrzeżeniem § 8 pkt 5, 
b) dopuszcza się scalenie nieruchomości w obrębie terenu elementarnego; 

5) zasady obsługi inżynieryjnej: 
a) istniejące sieci infrastruktury technicznej do zachowania, 
b) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących sieci, 
c) dopuszcza się prowadzenie w liniach rozgraniczających kompletu sieci infrastruktury technicznej. 

Dział IV 
USTALENIA KOŃCOWE 

§ 20. Ustala się następujące stawki służące naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nie-
ruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym: 

1) dla zabudowy śródmiejskiej uzupełniającej MS, z zastrzeżeniem pkt 2 - 30%; 
2) dla terenów: KDL, KDD, KDP oraz wydzieleń pod „obiekty i urządzenia techniczne” we wnętrzu kwartału - 0%. 

§ 21. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc ustalenia dotyczące obszaru objętego niniej-
szym planem miejscowym, a zawarte w zmianie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Star-
gardu Szczecińskiego dotyczącej terenu w rejonie ulic: B. Chrobrego - Garncarskiej - K. Wielkiego - Kramarskiej - 
Grodzkiej - uchwalonej uchwałą Nr LVI/503/98 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 26 maja 
1998 r. (Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego Nr 14, poz. 90). 

§ 22. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargardu Szczecińskiego. 

§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Stargardzie 
Szczecińskim. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

Robert Zdobylak 
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Załączniki do uchwały Nr X/94/07 
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim 

z dnia 28 sierpnia 2007 r. (poz. 1784) 

Załącznik nr 1 
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Załącznik nr 2 
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Załącznik nr 3 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu miejscowego 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; 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 oraz z 2007 r. Nr 127, poz. 880) rozstrzy-
ga się, co następuje: 

§ 1. Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego 
dotyczącego terenu w rejonie ulic: Grodzkiej, Bolesława Chrobrego, Kazimierza Wielkiego, wyłożonego wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 09 do 29 lipca 2007 r. do publicznego wglądu, wniesio-
no w wyznaczonym do dnia 13 sierpnia 2007 r. terminie 1 pismo z uwagami, zgodnie z wykazem uwag stano-
wiącym integralną część dokumentacji prac planistycznych. 

§ 2. Prezydent Miasta Stargardu Szczecińskiego rozpatrzył powyższą uwagę. 

§ 3. Przyjmuje się następujący sposób rozpatrzenia uwag zgłoszonych przez mieszkańca ulicy Wojska Pol-
skiego 39/6, dotyczących: 

1) przywrócenia przebiegu przedwojennego ciągu dzisiejszej ulicy Władysława Łokietka - czyli aż do ulicy Ka-
zimierza Wielkiego - uwaga ta już była uwzględniona w projekcie, ponieważ: 
a) przywrócenie ciągu komunikacyjnego w przedłużeniu ulicy Władysława Łokietka wraz z historyczną na-

zwą Targ Drzewny jest konsekwencją wpisu terenu Starego Miasta do rejestru zabytków oraz objęcia 
strefą „A” ścisłej ochrony układów przestrzennych, 

b) powyższe uwarunkowania wymusiły potrzebę odtworzenia w projekcie planu miejscowego historycz-
nego układu przestrzennego, 

c) projekt przewiduje ulicę pieszojezdną oznaczoną symbolem 04 KDP na przedłużeniu ulic: Władysława 
Łokietka i Kuśnierzy; 

2) dopuszczenie na tej ulicy ruchu pojazdów, ponieważ zdaniem wnoszącego uwagę przebudowa skrzyżowa-
nia ulicy Kazimierza Wielkiego z ulicą Bolesława Chrobrego ograniczy jego przepustowość, remont mostu na 
rzece Inie spowoduje wzrost obciążenia ulicy Bolesława Chrobrego, a przepuszczenie ruchu komunikacyjne-
go po nowym łączniku powinno usprawnić komunikację na tym obszarze i odciążyć od ruchu lokalnego uli-
cę Bolesława Chrobrego - uwaga nie uwzględniona, ponieważ: 
a) wprowadzenie przelotowego ruchu samochodowego w ulicy oznaczonej symbolem 04 KDP (poza ob-

sługą przylegających posesji) jest sprzeczne z zasadą ograniczania ruchu pojazdów na obszarach sta-
romiejskich na rzecz preferencji ruchu pieszego, 

b) zasada taka obowiązywała również w dotychczasowym planie miejscowym, 
c) teren kwartału objętego niniejszym planem oraz 2 kwartały w sąsiedztwie Rynku Staromiejskiego sta-

nowią strefę koncentracji usług, w obszarze której przewiduje się ciągi piesze i pieszojezdne, do których 
należy Targ Drzewny, 

d) na całym tym obszarze poddanym rewitalizacji ochronie powinien podlegać ruch pieszy, 
e) ruch pojazdów powinien być wyprowadzony na zewnątrz całych kwartałów ulic, a nawet na zewnątrz 

zespołów kwartałów powiązanych ze sobą w sposób funkcjonalno-przestrzenny siecią ciągów pieszych, 
handlowych i systemem pieszojezdni przeznaczonych do bezpiecznego przemieszczania się pieszych 
(turystów i mieszkańców) na całym tym historycznym obszarze miasta. 
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Załącznik nr 4 

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

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; 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 oraz z 2007 r. Nr 127, poz. 880) rozstrzy-
ga się, co następuje: 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkań-
ców stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), zadanie własne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej przewidziane do realizacji niniejszym planem miejsco-
wym obejmują: 

1) inwestycje realizowane samodzielnie przez gminę; 
2) inwestycje realizowane wspólnie przez gminę i inne podmioty. 

§ 2. Wykaz terenów elementarnych, dla których zostały ustalone inwestycje z zakresu infrastruktury tech-
nicznej należące do zadań własnych gminy oraz zadań realizowanych wspólnie przez gminę i inne podmioty: 

Lp. 

Oznaczenie terenu  

elementarnego w planie 

miejscowym 

Ustalone w planie miejscowym przeznaczenie terenu  

wraz z zakresem inwestycji 

1. 01 KDL 

02 KDL 

03 KDD 

04 KDP 

Ulice: lokalne, dojazdowa i pieszojezdna - kategorii 

powiatowej (02 KDL) oraz gminnej  – realizacja 

i przebudowa sieci infrastruktury. 

 

§ 3. Sposób realizacji inwestycji gminnych wykazanych w § 2: 

1) realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym m.in. ustawą 
o samorządzie gminnym, ustawą Prawo zamówień publicznych, ustawą o gospodarce komunalnej, ustawą 
Prawo ochrony środowiska, ustawą Prawo budowlane; 

2) inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła określone 
w § 2 realizowane będą w sposób określony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energe-
tyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późniejszymi zmianami); 

3) sposób realizacji inwestycji określonych w § 2 powinien ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się postę-
pem techniczno - technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki, określoną 
w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, 
poz. 902, z późniejszymi zmianami), o ile nie stanowi naruszenia ustaleń planu. 

§ 4. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, 
ustalone w niniejszym planie miejscowym podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późniejszymi zmianami), przy czym: 

1) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu miasta uchwala się w corocznej uchwale budżetowej; 
2) inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok budżetowy ujmowane są w wykazie stanowiącym 

załącznik do uchwały budżetowej - Wieloletni Plan Inwestycyjny; 
3) inwestycje gminne, które mogą być współfinansowane ze środków pomocowych ujęte są w Planie Rozwoju 

Lokalnego. 

§ 5. 1. Zadania w zakresie modernizacji dróg na terenach elementarnych wskazanych w § 2 finansowane 
będą z budżetu miasta lub na podstawie porozumienia i umów z innymi podmiotami. 
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2. Zadania w zakresie modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej finansowane będą na podstawie 
art. 15 i 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858), ze środków własnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. lub z budżetu miasta. 

3. Zadania w zakresie budowy i modernizacji sieci energetycznych, sieci ciepłowniczych objętych miejskim 
systemem ogrzewania oraz sieci gazowych finansowane będą na podstawie art. 7 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późniejszymi zmianami). 

§ 6. Realizacja i finansowanie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionej w § 2 będzie przedmiotem 
umowy zainteresowanych stron. 

Poz. 1785 
 

UCHWAŁA NR X/98/07 
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim 

z dnia 28 sierpnia 2007 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Muzeum w Stargardzie Szczecińskim. 

 Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, 
poz. 24; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i z 2005 r. 
Nr 64, poz. 565) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działal-
ności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123; z 2002 r. Nr 41, poz. 364; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, 
Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598; z 2005 r. Nr 131, 
poz. 1091, Nr 132, poz. 1111; z 2006 r. Nr 227, poz. 1658) oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 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, 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) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Statucie Muzeum w Stargardzie Szczecińskim stanowiącym załącznik do uchwały Nr III/41/98 Rady 
Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie nadania statutu Muzeum w Stargar-
dzie Szczecińskim zmienionej uchwałą Nr XXX/301/2001 z dnia 30 stycznia 2001 r., uchwałą 
Nr XVII/198/2004 z dnia 24 lutego 2004 r. i uchwałą Nr XLVI/502/2006 z dnia 29 sierpnia 2006 r. (Dz. Urz. 
Woj. Zachodniopomorskiego z 2004 r. Nr 23, poz. 435 i z 2006 r. Nr 104, poz. 1948) wprowadza się następu-
jące zmiany: 

1) w § 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3) Dział Dokumentacji Zabytków;”; 

2) w § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
  „3. Dyrektor Muzeum zatrudnia i zwalnia zastępcę dyrektora ds. naukowych oraz głównego księgowego 

po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargardu Szczecińskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

Robert Zdobylak 
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Poz. 1786 
 

UCHWAŁA NR X/92/07 
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju 

z dnia 30 sierpnia 2007 r. 
 

w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych publicznych. 

 Na podstawie 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, 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; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 7 
ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, 
poz. 136) Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala, co następuje: 

§ 1. Zaliczyć do kategorii dróg gminnych publicznych w miejscowości Trzcińsko-Zdrój, drogę wskazaną 
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

Józef Szott 

Załącznik do uchwały Nr X/92/07 
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju 

z dnia 30 sierpnia 2007 r. (poz. 1786) 

Miasto w Trzcińsko-Zdrój 

Numer 
Drogi 

Nazwa drogi (ulicy) Przebieg drogi (ulicy) 

26  Rynek  Od skrzyżowania z ul.  Sojuszników do 
skrzyżowania z ul. Wodną, od 
skrzyżowania z ulicą Sojuszników do 
skrzyżowania z ul. Kościuszki 

 

Poz. 1787 
 

UCHWAŁA NR X/89/07 
Rady Miejskiej w Trzebiatowie 

z dnia 30 sierpnia 2007 r. 
 

w sprawie ustalenia stawki opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 
w wyniku jej podziału oraz o zmianie uchwały. 

 Na podstawie art. 98a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, 
poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i poz. 1601; z 2007 r. Nr 69, poz. 468) Rada Miej-
ska w Trzebiatowie postanawia: 
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§ 1. Ustalić stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej 
podziału w wysokości 25% różnicy między wartością nieruchomości po podziale i wartością nieruchomości 
przed podziałem geodezyjnym. 

§ 2. W uchwale Nr XV/156/03 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie usta-
lenia stawek opłat adiacenckich (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 119, poz. 2180), w § 1 uchyla się 
ust. 1. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Trzebiatów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

Sławomir Pawlak 

Poz. 1788 
 

UCHWAŁA NR X/91/07 
Rady Miejskiej w Trzebiatowie 

z dnia 30 sierpnia 2007 r. 
 

w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

 Na podstawie 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, 
Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 181, 
poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390; z 2006 r. 
Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875), art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104, 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 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560 i Nr 88, poz. 587), 
Rada Miejska w Trzebiatowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowla-
ne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

§ 2. 1. O udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, zwane dalej 
„pracami” przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie gminy Trzebiatów, może się 
ubiegać osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, będąca właścicielem lub posiadaczem tego zabytku. 

2. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na prace wymienione 
w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, 
poz. 1568; z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390; z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875). 

3. W przypadku gdy: 

1) zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową lub wymaga przeprowadzenia 
złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, 
albo 

2) stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub ro-
bót budowlanych przy zabytku, 

dotacja może być udzielona do wysokości 100% nakładów koniecznych na prace wymienione w ust. 2. 
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§ 3. 1. Wniosek o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac powinien zawierać: 

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy lub nazwę, siedzibę i adres jednostki organiza-
cyjnej, będącej wnioskodawcą; 

2) decyzję o wpisie do rejestru zabytków obiektu, będącego przedmiotem prac; 
3) wyszczególnienie rodzaju prac; 
4) dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku; 
5) nazwę programu operacyjnego, jeżeli prace są lub będą realizowane w ramach takiego programu; 
6) określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca; 
7) harmonogram realizacji prac; 
8) kosztorys całkowity prac; 
9) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem do-

tacji; 
10) pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają takiego pozwolenia. 

2. Wniosek o udzielenie dotacji składa się w terminie do dnia 15 października. 

§ 4. Przy rozpatrywaniu wniosku o udzielenie dotacji uwzględnia się w szczególności: 

1) wartość historyczną, artystyczną oraz naukową zabytku; 
2) możliwości finansowe budżetu gminy; 
3) wysokość środków własnych wnioskodawcy zaangażowanych w wykonanie prac. 

§ 5. 1. Wniosek o udzielenie dotacji rozpatrywany jest przez właściwy referat Urzędu Miast i Gminy Trzebia-
tów w porozumieniu ze Skarbnikiem Gminy i podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Trzebiatów. 

2. Wniosek o udzielenie dotacji rozpatrzony pozytywne umieszcza się w projekcie budżetu na rok następ-
ny, a jeżeli dotacja udzielana jest na okres dłuższy niż rok budżetowy, w limitach wydatków budżetowych na 
Wieloletnie Programy Inwestycyjne. 

§ 6. Za zgodą Rady Miejskiej w Trzebiatowie dotacja może być udzielona bez zachowania postanowień § 3 
ust. 2 i § 5 ust. 2 uchwały. W takim przypadku, o udzieleniu dotacji rozstrzyga Rada Miejska w Trzebiatowie 
w uchwale określającej nazwę wnioskodawcy, prace na wykonanie których przyznano dotację oraz kwotę dotacji. 

§ 7. Umowa o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac zawiera w szczególności: 

1) oznaczenie stron umowy; 
2) zakres planowanych prac i termin ich realizacji; 
3) wysokość udzielonej dotacji oraz termin i tryb jej płatności; 
4) tryb kontroli wykonania umowy; 
5) sposób i termin rozliczenia dotacji; 
6) zobowiązanie wnioskodawcy do poddania się kontroli w zakresie należytego wykonania prac, w tym do 

udostępnienia niezbędnej dokumentacji; 
7) warunki wypowiedzenia umowy; 
8) warunki i sposób zwrotu niewykorzystanej dotacji albo dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. 

§ 8. Umowę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż trzy lata budżetowe. 

§ 9. Burmistrz Miasta i Gminy Trzebiatów cofa przyznaną dotację, jeżeli: 

1) wnioskodawca przeznaczy dotację na inne cele niż określone w umowie; 
2) wnioskodawca zrezygnuje z wykonywania planowanych prac. 

§ 10. 1. Kontrola realizacji umowy, na podstawie której udzielona została dotacja, przeprowadzana jest na 
podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Trzebiatów, przez dwóch pracowników Urzędu Miasta 
i Gminy Trzebiatów. 

2. Protokół z przeprowadzonej kontroli otrzymuje wnioskodawca i Burmistrz Miasta i Gminy Trzebiatów. 

3. W ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia pisemnych wyjaśnień. 

§ 11. 1. Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Trzebiatów sprawozda-
nia z realizacji prac. 
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2. Sprawozdanie powinno zawierać: 

1) opis wykonanych prac; 
2) wartość nakładów koniecznych na prace wymienione w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami; 
3) protokół odbioru wykonanych prac; 
4) oświadczenie wojewódzkiego konserwatora zabytków, potwierdzające wykonanie prac zgodnie z udzielo-

nym pozwoleniem; 
5) dokumenty finansowe, spełniające wymogi ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 

z 2002 r. Nr 76, poz. 694; z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324, Nr 229, 
poz. 2276; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2155; 
z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539, Nr 267, poz. 2252; z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, 
poz. 1540), na których odwrocie powinna być umieszczona adnotacja „zrealizowano/dofinansowano ze 
środków budżetu Gminy Trzebiatów”. 

§ 12. Dotację przekazuje się w terminach zapewniających finansowanie zobowiązań wynikających z reali-
zacji zadania, przelewem na wydzielony rachunek wnioskodawcy. 

§ 13. Do udzielania dotacji na wykonanie w latach 2007 i 2008 prac konserwatorskich, restauratorskich 
i robót budowlanych, nie stosuje się przepisów § 3 ust. 2 i § 5 ust. 2 uchwały. Przepis § 6 zdanie drugie stosu-
je się odpowiednio. 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Trzebiatów. 

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

Sławomir Pawlak 

Poz. 1789 
 

UCHWAŁA NR X/92/07 
Rady Miejskiej w Trzebiatowie 

z dnia 30 sierpnia 2007 r. 
 

w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych 
dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie 

lub krajowym współzawodnictwie. 

 Na podstawie 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, Nr 214, poz. 1806 oraz 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 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298; z 2006 r. Nr 64, poz. 448, Nr 136, poz. 970; 
z 2007 r. Nr 34, poz. 206), Rada Miejska w Trzebiatowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Stypendia sportowe mają na celu wspieranie rozwoju zawodników osiągających wysokie wyniki spor-
towe w międzynarodowym współzawodnictwie lub krajowym współzawodnictwie, mających miejsce zamiesz-
kania na terenie Gminy Trzebiatów lub zrzeszonych w klubach sportowych działających na terenie Gminy Trze-
biatów. 
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§ 2. Stypendium sportowe Gminy Trzebiatów, zwane dalej „stypendium”, może być przyznane zawodni-
kowi, który łącznie spełnia następujące warunki: 

1) od co najmniej roku jest członkiem klubu sportowego mającego siedzibę na terenie Gminy Trzebiatów, albo 
od co najmniej roku jest zawodnikiem stale zamieszkującym na terenie Gminy Trzebiatów; 

2) nie ukończył 29 lat; 
3) osiągnął wysokie wyniki sportowe, tj. został powołany do kadry narodowej lub został objęty przygotowa-

niami szkolenia centralnego; 
4) zobowiązał się pisemnie do promocji Gminy Trzebiatów, polegającej na informowaniu o wkładzie finanso-

wym Gminy Trzebiatów w realizowane zadanie, a także poprzez umieszczenie logo Gminy Trzebiatów na 
garderobie sportowej zawodnika, o ile nie pozostaje to w sprzeczności z innymi umowami cywilno-
prawnymi zawartymi przez zawodnika, jego klub lub związek sportowy. 

§ 3. 1. Wniosek o przyznanie stypendium może składać klub sportowy zawodnika lub zawodnik samodziel-
nie, w terminie do dnia 15 października roku poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym stypendium ma być 
wypłacane. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Rady Miejskiej w Trzebiatowie, może być rozpa-
trzony wniosek złożony po upływie terminu określonego w ust. 1. 

§ 4. 1. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać: 

1) imię i nazwisko zawodnika; 
2) dokument potwierdzający przynależność zawodnika do klubu sportowego lub oświadczenie o uczestnicze-

niu we współzawodnictwie sportowym jako zawodnik nie zrzeszony; 
3) wskazanie stałego miejsca zamieszkania zawodnika; 
4) opis osiągnięć sportowych zawodnika; 
5) program szkolenia i związany z okresem tego szkolenia proponowany okres przyznania stypendium; 
6) zobowiązanie do: 

a) informowania Burmistrza Miasta i Gminy Trzebiatów o okolicznościach uzasadniających wstrzymanie 
lub cofnięcie stypendium, 

b) promocji Gminy Trzebiatów, w zakresie wymienionym w § 2 pkt 4. 

2. Do wniosku o stypendium należy dołączyć potwierdzone przez wnioskodawcę kopie dokumentów, 
stwierdzających spełnienie warunków, określonych w § 2 pkt 3. 

§ 5. Stypendia przyznaje, wstrzymuje i cofa Burmistrz Miasta i Gminy Trzebiatów na wniosek klubu spor-
towego lub zawodnika albo z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii Komisji Spraw Społecznych Rady Miej-
skiej w Trzebiatowie. Zaopiniowaniu przez Komisję podlega także wysokość przyznanego stypendium. 

§ 6. 1. Stypendia przyznaje się na czas określony, tj. nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego. 

2. Przyznane stypendia nie podlegają waloryzacji i wypłacane są miesięcznie z góry, do dnia 10-go każdego 
miesiąca, na wskazany przez zawodnika indywidualny rachunek bankowy. W przypadku niepełnoletniego za-
wodnika, stypendium wypłaca się na wskazany rachunek bankowy rodzica/prawnego opiekuna. 

3. Wysokość miesięcznej kwoty stypendium wynosi od 50 do 1 500 złotych, wg następujących kryteriów: 

1) dla zawodników, uczniów szkół podstawowych - do 30% maksymalnej kwoty; 
2) dla zawodników, uczniów gimnazjów - do 50% maksymalnej kwoty; 
3) dla zawodników, uczniów szkół ponadgimnazjalnych - do 80%; 
4) dla zawodników nie będących uczniami - do 100% maksymalnej kwoty. 

§ 7. 1. Stypendium wstrzymuje się, jeżeli zawodnik: 

1) zaniedbuje realizację programu szkoleniowego; 
2) został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego polskiego związku sportowe-

go, zgodnie z regulaminem tego związku. 

2. Wstrzymane stypendium wypłaca się zawodnikowi po ustaniu przyczyn jego wstrzymania, począwszy 
od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustały przyczyny wstrzymania. 

3. W przypadku stwierdzenia, iż wstrzymanie stypendium nastąpiło z przyczyn nie zawinionych przez za-
wodnika, stypendium może być wypłacone także za cały okres wstrzymania. 
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§ 8. Stypendium cofa się, jeżeli w okresie jego pobierania zawodnik: 

1) nie realizuje programu szkoleniowego; 
2) została nałożona na niego kara dyscyplinarna przewidziana w statucie danego klubu bądź związku sportowego; 
3) utracił status zawodnika; 
4) nie będący stałym mieszkańcem gminy Trzebiatów zmienił przynależność klubową, stając się członkiem 

klubu sportowego mającego siedzibę poza gminą Trzebiatów; 
5) utracił zdolność do uprawiania sportu stwierdzoną orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza Central-

nego Ośrodka Medycyny Sportowej; 
6) odmówił udziału w zawodach rangi mistrzowskiej, przynajmniej szczebla wojewódzkiego; 
7) odmówił prowadzenia promocji, o której mowa w § 2 pkt 4. 

§ 9. 1. Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność ta została stwier-
dzona orzeczeniem lekarskim, może być wypłacane stypendium sportowe przez okres tej niezdolności, jednak 
nie dłużej niż przez trzy miesiące. 

2. Wysokość stypendium wypłacanego zawodnikowi w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mo-
wa w ust. 1 podlega zaopiniowaniu przez Komisję, o której mowa w § 5. 

§ 10. Wnioskodawca oraz zawodnik są zobowiązani do poinformowania Burmistrz Miasta i Gminy Trzebia-
tów o przyczynach stanowiących podstawę wstrzymania i cofnięcia stypendium oraz o czasowej niezdolności 
do uprawiania sportu. 

§ 11. 1. Wysokość środków przeznaczonych na stypendia sportowe będzie określona corocznie w budżecie 
Gminy Trzebiatów. 

2. Łączna wysokość przyznawanych w danym roku kalendarzowym stypendiów nie może przekroczyć 
kwoty określonej na ten cel w budżecie Gminy Trzebiatów. 

3. Wykaz zawodników, wysokość przyznanych im stypendiów oraz informacja o osiągniętych wynikach 
podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Gminy Trzebiatów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 12. W przypadku przyznania stypendium, Burmistrz Miasta i Gminy Trzebiatów zawiera z zawodnikiem 
umowę, określającą indywidualne warunki związane z wykorzystaniem stypendium. 

§ 13. W roku 2007 wnioski o przyznanie stypendium na rok 2008, można składać do dnia 31 października 
2007 r. 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

Sławomir Pawlak 

Poz. 1790 
 

UCHWAŁA NR V/sX/85/07 
Rady Miasta w Wałczu 

z dnia 28 sierpnia 2007 r. 
 

w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych. 

 Na podstawie art. 14 ust. 5, w związku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; Dz. U. z 2005 r. Nr 17, 
poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; 
Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 273, 
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Nr 80, poz. 542) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 
Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, 
Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327). Rada Miasta w Wałczu uchwala, co następuje: 

§ 1. Usługi świadczone przez publiczne przedszkola prowadzone przez gminę miejską w Wałczu w zakresie 
podstawy programowej określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 
2002. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczegól-
nych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458 z późn. zm.) są realizowane bezpłatnie (czas przeznaczony na reali-
zację podstawy programowej wychowania przedszkolnego nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie). 

§ 2. 1. Za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę miejską w Wałczu wykraczające 
poza podstawę programową wychowania przedszkolnego ustala się opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu 
w wysokości 12,50 zł za każdy dzień, w tym stawka żywieniowa - 5,00 zł. 

2. W przypadku uczęszczania do przedszkola rodzeństwa, opłata, o której mowa w ust. 1 wynosi 5,00 zł 
za każdy dzień pobytu drugiego i następnego dziecka. 

3. Opłata, o której mowa w ust. 1 i 2 nie obejmuje kosztów zajęć dodatkowych, a w szczególności nauki 
języków obcych, rytmiki itp. 

§ 3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu przez okres co najmniej dwóch dni, zwrotowi podle-
ga dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia przez rodziców lub 
opiekunów absencji dziecka z co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem. 

§ 4. Za dzieci sześcioletnie uczestniczące w nauczaniu i wychowaniu w oddziale, którego czas pracy nie 
przekracza 5 godzin dziennie rodzice wnoszą opłaty jedynie w przypadku korzystania przez te dzieci z posiłku 
(śniadanie i/lub obiad). Dyrektor przedszkola na podstawie kosztów określa aktualne stawki za śniadanie i obiad. 

§ 5. Opłata za przedszkole winna być wniesiona do 10 każdego miesiąca za miesiąc bieżący. W przypadku, gdy 
ten dzień jest ustawowo wolnym od pracy, za ostatni dzień terminu płatności uważa się najbliższy dzień powszedni. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta oraz Dyrektorowi Zakładu Oświatowego w Wałczu. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr II/sXXII/157/96 Rady Miejskiej w Wałczu z dnia 2 października 1996 r. w spra-
wie odpłatności za świadczenia przedszkoli i oddziału żłobkowego w Wałczu oraz uchwała Nr IV/sXIX/142/04 
Rady Miasta w Wałczu z dnia 31 sierpnia 2004 r. zmieniająca uchwałę Nr II/sXXII/157/96 Rady Miejskiej 
w Wałczu z dnia 2 października 1996 r. w sprawie odpłatności za świadczenia przedszkoli. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

Andrzej Wiśniewski 

Poz. 1791 
 

UCHWAŁA NR V/sX/86/07 
Rady Miasta w Wałczu 

z dnia 28 sierpnia 2007 r. 
 

w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli i udzielania zniżek 
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską w Wałczu. 

 Na podstawie art. 42 ust. 7, w związku z art. 91d. pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Na-
uczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, 
Nr 80, poz. 542), po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Rada Miasta uchwala, co na-
stępuje: 
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§ 1. Określa się „Zasady udzielania i rozmiar zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach 
i przedszkolach” - stanowiące załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2. Określa się „Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych 
w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki pedagogów, psychologów 
i logopedów” - stanowiący załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

Andrzej Wiśniewski 

Załączniki do uchwały Nr V/sX/86/07 
Rady Miasta w Wałczu 

z dnia 28 sierpnia 2007 r. (poz. 1791) 

Załącznik nr 1 

Zasady udzielania i rozmiar zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze 

§ 1. Niniejsze zasady dotyczą nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przed-
szkolach prowadzonych przez Gminę Miejską w Wałczu. 

§ 2. Nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach obniża się tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela o liczbę godzin stanowiącą różnicę między obowiązują-
cym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć a ustalonym tygodniowym wymiarem po zniżce. 

§ 3. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuń-
czych dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach według następujących 
norm: 

Lp. Stanowisko  Tygodniowy wymiar zajęć 
w godzinach 

 
1. 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
3.  
 
 
  

 
Dyrektor  szkoły (zespołu szkół ), liczącej: 
-  do 6 oddziałów, 
- 7 – 8 oddziałów, 
- 9 – 16 oddziałów, 
- 17 i więcej oddziałów. 
 
Wicedyrektor szkoły (zespołu szkół) , liczącej:                         
- 12 - 24 oddziałów, 
- 24  i więcej oddziałów. 
 
Dyrektor przedszkola czynnego ponad  5 godzin dziennie; 
- 4 – 5 oddziałów,  
- 6 i więcej oddziałów. 
 

 
 

10 
8 
5 
3 
 
 
7 
5 
 
 

10 
8 
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§ 4. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierow-
nicze w szkole lub przedszkolu można zwolnić od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć określonego 
w § 3, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły lub przedszkola powodują znaczne zwiększenie zadań. 

2. Zwolnień udzielają: 

a) dyrektorowi szkoły lub przedszkola - Burmistrz Miasta Wałcza na jego wniosek, 
b) wicedyrektorowi szkoły - dyrektor, za zgodą organu prowadzącego na wniosek nauczyciela. 

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 może być udzielone na czas określony, jednak nie dłużej niż na je-
den rok szkolny. 

4. Zwolnienie z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć może być cofnięte w każdym czasie, 
z chwilą ustania przyczyn uzasadniających zwolnienie z tych zajęć. 

§ 5. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 3 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kie-
rownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym że obowiązuje od pierwszego 
dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo. 

Załącznik nr 2 

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty 
Nauczyciela realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki pedagogów, psychologów i logopedów 

§ 1. Dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską w Wałczu 
w pełnym wymiarze zajęć na stanowiskach pedagogicznych niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycz-
nych, opiekuńczych i wychowawczych według następujących norm: 

 
Lp. 

 
                      Stanowisko 

Tygodniowa liczba godzin  
obowiązującego wymiaru  
zajęć dydaktycznych,  
opiekuńczych i  
wychowawczych 

 
1.  

 
Pedagodzy w szkołach i przedszkolach  

 
20 

 
2. 

 
Logopedzi w szkołach i przedszkolach  

 
20 
 

 
3. 

 
Psycholodzy w szkołach i przedszkolach 

 
20 

 

§ 2. Przez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone przez nauczycieli wymienionych 
w § 1 należy rozumieć zajęcia grupowe i indywidualne, wynikające z realizacji zadań diagnostycznych, dorad-
czych, profilaktycznych i korekcyjnych. 
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Poz. 1792 
 

UCHWAŁA NR V/sX/88/07 
Rady Miasta Wałcza 

z dnia 28 sierpnia 2007 r. 
 

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia 
- Dziennym Domu Pomocy - funkcjonującym w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.: Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 588, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.: Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568; z 2004 r.: Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, 
Nr 175, poz. 1457; z 2006 r.: Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327) 
oraz na podstawie art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, 
poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r.: Dz. U. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, 
poz. 1366, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz. 1493; z 2006 r.: Dz. U. Nr 144, poz. 1043, Nr 135, poz. 950, 
Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831, Nr 251, poz. 1844; z 2007 r.: Dz. U. Nr 35, poz. 219, Nr 36, 
poz. 226, Nr 48, poz. 320), uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Dzienny Dom Pomocy, zwany dalej „Domem”, jest ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla osób, 
które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu nie-
zbędnych potrzeb życiowych, a którym rodzina takiej pomocy nie może zapewnić. 

2. Dzienny Dom Pomocy, osobom korzystającym z usług, zapewnia: 

a) podstawowe świadczenia opiekuńcze, obejmujące: 
– udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, 
– podnoszenie sprawności i aktywizowanie poprzez udział w terapii zajęciowej, treningach umiejęt-

ności oraz drobnych pracach na rzecz Domu i innych osób, 
– udzielanie pomocy w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych. 

b) zaspokajanie potrzeb bytowych, polegające na: 
– organizowaniu czasu wolnego w ramach prowadzonych zajęć, 
– zapewnienie możliwości korzystania z urządzeń i środków ułatwiających dbanie o higienę osobistą, 
– zapewnienie wyżywienia podczas pobytu w ośrodku wsparcia. 

c) zaspokajanie potrzeb zdrowotnych w zakresie: 
– pomocy w kontaktach z placówkami służby zdrowia, 
– organizowanie działań promujących zdrowy tryb życia i profilaktykę zdrowotną. 

d) działania wspomagające polegające na: 
– umożliwieniu realizacji potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich, 
– stymulowaniu utrzymywania kontaktów z rodziną i najbliższym środowiskiem społecznym poprzez 

wspólny udział w spotkaniach okolicznościowych. 

§ 2. 1. Pobyt w ośrodku wsparcia jest odpłatny. Opłatę za pobyt ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu 
z osobą kierowaną, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 

2. Miesięczna opłata za korzystanie z usług Domu składa się z: 

a) opłaty za pobyt zwanej dalej „stałą opłatą”, na którą składają się miesięczne koszty prowadzenia działalno-
ści, z wyłączeniem wydatków związanych z wyżywieniem, w przeliczeniu na jedną osobę korzystającą 
z usług Domu, 

b) opłaty za posiłek wnoszonej przez osobę korzystającą z wyżywienia. 

3. Miesięczną odpłatność w formie opłaty stałej za pobyt w Domu określa tabela nr 1 stanowiąca załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały. 

4. Miesięczną odpłatność za przygotowywane posiłki określa tabela nr 2, stanowiąca załącznik nr 2 do ni-
niejszej uchwały. 
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5. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ustala corocznie wysokość miesięcznego kosztu po-
bytu 1 osoby w Domu dzieląc wysokość środków przyznanych w budżecie na ten cel przez 12 miesięcy i ilość 
osób korzystających z usług Domu oraz ustala koszt posiłku w oparciu o kalkulację kosztów jego wytworzenia. 

§ 3. 1. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu wydaje skierowanie i decyzję o wyso-
kości miesięcznej opłaty za korzystanie z usług Domu zgodnie z § 2 ust. 2 i 3 na podstawie rodzinnego wywia-
du środowiskowego przeprowadzonego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o tę formę pomocy. 

2. Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie 
nie przekracza kwoty kryterium dochodowego. 

3. Za dni nieobecności spowodowane pobytem w szpitalu lub inną usprawiedliwioną przyczyną opłaty za 
wyżywienie nie pobiera się. 

4. Odpłatność, o której mowa w § 2 usługobiorcy wnoszą do kasy Domu do 20-go każdego m-ca. 

§ 4. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kierownik ośrodka pomocy społecznej na podstawie de-
cyzji administracyjnej może na czas określony, nie dłuższy niż 3 m-ce, częściowo lub całkowicie zwolnić z po-
noszenia odpłatności za pobyt w Domu, w szczególności z uwagi na: 

– wysokie koszty leczenia i rehabilitacji, 
– zdarzenie losowe, 
– inne wysokie wydatki, które w znaczny sposób obciążają budżet gospodarstwa domowego. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 2007 r. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

Andrzej Wiśniewski 

Załączniki do uchwały Nr V/sX/88/07 
Rady Miasta Wałcza 

z dnia 28 sierpnia 2007 r. (poz. 1792) 

Załącznik nr 1 

Tabela nr 1 - Odpłatność z tytułu opłaty stałej 

Lp. Wysokość dochodu osoby korzystającej z usług w DDP  
według kryterium art. 8 ust.1. ustawy o  pomocy społecznej z  
dn.12 marca2004r.(Dz.U.Nr64, poz.593 z późnymi  
zmianami) 

Wysokość opłaty stałej  
w procentach do miesięcznej 
wysokości kosztu usług DDP 
w zaokrągleniu do 1 zł 

1. do wysokości 100%  
 

Nieodpłatnie 

2. 100,1%  - 120%  1 

3. 120,1%  - 140%  2 
 

4. 140,1% - 160% 3 

5. 160,1% - 180%  4 

6. 180,1% -  200%  5 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 103 – 12006 – Poz. 1792
 

 
7. 200,1% -  220%  6 

8. 220,1% -  240%  
 

7 
 

9. 240,1% -  260%  8 

10. 260,1% -  280%  9 

11. 280,1%  10 

 

Załącznik nr 2 

Tabela nr 2 - Odpłatność za wyżywienie 

Lp. Wysokość dochodu osoby według kryterium  
art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dn. 
12 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 64,poz.593 z późn. 
zmian) 

Wysokość odpłatności za wyżywienie 
określona w procentach do kosztu posiłku 
 

1. do wysokości 100 %  nieodpłatnie 
 

2. 100,1% - 120%  50  
 

3. 120,1% - 140%  55 
 

4. 140,1% - 160%  60 
 

5. 160,1% - 180%  65 
 

6. 180,1% - 200%  70 
 

7.   200,1% - 220%  75 
 

8  220,1% - 240%  80 
 

9  240,1% - 260% 85 
 

10  260,1% - 280%  90 
 

11  280,1% - 300 %  95 
 

12 Powyżej 300%  100 
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UCHWAŁA NR V/sX/89/07 
Rady Miasta w Wałczu 

z dnia 28 sierpnia 2007 r. 
 

w sprawie ustalenia opłat pobieranych za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych w Wałczu. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 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 214, 
poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; 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), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 
o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770; z 1998 r. 
Nr 106, poz. 668; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 199, poz. 1937) oraz art. 2 
ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. 
Nr 23, poz. 295, Nr 120, poz. 1268; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568; z 2006 r. Nr 220, poz. 1600) Rada Miasta w Wałczu postanawia: 

§ 1. Ustala się opłaty za usługi cmentarne pobierane na cmentarzach komunalnych w Wałczu w wysokości: 

1. Plac pod grób ziemny do pochówku: 

1) dla osoby dorosłej - 270 zł; 
2) dla dziecka - 140 zł; 
3) rezerwacja - 470 zł. 

2. Plac pod grób murowany do pochówku: 

1) dla osoby dorosłej - 470 zł; 
2) dla dziecka - 300 zł; 
3) rezerwacja - 680 zł; 
4) przy chowaniu zwłok piętrowo - 680 zł; 
5) plac pod grobowiec (katakumby 2x3 m) - 1.500 zł. 

3. Powyższych opłat określonych w punktach 1 i 2 dokonuje się jednorazowo na okres 20 lat. 

4. Wjazd na cmentarz pojazdem samochodowym przez rzemieślników wykonujących usługi: 

1) w godzinach pracy ZGK - od jednego nagrobka - 160 zł; 
2) po godzinach pracy ZGK - od jednego nagrobka - 210 zł. 

5. Wjazd na cmentarz samochodem prywatnym (nie dotyczy inwalidów): 

1) w godzinach pracy ZGK - 60 zł; 
2) po godzinach pracy ZGK - 80 zł. 

6. Korzystanie z: 

1) kaplicy w dniu pogrzebu - 150 zł; 
2) chłodni (opłata za 1 dobę) - 160 zł. 

7. Ryczałt za korzystanie z wody (za okres 20 lat) - 120 zł. 

8. Ryczałt za wywóz nieczystości (za okres 20 lat) - 150 zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wałcza. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr 305/02 Zarządu Miasta Wałcza z dnia 20 sierpnia 2002 r. w sprawie zatwier-
dzenia stawek opłat pobieranych na cmentarzach komunalnych w Wałczu. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

Andrzej Wiśniewski 
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UCHWAŁA NR V/sX/92/07 
Rady Miasta w Wałczu 

z dnia 28 sierpnia 2007 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za usługi przewozowe świadczone 
przez Zakład Komunikacji Miejskiej Spółkę z o.o. w Wałczu. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 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, 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), art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 
prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601; z 2001 r. Nr 125, poz. 1371; z 2002 r. Nr 113, 
poz. 984, Nr 130, poz. 1112; z 2003 r. Nr 149, poz. 1452, Nr 211, poz. 2049; z 2004 r. Nr 97, poz. 962, 
Nr 160, poz. 1678, Nr 281, poz. 2780; z 2006 r. Nr 133, poz. 935) oraz art. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 
1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43; z 1997 r. Nr 106, poz. 679, Nr 121, 
poz. 770; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; Nr 96, poz. 874, Nr 199, poz. 1937) Rada 
Miasta postanawia: 

§ 1. W uchwale Nr V/sIX/72/07 Rady Miasta w Wałczu z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wysokości opłat 
za usługi przewozowe świadczone przez Zakład Komunikacji Miejskiej Spółkę z o.o., w Wałczu (Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego Nr 82, poz. 1351) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3 ust. 1 pkt 1 dodaje się lit. e o treści: 
„e) osoby, które ukończyły 70 roku życia”; 

2) w § 3 ust. 1 pkt 2 skreśla się lit. a; 
3) w § 3 ust. 1 pkt 2 dodaje się lit. e o treści: 

„e) emeryci i renciści”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wałcza. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

Andrzej Wiśniewski 

Poz. 1795 
 

UCHWAŁA NR V/sX/96/07 
Rady Miasta w Wałczu 

z dnia 28 sierpnia 2007 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie miasta Wałcza. 

 Na podstawie 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 214, 
poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; 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) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136) Rada Miasta w Wał-
czu postanawia: 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 103 – 12009 – Poz. 1795 - 1796
 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr IV/sXXVIIII/221/05 Rady Miasta w Wałczu z dnia 28 czerwca 2005 r. 
w sprawie określenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie miasta Wałcza „Wykaz dróg gminnych na 
terenie miasta Wałcza z określeniem ich przebiegu” (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 65, poz. 1426, 
zm. z 2006 r. Nr 46, poz. 846) wprowadza się następujące zmiany: 

1) pkt 75 otrzymuje brzmienie: 
„75) ul. Zaułek Chełmiński, początek ul. Chełmińska, koniec ogrody działkowe przy ul. Zaułek Chełmiński”; 

2) pkt 76 otrzymuje brzmienie: 
„76) ul. Zbożowa, początek ul. Chełmińska, koniec ul. Ciasna”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wałcza. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

Andrzej Wiśniewski 

Poz. 1796 
 

UCHWAŁA NR V/sX/98/07 
Rady Miasta w Wałczu 

z dnia 28 sierpnia 2007 r. 
 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcza w rejonie ulic: 
Zdobywców Wału Pomorskiego, 12 Lutego, Miłej i Kujawskiej. 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; 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) Rada Miasta w Wałczu uchwala, 
co następuje: 

Rozdział 1 
Przepisy wstępne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr IV/sXLI/319/06 Rady Miasta w Wałczu z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Wałcza w rejonie ulic Zdobywców Wału Pomorskiego, 12 Lutego, Cmentarnej i Kujawskiej po stwier-
dzeniu zgodności z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Wałcza” uchwalonego uchwałą Rady Miasta w Wałczu Nr IIs/XXXVIII/291/98 z dnia 15 czerwca 1998 r., 
uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz dla terenu położonego 
w rejonie ulic Zdobywców Wału Pomorskiego, 12 Lutego, Miłej (wcześniej Cmentarnej) i Kujawskiej, zwaną da-
lej zmianą planu. 

2. Zmienia się zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcza w re-
jonie ulic: Al. Zdobywców Wału Pomorskiego, 12 Lutego, Cmentarnej i Kujawskiej uchwaloną uchwałą Rady 
Miasta w Wałczu Nr IIIs/XLII/282/01 z dnia 27 grudnia 2001 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego Nr 3 z dnia 14 lutego 2002 r. 

3. Zmiana planu obejmuje obszar działek o numerach geodezyjnych 5579 i 5584, o powierzchni 
0,1648 ha. 

4. Granice zmiany planu oznaczone są na rysunku w skali 1:500, zwanym dalej rysunkiem. 
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5. Integralną część uchwały stanowią następujące załączniki: 

1) załącznik nr 1 - rysunek planu, o którym mowa w ust. 3; 
2) załącznik nr 2 - wyrys ze studium; 
3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu; 
4) załącznik nr 4 - rozstrzygnięcie Rady Miasta w Wałczu o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 

6. Przedmiotem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest ustalenie zasad zago-
spodarowania terenu i zabudowy dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, urządzeń elektroenerge-
tycznych, zieleni parkowej i drogi wewnętrznej. 

7. Zakres ustaleń planu obejmuje: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zago-
spodarowania; 

2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury; 
3) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 

zabudowy, gabaryty obiektów budowlanych, a także maksymalne wskaźniki intensywności zabudowy; 
4) zasady i warunki podziału terenu na działki budowlane; 
5) tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenu; 
6) stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy) - należy przez to rozumieć linię ograniczającą teren przezna-
czony pod zabudowę budynkiem, obszar pomiędzy granicą działki, a tą linią jest terenem wyłączonym z za-
budowy; 

2) kalenicy dachu - należy przez to rozumieć krawędź przecięcia się dwóch głównych połaci dachu; 
3) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - należy przez to rozumieć budynek mieszkalny o nie więcej niż 

dwóch lokalach mieszkalnych albo jednym lokalu mieszkalnym i lokalu użytkowym o powierzchni do 30% 
powierzchni całkowitej budynku; 

4) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć wysokość mierzoną od poziomu terenu przy najniżej poło-
żonym wejściu do budynku do najwyższego punktu przekrycia dachu; 

5) usługach nieuciążliwych lub nieuciążliwej działalności usługowej - należy przez to rozumieć: 
a) usługi nie związane z realizacją przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - zgod-

nie z przepisami szczególnymi, 
b) usługi nie powodujące emisji promieniowania elektromagnetycznego, hałasu, pyłów, oparów i innych 

zanieczyszczeń powietrza powyżej dopuszczalnych poziomów dla terenów mieszkaniowych zgodnie 
z przepisami szczególnymi. 

Rozdział 2 
Przepisy ogólne 

§ 3. Na terenie objętym zmianą planu nie występują tereny górnicze, narażone na niebezpieczeństwo po-
wodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych wymagające ustalenia granic i sposobów zagospodarowania. 

§ 4. Ustalenia zmiany planu zawarte w tekście uchwały obejmują: 

1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - oznaczony na rysunku MN; 
2) teren zieleni parkowej - oznaczony na rysunku ZP; 
3) teren urządzeń elektroenergetycznych - oznaczony na rysunku E; 
4) teren drogi wewnętrznej - oznaczony na rysunku KW. 

§ 5. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 

1) zaopatrzenie w wodę dla celów bytowo-gospodarczych z sieci wodociągowej Ø 150 usytuowanej w liniach 
rozgraniczających al. Zdobywców Wału Pomorskiego; 

2) zaopatrzenie w wodę w warunkach specjalnych, przewidziano: 
a) do czasu budowy nowej studni doprowadzenie wody z istniejącej studni awaryjnej usytuowanej na te-

renie Szpitala Powiatowego, 
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b) projektuje się budowę nowej studni awaryjnej przy wykorzystaniu tych samych zasobów eksploatacyj-
nych wody (Q =15,8 m3/h), 

c) do celów pożarowych - z sieci wodociągowej Ø 150 lub Ø 200 istniejące urządzenia służące do zaopa-
trzenia ludności wodę spełniają wymogi przeciw pożarowego zaopatrzenia wodnego zgodnie z obowią-
zującymi przepisami szczególnymi; 

3) zasilanie elektroenergetyczne z projektowanej stacji transformatorowej 15/04 kV, liniami kablowymi niskie-
go napięcia 0,4 kV; 

4) zasilanie telekomunikacyjne z istniejącej sieci kablowej lub z przekaźnika antenowego; 
5) odprowadzenie ścieków bytowych do istniejącej miejskiej sieci kanalizacji ściekowej Ø 125, ścieki będą 

przekazywane do miejskiej oczyszczalni ścieków; 
6) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej Ø 300; 
7) zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia Ø 150; 
8) usuwanie odpadów komunalnych zgodnie z przepisami o odpadach oraz obowiązującym gminnym system 

gospodarowania odpadami; 
9) usuwanie pozostałych odpadów zgodnie z gminnym programem gospodarowania odpadami; 
10) ogrzewanie indywidualne przy zastosowaniu atestowanych urządzeń grzewczych i przy wykorzystaniu pa-

liw o niskiej emisji zanieczyszczeń lub z miejskiej sieci ciepłowniczej co Ø 100 zasilanej z kotłowni rejono-
wej zlokalizowanej na Dolnym Mieście. 

Rozdział 3 
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 6. 1. Na terenie objętym zmianą planu ustala się ochronę środowiska poprzez: 

1) wyposażenie terenu przeznaczonego pod zabudowę w zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków ko-
munalnych; 

2) zorganizowany system odbioru odpadów; 
3) ochronę przed hałasem i wibracjami poprzez zakaz lokalizacji wśród zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej usług wywołujących hałas powyżej dopuszczalnego poziomu dla tej zabudowy; 
4) ochronę przed polami elektromagnetycznymi poprzez zakaz lokalizacji w miejscach dostępnych dla ludzi, 

urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne, gdy poziomy dopuszczalne pól elektromagnetycznych nie 
są dotrzymane; 

5) ochronę powietrza poprzez instalowanie atestowanych urządzeń do ogrzewania budynków; 
6) na całym obszarze objętym zmianą planu, ustala się zakaz prowadzenia przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko, dla których wymagane jest obligatoryjnie sporządzenie raportu o oddziaływaniu 
na środowisko. 

2. Teren objęty zmianą planu leży w obszarze chronionego krajobrazu „Pojezierza Wałeckiego i Doliny Gwdy”, 
na tym obszarze nie występuje roślinność chroniona i inne obiekty objęte formami ochrony przyrody. 

Rozdział 4 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 7. 1. Na terenie objętym zmianą planu nie występują obiekty zabytkowe oraz dobra kultury współczesnej. 

2. Obszar objęty zmianą planu leży w strefie ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego, przy lokali-
zacji nowej zabudowy należy: 

1) dostosować nową zabudowę do zabudowy zabytkowej przez: 
a) nawiązanie formą zabudowy do cech architektury lokalnej, w tym do maksymalnej wysokości zabudo-

wy do 3 kondygnacji i do 11 m od poziomu terenu, 
b) geometrii dachu (dachy strome min. dwuspadowe) i pokrycia dachu dachówką ceramiczną lub materia-

łem dachówko podobnym, 
c) wykończenie zewnętrzne nowych budynków winno być kontynuacją tradycyjnych technik budowlanych. 
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3. W strefie ochrony konserwatorskiej ochronie podlegają nawarstwienia kulturowe, prowadzący prace 
ziemne w przypadku odkrycia przedmiotu posiadającego cechy zabytku jest zobowiązany do: 

1) wstrzymania wszelkich robót mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; 
2) zabezpieczenia przedmiotu i miejsca jego odkrycia; 
3) niezwłocznego powiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków lub burmistrza. 

Rozdział 5 
Ustalenia szczegółowe 

§ 8. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN ustala się następujące warunki zabudowy i za-
gospodarowania: 

1) prawo do lokalizacji na każdej działce: 
a) jednego budynku w zabudowie szeregowej z możliwością budowy garażu w bryle budynku - zabudowa 

preferowana, 
b) jednego budynku wolnostojącego położonego na dwóch sąsiednich działkach - zabudowa dopuszczalna, 
c) dopuszcza się lokalizowanie ścian budynków bez otworów okiennych i drzwiowych w liniach rozgrani-

czających terenu lub liniach podziału wewnętrznego, na odcinkach tych linii, zawartych pomiędzy mak-
symalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, oznaczonymi na rysunku, 

d) w budynku mieszkalnym nieuciążliwej działalności usługowej; 
2) zabudowa może być realizowana na terenie ograniczonym maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabu-

dowy; 
3) wymagane usytuowanie kalenicy dachu w stosunku do ulicy wewnętrznej KW, (przy dachu dwuspadowym) 

zostało określone na rysunku; 
4) budynek należy realizować: 

a) o wysokości do 3 kondygnacji nadziemnych i do 11 m od poziomu terenu, 
b) z dachem dwu, cztero lub wielospadowym o kącie pochylenia połaci dachowej od 35° do 45°, 
c) z okapem dachu wysuniętym z lica budynku na min. 60 cm, 
d) poziom posadowienia parteru budynku do 1,20 m nad poziomem terenu, 
e) szerokość elewacji frontowej dla zabudowy wolno stojącej do 16,0 m; 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy do 60% powierzchni działki; 
6) powierzchnia terenu biologicznie czynna (zieleń i woda) winna stanowić 20% powierzchni działki; 
7) na każdej działce należy zapewnić: 

a) 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie i 1 miejsce na 50 m2 powierzchni użytkowej usług, 
b) miejsce do gromadzenia odpadów komunalnych; 

8) prawo do podziału na trzy działki budowlane, zgodnie z zasadami określonymi na rysunku. 

§ 9. Dla terenu zieleni urządzonej ZP ustala się następujące warunki zagospodarowania: 

1) na terenie zieleni parkowej dopuszcza się realizację obiektów związanych z rekreacją, architekturą ogrodo-
wą oraz wypoczynkiem ogólnodostępnym (ławek, murków, piaskownicy, huśtawki itp.); 

2) możliwość nowych nasadzeń drzew i krzewów niskopiennych; 
3) dopuszcza się możliwość lokalizacji uzbrojenia podziemnego; 
4) powierzchnia biologicznie czynna winna stanowić min. 40% powierzchni działki. 

§ 10. Dla terenu urządzeń elektroenergetycznych E ustala się następujące warunki zabudowy i zagospoda-
rowania: 

1) na wyznaczonej działce prawo do budowy stacji transformatorowej 15/0,4 kV; 
2) budowlę należy realizować jako podziemną lub naziemną; 
3) budowlę nadziemną należy realizować o wysokości 1 kondygnacji i do 3,5 m od poziomu terenu, z dachem 

czterospadowym, o powierzchni zabudowy do 10 m2; 
4) w przypadku realizacji stacji transformatorowej na innym terenie, dopuszcza się możliwość włączenia wy-

dzielonej działki w przyległy teren zieleni parkowej oznaczony symbolem ZP; 
5) powierzchnia terenu wynosi 25 m2; 
6) ustala się wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 0% powierzchni działki. 
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§ 11. Dla terenu drogi wewnętrznej KW ustala się następujące warunki zagospodarowania: 

1) szerokość drogi w liniach rozgraniczenia 6 m, szerokość jezdni 5 m; 
2) prawo do lokalizacji w liniach rozgraniczających drogi wewnętrznej sieci uzbrojenia podziemnego. 

Rozdział 6 
Przepisy końcowe 

§ 12. Do czasu zagospodarowania zgodnego z przeznaczeniem określonym w zmianie planu utrzymuje się 
dotychczasowe przeznaczenie i zagospodarowanie terenu. 

§ 13. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę 
w wysokości: 

1) dla terenu oznaczonego symbolem MN - 30%; 
2) dla terenów pozostałych - 0%; 

jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości. 

§ 14. Na obszarze objętym niniejszą uchwała tracą moc ustalenia zmiany miejscowego planu ogólnego za-
gospodarowania przestrzennego miasta Wałcza w rejonie ulic: Al. Zdobywców Wału Pomorskiego, 12 Lutego, 
Cmentarnej i Kujawskiej uchwalonej uchwałą Rady Miasta w Wałczu Nr IIIs/XLII/282/01 z dnia 27 grudnia 
2001 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 3). 

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wałcza. 

§ 16. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego. 

2. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej gminy. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

Andrzej Wiśniewski 
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Załączniki do uchwały Nr V/sX/98/07 
Rady Miasta w Wałczu 

z dnia 28 sierpnia 2007 r. (poz. 1796) 

Załącznik nr 1 
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Załącznik nr 2 
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Załącznik nr 3 

w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcza w rejonie ulic: al. Zdobywców Wału Pomorskiego, 

12 Lutego, Miłej i Kujawskiej 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 zmiana 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) Rada Miasta w Wałczu rozstrzyga, co na-
stępuje: 

§ 1. 1. Do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcza w rejonie 
ulic: al. Zdobywców Wału Pomorskiego, 12 Lutego, Miłej i Kujawskiej, w okresie jego wyłożenia do publicznego 
wglądu, nie wniesiono uwag. 

2. Wobec powyższego nie rozstrzyga się o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta. 

Załącznik nr 4 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Wałcza inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych 

gminy oraz zasadach ich finansowania 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 ze zmianami) oraz art. 166 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicz-
nych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miasta w Wałczu rozstrzyga, co następuje: 

§ 1. 1. Na obszarze objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcza 
w rejonie ulic: al. Zdobywców Wału Pomorskiego, 12 Lutego, Miłej i Kujawskiej wymagana jest realizacja: 

1) sieci wodociągowej Ø 100 o długości 45 mb; 
2) sieci kanalizacji ściekowej Ø 200 o długości 40 mb; 
3) linii kablowej elektroenergetycznej 0,4 kV o długości 65 mb; 
4) sieci gazowej Ø 63 o długości 48 mb; 
5) budowy stacji transformatorowej 1 sztuki; 
6) budowy drogi wewnętrznej o powierzchni 273 m2; 
zwanych dalej zadaniem inwestycyjnym. 

2. Prognozowany koszt realizacji zadania inwestycyjnego wyniesie około 58.178,00 zł. 

3. Zadanie inwestycyjne obejmuje łącznie wykonanie uzbrojenia terenu w sieci: wodociągową, kanalizacji 
ściekowej, linię kablową elektroenergetyczną, gazową i włączenie ich do istniejących sieci w ulicy oraz budowę 
drogi gminnej: 

1) realizacja zadań określonych w § 1 ust. 1 pkt 1, 2 i 6 stanowi zadanie własne Gminy Miejskiej Wałcz; 
2) realizacja zadań w zakresie przesyłania i dystrybucji energii określonych w § 1 ust. 1 pkt 3, 4 i 5 zgodnie 

z Prawem energetycznym. 

§ 2. 1. Zadanie inwestycyjne, o którym mowa w § 1 ust. 1 w pkt 1, 2 i 6 zostanie sfinansowane ze środ-
ków budżetowych Gminy Miejskiej Wałcz. 
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2. Realizacja zadania inwestycyjnego nastąpi zgodnie z uchwałą budżetową. 

3. Inwestycje, których okres realizacji będzie przekraczał jeden rok budżetowy, ujmowane będą w wykazie 
stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej - zwanym „Wieloletnie programy inwestycyjne”. 

Poz. 1797 
 

UCHWAŁA NR V/sX/99/07 
Rady Miasta w Wałczu 

z dnia 28 sierpnia 2007 r. 
 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcza 
w rejonie ulic Chopina i Pomorskiej. 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; 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) Rada Miasta w Wałczu uchwala, 
co następuje: 

Rozdział 1 
Przepisy wstępne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr IV/sXLI/318/06 Rady Miasta w Wałczu z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Wałcza w rejonie ulic Chopina i Pomorskiej, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcza” uchwalonego uchwałą Rady Miasta 
w Wałczu Nr II/sXXXVIII/291/98 z dnia 15 czerwca 1998 r., uchwala się zmianę miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Wałcz dla terenu położonego w rejonie ulic Chopina i Pomorskiej, zwaną dalej 
zmianą planu. 

2. Zmienia się zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcza w re-
jonie ulic: Chopina i Pomorskiej uchwaloną uchwałą Rady Miasta w Wałczu Nr IV/sX/90/03 z dnia 7 październi-
ka 2003 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 107, poz. 1813 z dnia 
26 listopada 2003 r. 

3. Zmiana planu obejmuje obszar działki o numerze geodezyjnym 5630, o powierzchni 0,0810 ha. 

4. Granica zmiany planu oznaczona jest na rysunku w skali 1:500, zwanym dalej rysunkiem. 

5. Integralną część uchwały stanowią następujące załączniki: 

1) załącznik nr 1 - rysunek planu, o którym mowa w ust. 3; 
2) załącznik nr 2 - wyrys ze studium; 
3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu; 
4) załącznik nr 4 - rozstrzygnięcie Rady Miasta w Wałczu o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 

6. Przedmiotem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest ustalenie zasad zago-
spodarowania terenu i zabudowy dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię ograniczającą teren przezna-
czony pod zabudowę budynkiem, obszar pomiędzy granicą działki, a tą linią jest terenem wyłączonym z za-
budowy; 

2) kalenicy dachu - należy przez to rozumieć krawędź przecięcia się dwóch głównych połaci dachu; 
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3) zabudowie mieszkaniowo-usługowej - należy przez to rozumieć budynek mieszkalny o nie więcej niż dwóch 

lokalach mieszkalnych albo jednym lokalu mieszkalnym i lokalu użytkowym o dopuszczalnej powierzchni 
powyżej 30% powierzchni całkowitej budynku; 

4) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć wysokość mierzoną od poziomu terenu przy najniżej poło-
żonym wejściu do budynku do najwyższego punktu przekrycia dachu; 

5) usługach nieuciążliwych lub nieuciążliwej działalności usługowej - należy przez to rozumieć: 
a) usługi nie związane z realizacją przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - zgod-

nie z przepisami szczególnymi, 
b) usługi nie powodujące emisji promieniowania elektromagnetycznego, hałasu, pyłów, oparów i innych 

zanieczyszczeń powietrza powyżej dopuszczalnych poziomów dla terenów mieszkaniowych zgodnie 
z przepisami szczególnymi. 

Rozdział 2 
Przepisy ogólne 

§ 3. 1. Na terenie objętym zmianą planu nie występują: 

1) tereny górnicze, narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych 
wymagające ustalenia granic i sposobów zagospodarowania; 

2) obiekty zabytkowe oraz dobra kultury współczesnej. 

2. Na obszarze objętym zmianą planu nie ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej. 

§ 4. 1. Na obszarze zmiany planu, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające teren; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektu i wskaźnik intensywności zabudo-
wy; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 
4) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu; 
5) stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. 

2. Ustalenia zmiany planu zawarte w tekście uchwały obejmują teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z dopuszczeniem usług - oznaczony na rysunku MN/U. 

§ 5. 1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 

1) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej Ø 50 usytuowanej w ulicy Pomorskiej; 
2) zaopatrzenie w wodę w warunkach specjalnych, w tym do ochrony przeciwpożarowej z sieci wodociągo-

wej Ø 100; 
3) zasilanie elektroenergetyczne liniami kablowymi niskiego napięcia 0,4 kV z istniejącej sieci w ul. Pomorskiej; 
4) zasilanie telekomunikacyjne z istniejącej sieci w ul. Pomorskiej lub z przekaźnika antenowego; 
5) odprowadzenie ścieków bytowych do istniejącej miejskiej sieci kanalizacji ściekowej Ø 400 w ul. Wileńskiej; 
6) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej Ø 250 w ul. Wileńskiej; 
7) zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia Ø 150 w ul. Pomorskiej; 
8) usuwanie odpadów komunalnych zgodnie z przepisami o odpadach oraz obowiązującym gminnym system 

gospodarowania odpadami; 
9) usuwanie pozostałych odpadów zgodnie z gminnym programem gospodarowania odpadami; 
10) ogrzewanie indywidualne przy zastosowaniu atestowanych urządzeń grzewczych i przy wykorzystaniu pa-

liw o niskiej emisji zanieczyszczeń lub z miejskiej sieci ciepłowniczej Ø 114 zasilanej z kotłowni rejonowej 
zlokalizowanej na Dolnym Mieście. 

2. Ustala się konieczność zmiany lokalizacji sieci gazociągu średniego ciśnienia Ø 150, kolidującego z pro-
jektowaną zabudową działki i przełożenie jej zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu. 
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Rozdział 3 
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 6. 1. Na terenie objętym zmianą planu ustala się ochronę środowiska poprzez: 

1) wyposażenie terenu przeznaczonego pod zabudowę w zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków ko-
munalnych; 

2) zorganizowany system odbioru odpadów; 
3) ochronę przed hałasem i wibracjami poprzez zakaz lokalizacji wśród zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej usług wywołujących hałas powyżej dopuszczalnego poziomu dla tej zabudowy; 
2) ochronę przed polami elektromagnetycznymi poprzez zakaz lokalizacji w miejscach dostępnych dla ludzi, 

urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne, gdy poziomy dopuszczalne pól elektromagnetycznych nie 
są dotrzymane; 

3) ochronę powietrza poprzez instalowanie atestowanych urządzeń do ogrzewania budynków i korzystanie do 
celów grzewczych z paliw o niskiej emisji zanieczyszczeń; 

4) na całym obszarze objętym zmianą planu, ustala się zakaz prowadzenia przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, dla których wymagane jest obligatoryjnie sporządzenie raportu o oddziaływaniu 
na środowisko. 

2. Na terenie objętym zmianą planu nie występują obszary i obiekty objęte formami ochrony przyrody. 

Rozdział 4 
Ustalenia szczegółowe 

§ 7. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług MN/U ustala się następują-
ce warunki zabudowy i zagospodarowania: 

1) prawo do lokalizacji w budynku mieszkalnym nieuciążliwej działalności usługowej: biura, gabinetu, niepu-
blicznego zakładu opieki zdrowotnej itp.; 

2) na działce może być zlokalizowany jeden budynek o funkcji mieszkalnej, usługowej, garażowej realizowanej 
w jednej bryle; 

3) zabudowa może być realizowana na terenie ograniczonym obowiązującą i maksymalnymi nieprzekraczalny-
mi liniami zabudowy, określonymi na rysunku; 

4) budynek winien być usytuowany w obowiązującej linii zabudowy, dopuszcza się wysunięcie poza tę linię 
partii wejściowej do budynku; 

5) wymagane usytuowanie kalenicy dachu w stosunku do ulicy, (przy dachu dwuspadowym) zostało określo-
ne na rysunku; 

6) budynek należy realizować o wysokości do 2 kondygnacji nadziemnych i do 11 m od poziomu terenu do ka-
lenicy dachu; 

7) dopuszcza się realizację bryły budynku o wysokości 1 i 2 kondygnacji: 
a) dla części budynku o wysokości 1 kondygnacji nadziemnej ustala się kąt pochylenia połaci dachowej od 

18° do 30°, z okapem wysuniętym z lica budynku na min. 60 cm, 
b) dla części budynku o wysokości 2 kondygnacji nadziemnych ustala się dach dwu, cztero lub wielospa-

dowy o kącie pochylenia połaci dachowej od 30° do 45°, z okapem wysuniętym z lica budynku na 
min. 60 cm; 

8) poziom posadowienia parteru budynku do 0,60 m nad poziomem terenu; 
9) szerokość elewacji frontowej (od ulicy Pomorskiej) do 22 m; 
10) maksymalna powierzchnia zabudowy nie więcej niż 40% powierzchni działki; 
11) powierzchnia terenu biologicznie czynna (zieleń i woda) winna stanowić 20% powierzchni działki; 
12) na działce należy zapewnić: 

a) 1 miejsce postojowe na mieszkanie, 
b) 1 miejsce postojowe na 50 m2 powierzchni użytkowej usług; 

13) zakaz podziału działki. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 103 – 12020 – Poz. 1797
 

Rozdział 5 
Przepisy końcowe 

§ 8. Na obszarze objętym zmianą planu tracą moc ustalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospo-
darowania przestrzennego miasta Wałcza w rejonie ulic: Chopina i Pomorskiej uchwalonej uchwałą Rady Miasta 
w Wałczu Nr IV/sX/90/03 z dnia 7 października 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 107, 
poz. 1813). 

§ 9. Do czasu realizacji ustaleń niniejszej uchwały dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenu. 

§ 10. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednora-
zową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wałcza. 

§ 12. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego. 

2. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej gminy. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

Andrzej Wiśniewski 
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Załączniki do uchwały Nr V/sX/99/07 
Rady Miasta w Wałczu 

z dnia 28 sierpnia 2007 r. (poz. 1797) 

Załącznik nr 1 
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Załącznik nr 2 
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Załącznik nr 3 

W sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcza w rejonie ulic Chopina i Pomorskiej 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717; zmiana 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) Rada Miasta w Wałczu rozstrzyga, co na-
stępuje: 

§ 1. 1. Do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcza w rejonie 
ulic Chopina i Pomorskiej, w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu, nie wniesiono uwag. 

2. Wobec powyższego nie rozstrzyga się o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta. 

Załącznik nr 4 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Wałcza w rejonie ulic Chopina i Pomorskiej, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które na-

leżą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 ze zmianami) oraz art. 166 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicz-
nych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miasta w Wałczu rozstrzyga, co następuje: 

§ 1. 1. Na obszarze objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcza 
w rejonie ulic Chopina i Pomorskiej, nie będą realizowane inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych gminy. 

2. Nie rozstrzyga się o sposobie realizacji ww. inwestycji. 

Poz. 1798 
 

UCHWAŁA NR XXII/189/2007 
Rady Miasta Świnoujścia 
z dnia 30 sierpnia 2007 r. 

 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia - obszar V 

(rejon ulicy Ludzi Morza). 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zm.: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41; Dz. U. z 2004 r. Nr 141, 
poz. 1492; Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954; Dz. U. z 2005 r. Nr 130, poz. 1087; Dz. U. z 2006 r. Nr 45, 
poz. 319) Rada Miasta Świnoujścia uchwala, co następuje: 
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Rozdział I 
Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/318/2005 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 24 marca 2005 r. 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia - obszar V (rejon 
ulicy Ludzi Morza), po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Świnoujście” uchwalonego uchwałą Nr LXVII/442/2002 Rady Miasta Świnoujścia 
z dnia 5 lipca 2002 r., uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świ-
noujście - obszar V (rejon ulicy Ludzi Morza). 

2. Plan miejscowy obejmuje obszar o łącznej powierzchni 30 ha, którego granice ustala rysunek planu 
miejscowego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Integralną część uchwały stanowią następujące załączniki: 

1) rysunek planu miejscowego w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1; 
2) wyrys ze studium stanowiący załącznik nr 2; 
3) rozstrzygnięcie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do planu miejscowego stanowiący załącznik nr 3; 
4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy stanowiące załącznik nr 4. 

4. Przedmiotem zmiany planu jest zabudowa portowa, przemysłowo-składowa i zabudowa związana 
z usługami oraz infrastruktura techniczna, komunikacja drogowa i kolejowa. 

§ 2. 1. Ustala się następujące zasady konstrukcji planu: 

1) ustalenia ogólne obowiązują na całym terenie objętym planem, a ustalenia szczegółowe obowiązują dla po-
szczególnych terenów elementarnych; 

2) każdy „Teren elementarny” oznaczono na rysunku planu oraz w tekście niniejszej uchwały identyfikatorem 
cyfrowo-literowym, tzw. „Symbolem terenu”. Litera oznacza przeznaczenie terenu, a występująca przed nią 
cyfra oznacza numer kolejnego terenu elementarnego. W przypadku oznaczenia terenów dróg przed kolej-
nym numerem terenu drogi postawiono symbol literowy oznaczający klasę drogi; 

3) następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 
a) granica terenu objętego planem, 
b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnym sposobie zagospodarowania, 
c) symbole terenu złożone z oznaczenia cyfrowo-literowego, 
d) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
e) proponowane podziały na działki budowlane. 

§ 3. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 

1) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, poza którą 
zakazuje się wprowadzania wszelkich budynków; 

2) obiektach obsługi technicznej - należy przez to rozumieć budowle i urządzenia infrastruktury technicznej, 
obsługi transportu publicznego, utrzymania dróg i zieleni gminnej, urządzenia wodne i inne służące zaspoka-
janiu zbiorowych potrzeb mieszkańców oraz celom publicznym; 

3) przemyśle - należy przez to rozumieć działalność, której celem jest przetwarzanie zasobów naturalnych 
w dobra materialne, przy zastosowaniu podziału pracy i przy użyciu maszyn na dużą skalę; 

4) wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć maksymalną wartość stosunku powierzchni 
całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków istniejących i lokalizowanych na da-
nej działce budowlanej do powierzchni całkowitej działki; 

5) zabudowie usługowej - należy przez to rozumieć wszelkie budynki lub budowle, które w całości lub części 
służą do działalności, której celem jest zaspokajanie potrzeb ludności, a nie wytwarzanie bezpośrednio me-
todami przemysłowymi dóbr materialnych. 

§ 4. Ustala się przeznaczenie terenów elementarnych o różnym sposobie zagospodarowania wyznaczonych 
liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolem terenu zgodnie z rysunkiem planu: 

1) teren zabudowy usług portowych, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oznaczony symbolem - P; 
2) teren drogi publicznej klasy zbiorczej oznaczony symbolem - KDZ; 
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3) teren dróg wewnętrznych oznaczonych symbolem - KDW; 
4) teren komunikacji kolejowej oznaczony symbolem - KK. 

§ 5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) w zakresie ochrony środowiska ustala się: 
a) na obszarze objętym ustaleniami planu dopuszcza się lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko, dla których raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest 
wymagany oraz, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na śro-
dowisko może być wymagany, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

b) zakaz składowania wszelkich odpadów niebezpiecznych w granicach obszaru objętego planem miej-
scowym, 

c) dla poszczególnych terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami terenu 
dopuszczalne poziomy hałasu muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami odrębnymi; 

2) w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się: 
a) ochronę szczególnie cennych siedlisk, ostoi ptasich oraz stanowisk grzybów, roślin i zwierząt gatunków 

chronionych podlegających ochronie na podstawie obowiązujących przepisów krajowych i międzynaro-
dowych, 

b) wykonywanie nasadzeń pasów zadrzewień wiatrochronnych, 
c) zadrzewienia wiatrochronne powinny być wykonane z gatunków drzew rodzimych - liściastych, 
d) zadrzewienia wiatrochronne należy uzupełnić grupami krzewów w celu zbudowania wielowarstwowej 

struktury roślinnej. 

§ 6. W granicach objętych niniejszym planem miejscowym nie występują obiekty dziedzictwa kulturowego 
i zabytki oraz dobra kultury współczesnej. 

§ 7. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

1) wszelkie niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania miasta budowle i urządzenia, a w szczególności: 
obiekty ratownictwa, bezpieczeństwa państwa, obiekty obsługi technicznej, obiekty i urządzenia ochrony 
przeciwpowodziowej, urządzenia wodne i melioracji można realizować na każdym terenie elementarnym 
w sposób zgodny z ustaleniami planu i przepisami odrębnymi; 

2) dopuszcza się realizację nośników reklamowych w formie: 
a) wolnostojących tablic reklamowych o całkowitej wysokości nośnika reklamowego nie większej niż 

10 m (licząc od poziomu gruntu rodzimego do najwyższego punktu nośnika reklamowego) i o po-
wierzchni tablicy mierzonej w obrysie zewnętrznym nie większym niż 10 m2, 

b) tablic, ekranów o powierzchni mierzonej w obrysie zewnętrznym nie większej niż 8 m2 w powiązaniu 
z obiektami budowlanymi, 

c) neonów w powiązaniu z obiektami budowlanymi; 
3) zabrania się lokalizowania nośników reklamowych liniach rozgraniczających drogi publicznej licznych klasy 

zbiorczej oraz drogi wewnętrznej. 

§ 8. Ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) ustala się linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i różnym sposobie zagospodarowania określone 
na rysunku planu; 

2) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy określone na rysunku planu. Wszelka zabudowa na terenach 
elementarnych, na których wyznaczono nieprzekraczalne linie zabudowy musi być sytuowana zgodnie 
z tymi liniami. 

§ 9. Ustalenia dotyczące sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, w tym 
terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi: 

1) wskazuje się obszar zagrożenia powodzią obejmujący cały teren w granicach niniejszego planu zagospoda-
rowania przestrzennego; 

2) na obszarach potencjalnego zagrożenia powodzią, jeśli ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej ustala się: 
a) zakaz podpiwniczania oraz minimalny poziom posadowienia parterów budynków 1,80 m n.p.m, 
b) minimalny poziom posadowienia nawierzchni dróg i placów 1,50 m n.p.m. 
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§ 10. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 

1) ustala się ogólne warunki zaspokojenia potrzeb parkingowych obowiązujące dla całego obszaru objętego 
ustaleniami planu: 
a) potrzeby parkingowe dla istniejących i projektowanych inwestycji należy realizować w granicach działki 

lub zespołu działek, na których istnieje lub realizowana jest inwestycja, 
b) ilość miejsc parkingowych dla poszczególnych terenów musi być zgodna z ustaleniami szczegółowymi; 

2) ustala się, że droga publiczna klasy zbiorczej oznaczona symbolem KDZ 01 (ulica Ludzi Morza) stanowi 
główny element układu komunikacyjnego obszaru objętego planem miejscowym; 

3) ustala się, że drogi wewnętrzne oznaczone symbolem KDW 02, KDW 03 stanowią uzupełnienie głównego 
układu komunikacyjnego; 

4) ustala się, że powiązanie układu komunikacyjnego na obszarze objętym planem miejscowym z zewnętrznym 
układem komunikacyjnym miasta zapewnia droga publiczna klasy zbiorczej oznaczona symbolem KDZ 01. 

§ 11. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej. 

1) dopuszcza się według potrzeb, zwiększenie lub zmniejszenie przekrojów sieci wskazanych w niniejszym 
planie miejscowym na etapie opracowania dokumentacji technicznej budowy lub przebudowy sieci; 

2) dopuszcza się według potrzeb, inną niż wskazaną niniejszym planem miejscowym lokalizację sieci infra-
struktury technicznej; 

3) ustala się następujące ogólne zasady dotyczące gospodarki ściekowej: 
a) odprowadzenie ścieków sanitarnych nastąpi do miejskiej sieci kanalizacyjnej poprzez system istnieją-

cych i projektowanych kolektorów kanalizacji sanitarnej zgodnie z ustaleniami szczegółowymi, 
b) dla terenów i obiektów należących do Morskiej Stoczni Remontowej S.A. odprowadzenie ścieków na-

stąpi do własnej istniejącej sieci kanalizacyjnej, do czasu podłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej co 
nastąpi przed likwidacją oczyszczalni ścieków należącej do Morskiej Stoczni Remontowej S.A., 

c) ustala się zachowanie istniejących kolektorów kanalizacji sanitarnej o przekrojach Ø od 180 - do 
400 mm zlokalizowanych w liniach rozgraniczających drogi publicznej klasy zbiorczej oznaczonej sym-
bolem KDZ 01 (ul. Ludzi Morza), 

d) ustala się dalszą rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej w szczególności poprzez budowę nowych 
kolektorów o przekrojach Ø 200 mm w liniach rozgraniczających dróg wewnętrznych oznaczonych 
symbolem KDW 02 i KDW03 i w liniach rozgraniczających terenów elementarnych oznaczonych sym-
bolem 1P i 2P oraz nowych przyłączy, 

e) w przypadku budowy kolektorów kanalizacji tłocznej wskazuje się realizację przepompowni ścieków, 
f) ścieki sanitarne będą odprowadzane do miejskiej oczyszczalni ścieków, a w przypadku terenów i obiek-

tów Morskiej Stoczni Remontowej S.A. do własnej oczyszczalni ścieków do czasu jej likwidacji, 
g) wody opadowe z terenu drogi publicznej klasy zbiorczej oznaczonej symbolem KDZ01 będą odprowa-

dzane za pomocą powierzchniowego systemu odprowadzania wód, 
h) wody opadowe z terenów dróg wewnętrznych oznaczonych symbolem KDW 02 i KDW 03 oraz tere-

nów zabudowy usług portowych, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oznaczonych symbo-
lem P będą odprowadzane za pomocą projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi, 

i) ustala się budowę systemu kanalizacji deszczowej w szczególności poprzez budowę nowych kolekto-
rów o przekrojach Ø od 400 do 1000 mm w liniach rozgraniczających dróg wewnętrznych oznaczo-
nych symbolem KDW 02 i KDW03 i w liniach rozgraniczających terenów elementarnych oznaczonych 
symbolem 1P i 3P i nowych przyłączy, 

j) wody opadowe po podczyszczeniu będą odprowadzane do rzeki Świny, 
k) podczyszczenie wód opadowych zgodnie z przepisami odrębnymi; 

4) ustala się następujące ogólne zasady dotyczące zaopatrzenia w wodę: 
a) zaopatrzenie w wodę nastąpi z miejskiej sieci wodociągowej poprzez system istniejących i projektowa-

nych magistrali wodociągowych zgodnie z ustaleniami szczegółowymi, 
b) w przypadku terenów i obiektów należących do Morskiej Stoczni Remontowej S.A. zaopatrzenie 

w wodę z własnej istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej, 
c) ustala się zachowanie istniejących magistrali wodociągowych o przekrojach Ø 200 mm zlokalizowanych 

w liniach rozgraniczających drogi publicznej klasy zbiorczej oznaczonej symbolem KDZ01 (ul. Ludzi Morza), 
d) ustala się przebudowę istniejącej magistrali wodociągowej o przekroju Ø 160 mm zlokalizowanej w li-

niach rozgraniczających drogi publicznej klasy zbiorczej oznaczonej symbolem KDZ01 (ul. Ludzi Morza) 
na magistralę wodociągową o przekroju Ø 300 mm, 
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e) ustala się dalszą rozbudowę sieci wodociągowej w szczególności poprzez budowę nowych magistrali 
wodociągowych o przekroju Ø 200 mm zlokalizowanych w liniach rozgraniczających dróg wewnętrz-
nych oznaczonych symbolem KDW 02 i KDW03 i w liniach rozgraniczających terenu elementarnego 
oznaczonego symbolem 1P oraz nowych przyłączy, 

f) zabrania się wykonywania wszelkich nowych ujęć wód podziemnych za wyjątkiem głębinowych studni 
awaryjnych lokalizowanych na zasadach obowiązujących w gminie; 

5) ustala się następujące ogólne zasady dotyczące zaopatrzenia w energię elektryczną: 
a) zasilanie w energię elektryczną nastąpi z istniejących lub projektowanych linii elektroenergetycznych 

30 kV, 15 kV i 0,4 kV lub alternatywnych źródeł energii, za wyjątkiem wiatrowni siłowych, 
b) nowe budynki będą zasilane w energię elektroenergetyczną po zrealizowaniu odpowiedniej infrastruktu-

ry energetycznej wykonanej zgodnie z warunkami przyłączenia, 
c) nowe linie elektroenergetyczne należy realizować jako podziemne, 
d) ustala się możliwość realizowania stacji transformatorowych w pobliżu przebiegu linii SN na wszystkich 

terenach elementarnych w trakcie realizacji planu; 
6) ustala się następujące ogólne zasady dotyczące zaopatrzenia w energię cieplną i gaz: 

a) wszystkie budynki, których funkcja wymaga zasilania w energię cieplną muszą posiadać zbiorowe lub 
indywidualne źródła dostarczania ciepła w stopniu wystarczającym dla prawidłowego użytkowania 
zgodnego z funkcją, z zaleceniem wykorzystania energii elektrycznej, gazu, oleju niskosiarkowego, wę-
gla spalanego w piecach niskoemisyjnych lub odnawialnych źródeł energii, 

b) ustala się zachowanie istniejącej sieci gazowej o przekroju od Ø 150 do 225 mm zlokalizowanej w liniach 
rozgraniczających drogi publicznej klasy zbiorczej oznaczonej symbolem KDZ 01 i dalszą rozbudowę; 

7) telekomunikacja - ustala się zachowanie istniejącej kablowej sieć telekomunikacyjnej i jej rozbudowę według 
potrzeb; 

8) ustala się, że gromadzenie odpadów oraz ich składowanie musi być zgodne z zasadami gospodarowania 
odpadami obowiązującymi w mieście Świnoujście. 

Rozdział II 
Ustalenia szczegółowe 

§ 12. Obowiązujące ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem terenu 1 P o powierzch-
ni 19,40 ha: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) przeznaczenie podstawowe: 

– obiekty przemysłowe, 
– obiekty produkcyjne, 
– obiekty usługowe związane z obsługą portu, 
– obiekty i urządzenia obsługi portu, 
– obiekty i tereny magazynowe i składowe, 
– obiekty składowania i przeładunku paliw płynnych, 
– stacje obsługi pojazdów, w tym stacje paliw na potrzeby własne lokalizowanych inwestycji, 
– obiekty i urządzenia obsługi transportu wodnego, kolejowego i drogowego, 

b) przeznaczenie dopuszczalne: 
– obiekty administracji, obiekty socjalne, 
– zabudowa garażowa i gospodarcza, 
– obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej realizowane na potrzeby własne poszczegól-

nych inwestycji, w tym oczyszczalnia ścieków do czasu jej likwidacji; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zabudowa związana z przeznaczeniem dopuszczalnym 

może być realizowana jako obiekty wolnostojące lub w ramach budynków przeznaczenia podstawowego; 
3) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy: 
– ustala się w odległości 10 m od linii rozgraniczającej z drogą publiczną klasy zbiorczej oznaczonej 

symbolem KDZ 01, 
– ustala się w odległości 4 m od linii rozgraniczającej z drogą wewnętrzną oznaczoną symbolem 

KDW 02, 
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b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach poszczególnych działek budowlanych - 5% 
powierzchni działki, 

c) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej - 60% powierzchni działki budow-
lanej, 

e) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 2.0, 
d) maksymalna wysokość budynków przeznaczenia podstawowego - 20 m, 
e) maksymalna wysokość wolnostojących budynków administracji, budynków socjalnych - 12 m, 
f) maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garażowych - 5 m, 
g) maksymalna ilość kondygnacji budynków administracji, budynków socjalnych - 4 kondygnacje nad-

ziemne, 
h) dachy - płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 25° do 45°, przy czym 

główne połacie dachu muszą mięć jednakowy spadek, 
i) pokrycie dachu dla dachów spadzistych - dachówka ceramiczna, cementowa, blachodachówka, blacha 

lub gont bitumiczny w kolorze dachówki ceramicznej, odcieniach brązu lub szarości, 
j) w obrębie działki budowlanej wszystkie budynki muszą posiadać ujednolicone pokrycie dachu i ujedno-

licone elewacje zewnętrzne, 
k) zabrania się grodzenia terenu ogrodzeniami z prefabrykatów betonowych; 

4) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów 
odrębnych: 
a) teren elementarny położony w granicach administracyjnych portu morskiego, 
b) w granicach terenu elementarnego obowiązują następujące ustalenia: 

– wszelkie zagospodarowanie i zabudowa terenu musi uwzględniać istniejące oznakowanie nawiga-
cyjne oraz drogi umożliwiające dostęp do tego oznakowania, a także nie może powodować pogor-
szenia parametrów eksploatacyjnych i utrudniać prowadzenia prac związanych z ich obsługą, 

– oświetlenie wszelkich obiektów widocznych od strony wód musi posiadać odpowiednie przesłony 
tak, aby ich światło nie powodowało oślepienia manewrujących na przylegającym akwenie statków 
a także powstawania zjawisk „podświetlania tła” bardzo niekorzystnego dla możliwości identyfika-
cji i zasięgu świecenia świateł znaków nawigacyjnych, 

– wszelkie obiekty widoczne od strony wody, o ile nie stanowią oznakowania nawigacyjnego, nie 
mogą przypominać go wyglądem, ani charakterystyką świecenia świateł; 

5) zasady i warunki podziału nieruchomości: 
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej - 1,0 ha, 
b) minimalna szerokość frontu nowo wydzielanej działki budowlanej - 50 m, 
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego, z którego następuje wjazd na działkę bu-

dowlaną musi być od 60° do 90°, 
d) w trakcie wydzielania nowych działek budowlanych dopuszcza się wydzielanie dodatkowych dróg we-

wnętrznych o minimalnej szerokości 8 m w liniach rozgraniczających powiązanych z drogami we-
wnętrznymi oznaczonymi symbolem KDW 02 i KDW03, 

e) dopuszcza się zmianę przebiegu linii nabrzeży; 
6) obsługa komunikacyjna: 

a) z dróg wewnętrznych oznaczonych symbolem KDW 02 i KDW03 lub dodatkowych dróg wewnętrznych 
wydzielonych w trakcie podziału na działki budowlane powiązanych z drogami wewnętrznymi KDW 02 
i KDW03, 

b) zabrania się wykonywania wszelkich nowych zjazdów na działki budowlane z drogi publicznej klasy 
zbiorczej oznaczonej symbolem KDZ 01, 

c) obsługa parkingowa: 
– ustala się minimum dwa miejsca parkingowe na każdych pięciu zatrudnionych w: przemyśle, pro-

dukcji, obsłudze portu, składach i magazynach, obiektach składowania i przeładunku paliw zlokali-
zowanych w liniach rozgraniczających terenu elementarnego oznaczonego symbolem 1P, 

– ustala się minimum dwa miejsca parkingowe na każde 100 m2 powierzchni użytkowej usług, 
– ustala się minimum 6 miejsc parkingowych na potrzeby każdej stacji obsługi pojazdów; 

7) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej: 
a) gospodarka ściekowa: 

– odprowadzanie ścieków sanitarnych do projektowanych kolektorów kanalizacji sanitarnej zlokali-
zowanych w liniach rozgraniczających dróg wewnętrznych oznaczonych symbolem KDW 02 
i KDW03 oraz w liniach rozgraniczających terenu elementarnego oznaczonego symbolem 1P za 
pomocą projektowanych przyłączy, 
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– odprowadzanie wód opadowych do projektowanych kolektorów kanalizacji deszczowej zlokalizo-
wanej w liniach rozgraniczających dróg wewnętrznych oznaczonych symbolem KDW 02 i KDW 03 
oraz w liniach rozgraniczających terenu elementarnego oznaczonego symbolem 1P, za pomocą pro-
jektowanych przyłączy, 

b) zaopatrzenie w wodę - z istniejącej i projektowanych magistrali wodociągowych zlokalizowanych w li-
niach rozgraniczających drogi publicznej klasy zbiorczej oznaczonej symbolem KDZ 01, w liniach roz-
graniczających dróg wewnętrznych oznaczonych symbolem KDW 02 i KDW 03 oraz w liniach rozgrani-
czających terenu elementarnego oznaczonego symbolem 1P, za pomocą projektowanych przyłączy, 

c) zaopatrzenie w energię elektryczną - z istniejących i projektowanych sieci elektroenergetycznych śred-
niego i niskiego napięcia zlokalizowanych w liniach rozgraniczających drogi publicznej klasy zbiorczej 
oznaczonej symbolem KDZ 01 oraz drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem KDW 02 oraz w liniach 
rozgraniczających terenu elementarnego oznaczonego symbolem 1P, za pomocą projektowanych przy-
łączy, 

d) zaopatrzenie w ciepło i gaz: 
– zaopatrzenie w gaz z istniejącej i projektowanej sieci gazowej zlokalizowanej w liniach rozgranicza-

jących drogi publicznej klasy zbiorczej oznaczonej symbolem KDZ 01 oraz drogi wewnętrznej ozna-
czonej symbolem KDW 02, za pomocą projektowanych przyłączy, 

– zaopatrzenie w ciepło z źródeł indywidualnych, 
e) telekomunikacja - podłączenie do istniejącej i projektowanej linii telefonicznej zlokalizowanej w liniach 

rozgraniczających drogi publicznej klasy KDZ 01 oraz drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem KDW 
02, za pomocą projektowanych przyłączy, 

f) dopuszcza się podłączenie terenu elementarnego oznaczonego symbolem 1P do innych projektowanych 
sieci infrastruktury przemysłowej, w tym w szczególności sieci tlenowych, acetylenowych, sprężonego 
powietrza zgodnie z zapotrzebowaniem i przeznaczeniem terenu, 

g) gospodarka odpadami - ustala się gromadzenie odpadów w granicach własnej nieruchomości; 
8) tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu: 

a) ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem 
wykorzystania zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem do czasu zagospodarowania całego terenu 
elementarnego w jego liniach rozgraniczających zgodnie z przeznaczeniem terenu oraz za wyjątkiem lo-
kalizowania tymczasowych obiektów usługowo-handlowych, 

b) dopuszcza się lokalizowanie tymczasowych obiektów usługowo-handlowych o kubaturze pojedynczego 
obiektu nie przekraczającej 400 m3, 

c) ustala się tymczasowe wykorzystanie oczyszczalni ścieków zgodnie z jej obecną funkcją do czasu za-
chowania pełnej sprawności technicznej; 

9) stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - 30%. 

§ 13. Obowiązujące ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem terenu 2P o powierzchni 
1,25 ha: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) przeznaczenie podstawowe: 

– obiekty przemysłowe, 
– obiekty produkcyjne, 
– obiekty usługowe związane z obsługą portu, 
– obiekty i urządzenia obsługi portu, 
– obiekty i tereny magazynowe i składowe, 
– stacje obsługi pojazdów, w tym stacje paliw na potrzeby własne lokalizowanych inwestycji, 

b) przeznaczenie dopuszczalne: 
– obiekty administracji, obiekty socjalne, 
– zabudowa garażowa i gospodarcza, 
– obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej realizowane na potrzeby własne poszczegól-

nych inwestycji, w tym oczyszczalnia ścieków do czasu jej likwidacji; 
4) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zabudowa związana z przeznaczeniem dopuszczalnym 

może być realizowana jako obiekty wolnostojące lub w ramach budynków przeznaczenia podstawowego; 
5) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy: 
– ustala się w odległości 10 m od linii rozgraniczającej z drogą publiczną klasy zbiorczej oznaczonej 

symbolem KDZ 01, 
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– ustala się w odległości 6 m od linii rozgraniczającej z drogą wewnętrzną oznaczoną symbolem 
KDW 03, 

b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach poszczególnych działek budowlanych - 5% 
powierzchni działki, 

c) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej - 60% powierzchni działki budow-
lanej, 

d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 2.0, 
e) maksymalna wysokość budynków przeznaczenia podstawowego - 20 m, 
f) maksymalna wysokość wolnostojących budynków administracji, budynków socjalnych - 12 m, 
g) maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garażowych - 5 m, 
h) maksymalna ilość kondygnacji budynków administracji, budynków socjalnych - 3 kondygnacje nad-

ziemne, 
i) dachy - płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 25° do 45°, przy czym 

główne połacie dachu muszą mięć jednakowy spadek, 
j) pokrycie dachu dla dachów spadzistych - dachówka ceramiczna, cementowa, blachodachówka, blacha 

lub gont bitumiczny w kolorze dachówki ceramicznej, odcieniach brązu lub szarości, 
k) w obrębie działki budowlanej wszystkie budynki muszą posiadać ujednolicone pokrycie dachu i ujedno-

licone elewacje zewnętrzne, 
l) ustala się skanalizowanie istniejących rowów melioracyjnych, 
m) zabrania się grodzenia terenu ogrodzeniami z prefabrykatów betonowych; 

4) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów 
odrębnych: 
a) teren elementarny położony w granicach administracyjnych portu morskiego, 
b) w granicach terenu elementarnego obowiązują następujące ustalenia: 

– wszelkie zagospodarowanie i zabudowa terenu musi uwzględniać istniejące oznakowanie nawiga-
cyjne oraz drogi umożliwiające dostęp do tego oznakowania, a także nie może powodować pogor-
szenia parametrów eksploatacyjnych i utrudniać prowadzenia prac związanych z ich obsługą, 

– oświetlenie wszelkich obiektów widocznych od strony wód musi posiadać odpowiednie przesłony 
tak, aby ich światło nie powodowało oślepienia manewrujących na przylegającym akwenie statków 
a także powstawania zjawisk „podświetlania tła” bardzo niekorzystnego dla możliwości identyfika-
cji i zasięgu świecenia świateł znaków nawigacyjnych, 

– wszelkie obiekty widoczne od strony wody, o ile nie stanowią oznakowania nawigacyjnego, nie 
mogą przypominać go wyglądem, ani charakterystyką świecenia świateł, 

c) teren elementarny położony w granicach obszaru zagrożenia powodzią, 
d) w granicach obszaru zagrożenia powodzią ustala się zakaz odprowadzania ścieków do trwałych zbior-

ników bezodpływowych; 
5) zasady i warunki podziału nieruchomości: 

a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej - 1500 m2, 
b) minimalna szerokość frontu nowo wydzielanej działki budowlanej - 30 m, 
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego, z którego następuje wjazd na działkę bu-

dowlaną musi być od 75° do 90°; 
6) obsługa komunikacyjna: 

a) z drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem KDW 03, 
b) obsługa parkingowa: 

– ustala się minimum dwa miejsca parkingowe na każdych pięciu zatrudnionych w: przemyśle, pro-
dukcji, obsłudze portu, składach i magazynach, zlokalizowanych w liniach rozgraniczających terenu 
elementarnego oznaczonego symbolem 2P, 

– ustala się minimum dwa miejsca parkingowe na każde 100 m2 powierzchni użytkowej usług, 
– ustala się minimum 6 miejsc parkingowych na potrzeby każdej stacji obsługi pojazdów; 

7) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej: 
a) gospodarka ściekowa: 

– odprowadzanie ścieków sanitarnych do projektowanego kolektora kanalizacji sanitarnej zlokalizo-
wanego w liniach rozgraniczających drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem KDW 03, za pomocą 
projektowanych przyłączy, 
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– odprowadzanie wód opadowych do projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej zlokalizowa-
nego w liniach rozgraniczających drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem KDW 03 oraz w liniach 
rozgraniczających terenu elementarnego oznaczonego symbolem 1P, za pomocą projektowanych 
przyłączy, 

b) zaopatrzenie w wodę - z istniejącej magistrali wodociągowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających 
drogi publicznej klasy zbiorczej oznaczonej symbolem KDZ 01, za pomocą projektowanych przyłączy, 

c) zaopatrzenie w energię elektryczną - z istniejących i projektowanych sieci elektroenergetycznych śred-
niego i niskiego napięcia zlokalizowanych w liniach rozgraniczających drogi publicznej klasy zbiorczej 
oznaczonej symbolem KDZ 01 i drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem KDW 03 oraz w liniach roz-
graniczających terenu elementarnego oznaczonego symbolem 2P, za pomocą projektowanych przyłączy, 

d) zaopatrzenie w ciepło i gaz: 
– zaopatrzenie w gaz z istniejącej i projektowanej sieci gazowej zlokalizowanej w liniach rozgranicza-

jących drogi publicznej klasy zbiorczej oznaczonej symbolem KDZ 01 oraz drogi wewnętrznej ozna-
czonej symbolem KDW 03, za pomocą projektowanych przyłączy, 

– zaopatrzenie w ciepło z źródeł indywidualnych, 
e) telekomunikacja - podłączenie do istniejącej i projektowanej linii telefonicznej zlokalizowanej w liniach 

rozgraniczających drogi publicznej klasy KDZ 01 oraz drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem KDW 
03, za pomocą projektowanych przyłączy, 

f) dopuszcza się podłączenie terenu elementarnego oznaczonego symbolem 2P do innych projektowanych 
sieci infrastruktury przemysłowej, w tym w szczególności sieci tlenowych, acetylenowych, zgodnie 
z zapotrzebowaniem i przeznaczeniem terenu, 

g) gospodarka odpadami - ustala się gromadzenie odpadów w granicach własnej nieruchomości; 
8) tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu - ustala się zakaz tymczasowego zago-

spodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem wykorzystania zgodnego z dotychczaso-
wym użytkowaniem do czasu zagospodarowania całego terenu elementarnego w jego liniach rozgraniczają-
cych zgodnie z przeznaczeniem terenu; 

9) stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - 30%. 

§ 14. Obowiązujące ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem terenu 3P o powierzchni 
4,85 ha: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) przeznaczenie podstawowe: 

– obiekty przemysłowe, 
– obiekty produkcyjne, 
– obiekty usługowe, 
– obiekty i urządzenia obsługi portu, 
– obiekty i tereny magazynowe i składowe, 
– obiekty składowania i przeładunku paliw płynnych, 
– stacje obsługi pojazdów, w tym stacje paliw na potrzeby własne lokalizowanych inwestycji, 
– obiekty i urządzenia obsługi transportu wodnego i drogowego, 

b) przeznaczenie dopuszczalne: 
– obiekty administracji, obiekty socjalne, 
– zabudowa garażowa i gospodarcza, 
– obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej realizowane na potrzeby własne poszczegól-

nych inwestycji; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zabudowa związana z przeznaczeniem dopuszczalnym 

może być realizowana jako obiekty wolnostojące lub w ramach budynków przeznaczenia podstawowego; 
3) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy - ustala się w odległości 4 m od linii rozgraniczającej z drogą we-
wnętrzną oznaczoną symbolem KDW 03, 

b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach poszczególnych działek budowlanych - 5% 
powierzchni działki, 

c) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej - 60% powierzchni działki budow-
lanej, 

d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 2.0, 
e) maksymalna wysokość budynków przeznaczenia podstawowego - 20 m, 
f) maksymalna wysokość wolnostojących budynków administracji, budynków socjalnych - 12 m, 
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g) maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garażowych - 5 m, 
h) maksymalna ilość kondygnacji budynków administracji, budynków socjalnych - 4 kondygnacje nad-

ziemne, 
i) dachy - płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 25° do 45°, przy czym 

główne połacie dachu muszą mięć jednakowy spadek, 
j) pokrycie dachu dla dachów spadzistych - dachówka ceramiczna, cementowa, blachodachówka, blacha 

lub gont bitumiczny w kolorze dachówki ceramicznej, odcieniach brązu lub szarości, 
k) w obrębie działki budowlanej wszystkie budynki muszą posiadać ujednolicone pokrycie dachu i ujedno-

licone elewacje zewnętrzne, 
l) ustala się zachowanie istniejących rowów melioracyjnych lub ich skanalizowanie w przypadku zabudo-

wy lub innego zagospodarowania terenu w miejscach istnienia rowów, 
m) zabrania się grodzenia terenu ogrodzeniami z prefabrykatów betonowych; 

4) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów 
odrębnych: 
a) teren elementarny położony w granicach administracyjnych portu morskiego, 
b) w granicach terenu elementarnego obowiązują następujące ustalenia: 

– wszelkie zagospodarowanie i zabudowa terenu musi uwzględniać istniejące oznakowanie nawiga-
cyjne oraz drogi umożliwiające dostęp do tego oznakowania, a także nie może powodować pogor-
szenia parametrów eksploatacyjnych i utrudniać prowadzenia prac związanych z ich obsługą, 

– oświetlenie wszelkich obiektów widocznych od strony wód musi posiadać odpowiednie przesłony 
tak, aby ich światło nie powodowało oślepienia manewrujących na przylegającym akwenie statków 
a także powstawania zjawisk „podświetlania tła” bardzo niekorzystnego dla możliwości identyfika-
cji i zasięgu świecenia świateł znaków nawigacyjnych, 

– wszelkie obiekty widoczne od strony wody, o ile nie stanowią oznakowania nawigacyjnego, nie 
mogą przypominać go wyglądem, ani charakterystyką świecenia świateł, 

c) teren elementarny częściowo położony w granicach obszaru zagrożenia powodzią, 
d) w granicach obszaru zagrożenia powodzią ustala się zakaz odprowadzania ścieków do trwałych zbior-

ników bezodpływowych; 
5) zasady i warunki podziału nieruchomości: 

a) minimalna powierzchnia działki budowlanej - 1,0 ha, 
b) minimalny front nowo wydzielanej działki 20 m, 
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego, z którego następuje wjazd na działkę bu-

dowlaną musi być od 60° do 90°, 
d) w trakcie wydzielania nowych działek budowlanych dopuszcza się wydzielanie dodatkowych dróg we-

wnętrznych o minimalnej szerokości 8 m w liniach rozgraniczających powiązanych z drogą wewnętrzną 
oznaczoną symbolem KDW03, 

e) dopuszcza się zmianę przebiegu linii nabrzeży; 
6) obsługa komunikacyjna: 

a) z drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem KDW 03, 
b) obsługa parkingowa: 

– ustala się minimum dwa miejsca parkingowe na każdych pięciu zatrudnionych w: przemyśle, pro-
dukcji, obsłudze portu, składach i magazynach, obiektach składowania i przeładunku paliw zlokali-
zowanych w liniach rozgraniczających terenu elementarnego oznaczonego symbolem 3P, 

– ustala się minimum dwa miejsca parkingowe na każde 100 m2 powierzchni użytkowej usług, 
– ustala się minimum 6 miejsc parkingowych na potrzeby każdej stacji obsługi pojazdów; 

7) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej: 
a) gospodarka ściekowa: 

– odprowadzanie ścieków sanitarnych do projektowanego kolektora kanalizacji sanitarnej zlokalizo-
wanego w liniach rozgraniczających drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem KDW 03 za pomocą 
projektowanych przyłączy, 

– odprowadzanie wód opadowych do projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej zlokalizowa-
nego w liniach rozgraniczających drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem KDW 03, za pomocą 
projektowanych przyłączy, 

b) zaopatrzenie w wodę - z istniejącej i projektowanej magistrali wodociągowej zlokalizowanej w liniach 
rozgraniczających drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem KDW 03 oraz w liniach rozgraniczających 
terenu elementarnego oznaczonego symbolem 3P oraz w liniach rozgraniczających terenu elementarne-
go oznaczonego symbolem 3P, za pomocą projektowanych przyłączy, 
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c) zaopatrzenie w energię elektryczną - z istniejących i projektowanych sieci elektroenergetycznych śred-
niego i niskiego napięcia zlokalizowanych w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KDW 
03 oraz w liniach rozgraniczających terenu elementarnego oznaczonego symbolem 3P, za pomocą ist-
niejących i projektowanych przyłączy, 

d) zaopatrzenie w ciepło i gaz: 
– zaopatrzenie w gaz z projektowanej sieci gazowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi 

wewnętrznej oznaczonej symbolem KDW 03, za pomocą projektowanych przyłączy, 
– zaopatrzenie w ciepło z źródeł indywidualnych, 

e) telekomunikacja - podłączenie do projektowanej kablowej linii telefonicznej zlokalizowanej w liniach 
rozgraniczających drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem KDW 03, za pomocą projektowanych przy-
łączy, 

f) dopuszcza się podłączenie terenu elementarnego oznaczonego symbolem 3P do innych projektowanych 
sieci infrastruktury przemysłowej, w tym w szczególności sieci tlenowych, acetylenowych, sprężonego 
powietrza zgodnie z zapotrzebowaniem i przeznaczeniem terenu, 

g) gospodarka odpadami - ustala się gromadzenie odpadów w granicach własnej nieruchomości; 
8) tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu: 

a) ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem 
wykorzystania zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem do czasu zagospodarowania całego terenu 
elementarnego w jego liniach rozgraniczających zgodnie z przeznaczeniem terenu oraz za wyjątkiem lo-
kalizowania tymczasowych obiektów usługowo-handlowych, 

b) dopuszcza się lokalizowanie tymczasowych obiektów usługowo-handlowych o kubaturze pojedynczego 
obiektu nie przekraczającej 400 m3; 

9) stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - 30%. 

§ 15. Obowiązujące ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem terenu KDZ-01 o po-
wierzchni 3,70 ha: 

1) przeznaczenie terenu - droga powiatowa klasy zbiorczej; 
2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających 30 m, 
b) wszelkie zagospodarowanie terenu musi uwzględniać istniejące oznakowanie nawigacyjne oraz drogi 

umożliwiające dostęp do tego oznakowania, a także nie może powodować pogorszenia parametrów 
eksploatacyjnych i utrudniać prowadzenia prac związanych z ich obsługą, 

c) oświetlenie wszelkich obiektów widocznych od strony wód musi posiadać odpowiednie przesłony tak, 
aby ich światło nie powodowało oślepienia manewrujących na przylegającym akwenie statków a także 
powstawania zjawisk „podświetlania tła” bardzo niekorzystnego dla możliwości identyfikacji i zasięgu 
świecenia świateł znaków nawigacyjnych, 

d) wszelkie obiekty widoczne od strony wody, o ile nie stanowią oznakowania nawigacyjnego, nie mogą 
przypominać go wyglądem, ani charakterystyką świecenia świateł; 

3) zasady i warunki podziału nieruchomości ustala się wydzielenie działki po liniach rozgraniczających terenu 
elementarnego; 

4) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej: 
a) gospodarka ściekowa: 

– istniejące kolektory kanalizacji sanitarnej o przekrojach Ø od 180 do 400 mm oraz istniejące i pro-
jektowane przyłącza, 

– powierzchniowy system odprowadzania wód opadowych, 
b) zaopatrzenie w wodę - istniejąca magistrala wodociągowa o przekroju Ø 200 mm i przebudowana ma-

gistrala wodociągowa o przekroju Ø 300 mm oraz istniejące i projektowane przyłącza, 
c) zaopatrzenie w energię elektryczną - istniejące i projektowane kablowe i napowietrzne linie elektroener-

getyczne średniego lub niskiego napięcia oraz istniejące i projektowane przyłącza, 
d) zaopatrzenie w ciepło i gaz - istniejące i projektowane sieci gazowe średniego i niskiego ciśnienia oraz 

istniejące i projektowane przyłącza, 
e) telekomunikacja - projektowane i istniejące sieci oraz istniejące i projektowane przyłącza; 

5) tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu - ustala się zakaz tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem wykorzystania zgodnego z dotychczaso-
wym użytkowaniem; 

6) stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - 0%. 
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§ 16. Obowiązujące ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem terenu KDW 02 o po-
wierzchni 0,16 ha: 

1) przeznaczenie terenu - droga wewnętrzna; 
2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających 9 m, 
b) ustala się zakończenie drogi wewnętrznej placem manewrowym o wymiarach zgodnych z rysunkiem 

planu; 
3) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów 

odrębnych: 
a) teren elementarny położony w granicach administracyjnych portu morskiego, 
b) w granicach terenu elementarnego obowiązują następujące ustalenia: 

– wszelkie zagospodarowanie terenu musi uwzględniać istniejące oznakowanie nawigacyjne oraz 
drogi umożliwiające dostęp do tego oznakowania, a także nie może powodować pogorszenia para-
metrów eksploatacyjnych i utrudniać prowadzenia prac związanych z ich obsługą, 

– oświetlenie wszelkich obiektów widocznych od strony wód musi posiadać odpowiednie przesłony 
tak, aby ich światło nie powodowało oślepienia manewrujących na przylegającym akwenie statków 
a także powstawania zjawisk „podświetlania tła” bardzo niekorzystnego dla możliwości identyfika-
cji i zasięgu świecenia świateł znaków nawigacyjnych, 

– wszelkie obiekty widoczne od strony wody, o ile nie stanowią oznakowania nawigacyjnego, nie 
mogą przypominać go wyglądem, ani charakterystyką świecenia świateł, 

c) teren elementarny częściowo położony w granicach obszaru zagrożenia powodzią; 
4) zasady i warunki podziału nieruchomości ustala się wydzielenie działki po liniach rozgraniczających terenu 

elementarnego; 
5) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) gospodarka ściekowa: 
– projektowany kolektor kanalizacji sanitarnej o przekroju Ø 200 mm oraz projektowane przyłącza, 
– projektowany kolektor kanalizacji deszczowej o przekroju Ø od 400 do 600 mm oraz projektowane 

przyłącza, 
b) zaopatrzenie w wodę - projektowana magistrala wodociągowa o przekroju Ø 200 mm oraz projektowa-

ne przyłącza, 
c) zaopatrzenie w energię elektryczną - istniejące i projektowane kablowe linie elektroenergetyczne śred-

niego lub niskiego napięcia oraz projektowane przyłącza, 
d) zaopatrzenie w ciepło i gaz - projektowane sieci gazowe średniego i niskiego ciśnienia oraz projektowa-

ne przyłącza, 
e) telekomunikacja - projektowane sieci kablowe oraz projektowane przyłącza; 

6) tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu - ustala się zakaz tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem wykorzystania zgodnego z dotychczaso-
wym użytkowaniem, do czasu zagospodarowania całego terenu elementarnego w jego liniach rozgranicza-
jących zgodnie z przeznaczeniem terenu; 

7) stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - 0%. 

§ 17. Obowiązujące ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem terenu KDW 03 o po-
wierzchni 0,70 ha: 

1) przeznaczenie terenu - droga wewnętrzna; 
2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających 9 m, 
b) ustala się zakończenie drogi wewnętrznej placem manewrowym o wymiarach zgodnych z rysunkiem 

planu; 
3) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów 

odrębnych: 
a) teren elementarny położony w granicach administracyjnych portu morskiego, 
b) w granicach terenu elementarnego obowiązują następujące ustalenia: 

– wszelkie zagospodarowanie terenu musi uwzględniać istniejące oznakowanie nawigacyjne oraz 
drogi umożliwiające dostęp do tego oznakowania, a także nie może powodować pogorszenia para-
metrów eksploatacyjnych i utrudniać prowadzenia prac związanych z ich obsługą, 
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– oświetlenie wszelkich obiektów widocznych od strony wód musi posiadać odpowiednie przesłony 
tak, aby ich światło nie powodowało oślepienia manewrujących na przylegającym akwenie statków 
a także powstawania zjawisk „podświetlania tła” bardzo niekorzystnego dla możliwości identyfika-
cji i zasięgu świecenia świateł znaków nawigacyjnych, 

– wszelkie obiekty widoczne od strony wody, o ile nie stanowią oznakowania nawigacyjnego, nie 
mogą przypominać go wyglądem, ani charakterystyką świecenia świateł; 

4) zasady i warunki podziału nieruchomości ustala się wydzielenie działki po liniach rozgraniczających terenu 
elementarnego; 

5) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej: 
a) gospodarka ściekowa: 

– projektowany kolektor kanalizacji sanitarnej o przekroju Ø 200 mm oraz projektowane przyłącza, 
– projektowane przyłącza kanalizacji deszczowej, 

b) zaopatrzenie w wodę - projektowana magistrala wodociągowa o przekroju Ø 200 mm oraz projektowa-
ne przyłącza, 

c) zaopatrzenie w energię elektryczną - istniejące i projektowane linie elektroenergetyczne średniego lub 
niskiego napięcia oraz projektowane przyłącza, 

d) zaopatrzenie w ciepło i gaz - projektowane sieci gazowe średniego i niskiego ciśnienia oraz projektowa-
ne przyłącza, 

e) telekomunikacja - projektowane sieci kablowe oraz projektowane przyłącza; 
6) tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu - ustala się zakaz tymczasowego zago-

spodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem wykorzystania zgodnego z dotychczaso-
wym użytkowaniem, do czasu zagospodarowania całego terenu elementarnego w jego liniach rozgranicza-
jących zgodnie z przeznaczeniem terenu; 

7) stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - 0%. 

§ 18. Obowiązujące ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KK 04 o powierzchni 0,55 ha: 

1) przeznaczenie terenu - teren komunikacji kolejowej - bocznica kolejowa; 
2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu - szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie 

z rysunkiem planu; 
3) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów 

odrębnych: 
a) teren elementarny KK 04 położony w granicach administracyjnych portu morskiego, 
b) w granicach terenu elementarnego obowiązują następujące ustalenia: 

– wszelkie zagospodarowanie i zabudowa terenu musi uwzględniać istniejące oznakowanie nawiga-
cyjne oraz drogi umożliwiające dostęp do tego oznakowania, a także nie może powodować pogor-
szenia parametrów eksploatacyjnych i utrudniać prowadzenia prac związanych z ich obsługą, 

– oświetlenie wszelkich obiektów widocznych od strony wód musi posiadać odpowiednie przesłony 
tak, aby ich światło nie powodowało oślepienia manewrujących na przylegającym akwenie statków 
a także powstawania zjawisk „podświetlania tła” bardzo niekorzystnego dla możliwości identyfika-
cji i zasięgu świecenia świateł znaków nawigacyjnych, 

– wszelkie obiekty widoczne od strony wody, o ile nie stanowią oznakowania nawigacyjnego, nie 
mogą przypominać go wyglądem, ani charakterystyką świecenia świateł; 

4) zasady i warunki podziału nieruchomości ustala się wydzielenie działki po liniach rozgraniczających terenu 
elementarnego; 

5) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej: 
a) gospodarka ściekowa: 

– projektowane przyłącza kanalizacji sanitarnej, 
– projektowane przyłącza kanalizacji deszczowej, 

b) zaopatrzenie w wodę - projektowane przyłącza wodociągowe, 
c) zaopatrzenie w energię elektryczną - projektowane linie elektroenergetyczne średniego lub niskiego na-

pięcia oraz projektowane przyłącza, 
d) zaopatrzenie w ciepło i gaz - projektowane przyłącza, 
e) telekomunikacja - projektowane przyłącza; 

6) tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu - ustala się zakaz tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem wykorzystania zgodnego z dotychczaso-
wym użytkowaniem; 

7) stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - 0%. 
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Rozdział III 
Postanowienia końcowe 

§ 19. W granicach obszaru objętego niniejszym planem miejscowym traci moc uchwała Nr XX/158/2004 
Rady Miasta Świnoujścia z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Świnoujścia. 

§ 20. 1. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świnoujścia. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego oraz jest publikowana na stronie internetowej gminy. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

Zbigniew Pomieczyński 
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Załączniki do uchwały Nr XXII/189/2007 
Rady Miasta Świnoujścia 

z dnia 30 sierpnia 2007 r. (poz. 1798) 

Załącznik nr 1 
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Załącznik nr 3 

Rozstrzygnięcie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do planu miejscowego 

 Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zm.) Rada Miasta Świnoujścia rozstrzyga, co następuje: 

§ 1. 1. Zgodnie z art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ogłoszono w prasie 
miejscowej oraz obwieszczono na tablicy ogłoszeń termin wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu. 

2. W ogłoszeniu oraz obwieszczeniu wyznaczono termin, w którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki 
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogły wnosić uwagi dotyczące projektu planu. 

§ 2. 1. Rada Miasta Świnoujścia stwierdza, iż do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia - obszar V (rejon ulicy Ludzi Morza) wnie-
siona została jedna uwaga. 

§ 3. 1. W dniu 28 maja 2007 r. właściciel działek ewidencyjnych nr 245/1, 245/2, 249, 250, 252, 255 
Świnoujście obręb 14 złożył uwagę dotyczącą: ograniczenia szerokości nowowydzielanych dróg wewnętrznych 
z 10 do 8 m, których wydzielenie zgodnie z ustaleniami planu zostało dopuszczone w trakcie wydzielania no-
wych działek budowlanych w granicach terenu elementarnego 1P; ograniczenia szerokości nowowydzielanych 
dróg wewnętrznych z 10 do 8 m, których wydzielenie zgodnie z ustaleniami planu zostało dopuszczone w trak-
cie wydzielania nowych działek budowlanych w granicach terenu elementarnego 3P; ograniczenia szerokości 
drogi wewnętrznej KDW02 z 12 do 9 m; ograniczenia szerokości drogi wewnętrznej KDW03 z 12 do 9 m. 

2. Uwaga została w całości uwzględniona. 

3. Wprowadzenie powyższej uwagi nie wymaga ponowienia czynności proceduralnych. 

Załącznik nr 4 

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

§ 1. 1. Inwestycje służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) za-
dania własne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej należące do zadań własnych gminy, zapisane w niniejszym 
planie obejmują inwestycje ustalone w liniach rozgraniczających drogi publicznej oraz poza tymi liniami, w tym 
m. in.: publiczną drogę gminną, realizację sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz sieci kanalizacji deszczowej oraz 
planowanie i organizację zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy. 

§ 2. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej należące do zadań własnych gminy będą realizowa-
ne etapami: 

1) publiczna droga gminne klasy zbiorczej oznaczona symbolem KDZ01; 
2) sieci wodociągowe, kanalizacyjne i kanalizacji deszczowej w drogach publicznych i drogach wewnętrznych; 
3) oświetlenie dróg publicznych. 

2. Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. ustawą z dnia 
7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.), ustawą z dnia 29 stycznia 
2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), ustawą z dnia 20 grudnia 
1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747 z późn. 
zm.), ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z późn. zm.). 
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3. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy 
określają uchwalane przez Radę Miasta Świnoujścia strategie, plany i programy, w tym m. in. wieloletnie plany 
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, wieloletnie programy inwestycyjne i inne. 

§ 3. 1. Zadania w zakresie realizacji w/w inwestycji finansowane będą w całości lub w części z budżetu 
miasta oraz ze źródeł zewnętrznych (takich jak m.in. środki własne przedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyj-
nych, energetycznych i gazowych, środki strukturalne, fundusze unijne i poza unijne, kredyty i pożyczki i inne), 
w oparciu o obowiązujące przepisy i zawarte umowy. 

2. Finansowanie inwestycji, o których mowa wyżej podlegają przepisom szczególnym, w tym ustawie 
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) oraz ustawie z dnia 
29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). 

3. Wydatki majątkowe gminy, wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy oraz inwestycje, których 
okres realizacji przekracza jeden rok budżetowy uchwala się w uchwale budżetowej Rady Miasta Świnoujścia. 

Poz. 1799 
 

UCHWAŁA NR XXII/190/2007 
Rady Miasta Świnoujścia 
z dnia 30 sierpnia 2007 r. 

 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia - obszar V 

(rejon ulicy Fińskiej). 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zm.: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41; Dz. U. z 2004 r. Nr 141, 
poz. 1492; Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954; Dz. U. z 2005 r. Nr 130, poz. 1087; Dz. U. z 2006 r. Nr 45, 
poz. 319) Rada Miasta Świnoujścia uchwala, co następuje: 

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/319/2005 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 24 marca 2005 r. 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia - obszar V (rejon 
ulicy Fińskiej) po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Świnoujście” uchwalonego uchwałą Nr LXVII/442/2002 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 
5 lipca 2002 r., uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście - 
obszar V (rejon ulicy Fińskiej). 

2. Plan miejscowy obejmuje obszar o łącznej powierzchni 16 ha, którego granice ustala rysunek planu 
miejscowego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Integralną część uchwały stanowią następujące załączniki: 

1) rysunek planu miejscowego w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1; 
2) wyrys ze studium stanowiący załącznik nr 2; 
3) rozstrzygnięcie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do planu miejscowego stanowiący załącznik nr 3; 
4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy stanowiące załącznik nr 4. 

4. Przedmiotem zmiany planu jest zabudowa portowa, przemysłowo-składowa i zabudowa związana z usłu-
gami, w tym z wielko powierzchniowym handlem oraz infrastruktura techniczna, komunikacja drogowa i kolejowa. 
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§ 2. 1. Ustala się następujące zasady konstrukcji planu: 

1) ustalenia ogólne obowiązują na całym terenie objętym planem, a ustalenia szczegółowe obowiązują dla po-
szczególnych terenów elementarnych; 

2) każdy „Teren elementarny” oznaczono na rysunku planu oraz w tekście niniejszej uchwały identyfikatorem 
cyfrowo-literowym, tzw. „Symbolem terenu”. Litera oznacza przeznaczenie terenu, a występująca przed nią 
cyfra oznacza numer kolejnego terenu elementarnego. W przypadku oznaczenia terenów dróg przed kolej-
nym numerem terenu drogi postawiono symbol literowy oznaczający klasę drogi; 

3) następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 
a) granica terenu objętego planem, 
b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnym sposobie zagospodarowania, 
c) symbole terenu złożone z oznaczenia cyfrowo-literowego, 
d) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
e) podziały na działki budowlane, 
f) strefa od linii elektroenergetycznej 110 kV. 

§ 3. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 

1) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, poza którą 
zakazuje się wprowadzania wszelkich budynków; 

2) obiektach obsługi technicznej - należy przez to rozumieć budowle i urządzenia infrastruktury technicznej, 
obsługi transportu publicznego, utrzymania dróg i zieleni gminnej, urządzenia wodne i inne służące zaspoka-
janiu zbiorowych potrzeb mieszkańców oraz celom publicznym; 

3) usługach komercyjnych - należy przez to rozumieć usługi związane z: handlem detalicznym (w tym handlem 
wielko powierzchniowym), rzemiosłem usługowym oraz gastronomią; 

4) wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć maksymalną wartość stosunku powierzchni 
całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków istniejących i lokalizowanych na da-
nej działce budowlanej do powierzchni całkowitej działki; 

5) zabudowie usługowej - należy przez to rozumieć wszelkie budynki lub budowle, które w całości lub części 
służą do działalności, której celem jest zaspokajanie potrzeb ludności, a nie wytwarzanie bezpośrednio me-
todami przemysłowymi dóbr materialnych. 

§ 4. Ustala się przeznaczenie terenów elementarnych o różnym sposobie zagospodarowania wyznaczonych 
liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolem terenu zgodnie z rysunkiem planu: 

1) teren zabudowy usług portowych - TP; 
2) teren zabudowy usług komercyjnych - UC; 
3) teren zabudowy usługowej oznaczony symbolem - U; 
4) teren komunikacji kolejowej oznaczony symbolem - KK; 
5) teren dróg wewnętrznych oznaczony symbolem - KDW. 

§ 5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) w zakresie ochrony środowiska ustala się: 
a) na całym obszarze objętym planem dopuszcza się lokalizowanie przedsięwzięć mogących znacząco od-

działywać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia 
na środowisko może być wymagany, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

b) dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia 
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, zgodnie z przepisami od-
rębnymi ustala się obowiązek przeprowadzenia procedury oddziaływania na środowisko zgodnie z prze-
pisami odrębnymi, 

c) zakaz składowania wszelkich odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych w granicach obszaru objęte-
go planem miejscowym, 

d) dla poszczególnych terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami terenu 
dopuszczalne poziomy hałasu muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami odrębnymi, 

e) do czasu skablowania istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV ustala się zachowanie 
strefy o szerokości 20 m od osi linii zgodnie z rysunkiem planu, w granicach wyznaczonej strefy wszel-
kie zagospodarowanie winno być zgodne z przepisami odrębnymi; 
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2) w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się: 

a) zakaz usuwania, niszczenia i uszkadzania: drzew i krzewów, zadrzewień i zakrzewień śródpolnych oraz 
przydrożnych a także innych gatunków roślin, w tym zwłaszcza: fragmentów olsu zlokalizowanego na 
terenach elementarnych oznaczonych symbolem 2U, 3UC, szpaleru dębów zlokalizowanego na tere-
nach elementarnych oznaczonych symbolem 2U, 3UC, a także pojedynczych dębów i wierzb zlokalizo-
wanych na całym obszarze objętym opracowaniem, 

b) wykonywanie szpalerów drzew na terenach elementarnych UC i U wzdłuż ciągów komunikacyjnych, 
c) szpalery drzew powinny być wykonane z gatunków drzew rodzimych - liściastych, 
d) szpalery drzew należy uzupełnić grupami krzewów w celu zbudowania wielowarstwowej struktury ro-

ślinnej. 

§ 6. W granicach objętych niniejszym planem miejscowym nie występują obiekty dziedzictwa kulturowego, 
zabytki oraz obiekty dóbr kultury współczesnej. 

§ 7. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

1) wszelkie niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania miasta budowle i urządzenia, a w szczególności: ra-
townictwa, bezpieczeństwa państwa, obiekty obsługi technicznej, obiekty i urządzenia ochrony przeciwpo-
wodziowej, urządzenia wodne i melioracji można realizować na każdym terenie elementarnym w sposób 
zgodny z ustaleniami planu, przepisami odrębnymi; 

2) na całym obszarze objętym niniejszym planem miejscowym zabrania się lokalizacji wszelkich tymczasowych 
obiektów usługowo-handlowych; 

3) dopuszcza się realizację nośników reklamowych w formie: 
a) wolnostojących tablic reklamowych o całkowitej wysokości nośnika reklamowego nie większej niż 

10 m (licząc od poziomu gruntu rodzimego do najwyższego punktu nośnika reklamowego) i o po-
wierzchni tablicy mierzonej w obrysie zewnętrznym nie większym niż 10 m2, 

b) tablic, ekranów o powierzchni mierzonej w obrysie zewnętrznym nie większej niż 8 m2 w powiązaniu 
z obiektami budowlanymi, 

c) neonów w powiązaniu z obiektami budowlanymi; 
4) zabrania się lokalizowania nośników reklamowych: 

a) na terenach komunikacji kolejowej, 
b) w liniach rozgraniczających dróg wewnętrznych. 

§ 8. Ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) ustala się linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i różnym sposobie zagospodarowania określone 
na rysunku planu; 

2) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy określone na rysunku planu. Wszelka zabudowa na terenach 
elementarnych, na których wyznaczono nieprzekraczalne linie zabudowy musi być sytuowana zgodnie 
z tymi liniami. 

§ 9. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 

1) ustala się ogólne warunki zaspokojenia potrzeb parkingowych obowiązujące dla całego obszaru objętego 
ustaleniami planu: 
a) potrzeby parkingowe dla istniejących i projektowanych inwestycji należy realizować w granicach działki 

lub zespołu działek, na których istnieje lub realizowana jest inwestycja, 
b) ilość miejsc parkingowych dla poszczególnych terenów musi być zgodna z ustaleniami szczegółowymi; 

2) ustala się, że obsługę terenu objętego niniejszym planem miejscowym w zakresie komunikacji zapewniają 
drogi wewnętrzne; 

3) ustala się, że drogi wewnętrzne mają połączenie z ulicą Fińską i ulicą Ludzi Morza zlokalizowanymi poza 
granicami obszaru objętego niniejszym planem miejscowym; 

4) ustala się, że powiązanie układu komunikacyjnego obszaru objętego niniejszym planem miejscowym z ze-
wnętrznym układem komunikacyjnym zapewniają ul: Fińska, Skandynawska, Duńska i Ludzi Morza zlokali-
zowane poza granicami obszaru objętego niniejszym planem miejscowym. 

§ 10. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej. 

1) ustala się następujące ogólne zasady dotyczące gospodarki ściekowej: 
a) odprowadzenie ścieków sanitarnych nastąpi do miejskiej sieci kanalizacyjnej poprzez system istnieją-

cych i projektowanych kolektorów kanalizacji sanitarnej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi, 
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b) dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie przekrojów sieci wskazanych w niniejszym planie miejsco-
wym na etapie opracowania dokumentacji technicznej budowy lub przebudowy sieci, 

c) ustala się budowę systemu kanalizacji sanitarnej w szczególności poprzez budowę nowych kolektorów 
o przekroju Ø 200 mm w liniach rozgraniczających dróg wewnętrznych oznaczonych symbolem 
KDW01, KDW02, KDW03 i w liniach rozgraniczających ulicy Fińskiej zlokalizowanej poza granicami 
obszaru objętego niniejszym planem miejscowym oraz nowych przyłączy, 

d) ścieki sanitarne będą odprowadzane do miejskiej oczyszczalni ścieków, 
e) wody opadowe z terenów dróg wewnętrznych oznaczonych symbolem KDW01, KDW02, KDW03, te-

renów zabudowy usług komercyjnych oznaczonych symbolem 3UC, terenów zabudowy usługowej 
oznaczonych symbolem 2U i terenów zabudowy usług portowych oznaczonych symbolem 1TP będą 
ujmowane w system projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi, 

f) ustala się budowę systemu kanalizacji deszczowej, w szczególności poprzez budowę nowych kolekto-
rów w liniach rozgraniczających dróg wewnętrznych oznaczonych symbolem: KDW 01, KDW 02 
o przekrojach Ø od 400 do 500 mm i nowych przyłączy, 

g) projektowana sieć kanalizacji deszczowej będzie połączona kolektorem kanalizacji deszczowej o prze-
krojach Ø od 500 do 1000 mm zlokalizowanym w liniach rozgraniczających ulic: Fińskiej, Duńskiej 
i Skandynawskiej, 

h) wody opadowe po podczyszczeniu będą odprowadzane do rzeki Świny, 
i) podczyszczenie wód opadowych zgodnie z przepisami odrębnymi, 
j) dla terenów komunikacji kolejowej dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do gruntu w grani-

cach działki własnej; 
2) ustala się następujące ogólne zasady dotyczące zaopatrzenia w wodę: 

a) zaopatrzenie w wodę nastąpi z miejskiej sieci wodociągowej poprzez system istniejących i projektowa-
nych magistrali wodociągowych zgodnie z ustaleniami szczegółowymi, 

b) ustala się rozbudowę sieci wodociągowej w szczególności poprzez budowę nowej magistrali wodocią-
gowej o przekroju Ø 200 mm zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi wewnętrznej oznaczonej 
symbolem KDW 02 oraz nowych przyłączy, 

c) projektowana sieć wodociągowa będzie połączona magistralą wodociągową o przekroju Ø 300 mm zlo-
kalizowaną w liniach rozgraniczających ulic: Fińskiej, Duńskiej, Skandynawskiej i Ludzi Morza poza gra-
nicami obszaru objętego niniejszym planem miejscowym, 

e) zabrania się wykonywania nowych ujęć wód podziemnych za wyjątkiem głębinowych studni awaryj-
nych lokalizowanych na zasadach obowiązujących w gminie; 

3) ustala się następujące ogólne zasady dotyczące zaopatrzenia w energię elektryczną: 
a) zasilanie w energię elektryczną nastąpi z istniejących lub projektowanych linii elektroenergetycznych 

30 kV, 15 kV i 0,4 kV lub alternatywnych źródeł energii, za wyjątkiem wiatrowni siłowych, 
b) nowe budynki będą zasilane w energię elektroenergetyczną po zrealizowaniu odpowiedniej infrastruktu-

ry energetycznej wykonanej z warunkami przyłączenia, 
c) istniejące linie napowietrzne wysokiego, średniego i niskiego napięcia, kolidujące z projektowanym za-

inwestowaniem terenu należy przebudować. Wskazuje się ich stopniową likwidację i zastępowanie, 
w ramach remontów lub robót budowlanych, 

d) w przypadku skablowania istniejącej linii elektroenergetycznej 110 kV ustala się, że sieć kablowa 
110 kV będzie zlokalizowana: 
– w liniach rozgraniczających ulic: Ludzi Morza, Duńskiej, Skandynawskiej i Fińskiej zlokalizowanych 

poza granicami obszaru objętego niniejszym planem miejscowym, 
– lub w pasie terenu zawartym pomiędzy linią rozgraniczającą terenów elementarnych oznaczonych 

symbolem 2U i 3UC z ulicami: Duńska, Skandynawska i Ludzi Morza (granicą obszaru objętego 
opracowaniem) a nieprzekraczalną linią zabudowy, 

e) ustala się zakaz lokalizowania kablowej sieci elektroenergetycznej 110 kV wewnątrz nieprzekraczalnych 
linii zabudowy na terenach elementarnych oznaczonych symbolem 2U i 3UC, 

f) nowe linie elektroenergetyczne należy realizować jako podziemne, 
g) ustala się możliwość realizowania stacji transformatorowych w pobliżu przebiegu linii SN na wszystkich 

terenach elementarnych w trakcie realizacji planu; 
4) ustala się następujące ogólne zasady dotyczące zaopatrzenia w energię cieplną i gaz: 

a) wszystkie budynki, których funkcja wymaga zasilania w energię cieplną muszą posiadać zbiorowe lub 
indywidualne źródła dostarczania ciepła w stopniu wystarczającym dla prawidłowego użytkowania 
zgodnego z funkcją, z zaleceniem wykorzystania energii elektrycznej, gazu, oleju niskosiarkowego, wę-
gla spalanego w piecach niskoemisyjnych lub odnawialnych źródeł energii, 
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b) ustala się zachowanie istniejącej sieci gazowej o przekroju Ø od 63 do 100 mm zlokalizowanej w li-
niach rozgraniczających terenów elementarnych oznaczonych symbolem KK, KDW 01, KDW 03 i 2U 
oraz wzdłuż ulic Skandynawska, Duńska, Ludzi Morza i dalszą rozbudowę; 

5) telekomunikacja - ustala się zachowanie istniejącej kablowej sieć telekomunikacyjnej i jej rozbudowę według 
potrzeb; 

6) ustala się, że gromadzenie odpadów oraz ich składowanie musi być zgodne z zasadami gospodarowania 
odpadami obowiązującymi w mieście Świnoujście. 

Rozdział II 
Ustalenia szczegółowe 

§ 11. Obowiązujące ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem terenu 1TP o po-
wierzchni 5,80 ha: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) przeznaczenie podstawowe: 

– obiekty i urządzenia obsługi portu, 
– obiekty przemysłowe, 
– obiekty produkcyjne, 
– obiekty handlowe i usługowe wykorzystujące w swej działalności transport morski, śródlądowy 

i lądowy, 
– obiekty i tereny magazynowe i składowe, 

b) przeznaczenie dopuszczalne stanowiące uzupełnienie przeznaczenia podstawowego: 
– obiekty administracji, obiekty socjalne, 
– zabudowa garażowa i gospodarcza, 
– obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zabudowa związana z przeznaczeniem dopuszczalnym 
może być realizowana jako obiekty wolnostojące lub w ramach budynków przeznaczenia podstawowego; 

3) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

– ustala się w odległości 10 m od linii rozgraniczającej z terenem komunikacji kolejowej oznaczonym 
symbolem KK 04, 

– ustala się w odległości 6 m od linii rozgraniczającej z drogą wewnętrzną oznaczoną symbolem 
KDW 01, 

b) nie wprowadza się ograniczeń dotyczących wielkości powierzchni biologicznie czynnej, 
c) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach terenu elementarnego - 50% powierzchni terenu 

elementarnego, 
d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 1.0, 
d) maksymalna wysokość budynków przeznaczenia podstawowego - 17 m, 
e) maksymalna wysokość wolnostojących budynków administracji, budynków socjalnych - 12 m, 
f) maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garażowych - 5 m, 
g) maksymalna ilość kondygnacji budynków administracji, budynków socjalnych - 3 kondygnacje nadziemne, 
h) dachy - płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 25° do 45°, przy czym 

główne połacie dachu muszą mieć jednakowy spadek, 
i) pokrycie dachu dla dachów spadzistych - dachówka ceramiczna, cementowa, blachodachówka, blacha 

lub gont bitumiczny w kolorze dachówki ceramicznej, odcieniach brązu lub szarości, 
j) w obrębie terenu elementarnego wszystkie budynki muszą posiadać ujednolicone pokrycie dachu 

i ujednolicone elewacje zewnętrzne, 
k) zabrania się grodzenia terenu ogrodzeniami z prefabrykatów betonowych; 

4) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów 
odrębnych: 
a) teren elementarny położony częściowo w granicach administracyjnych portu morskiego, 
b) w granicach terenu elementarnego obowiązują następujące ustalenia: 

– wszelkie zagospodarowanie i zabudowa terenu musi uwzględniać istniejące oznakowanie nawiga-
cyjne oraz drogi umożliwiające dostęp do tego oznakowania, a także nie może powodować pogor-
szenia parametrów eksploatacyjnych i utrudniać prowadzenia prac związanych z ich obsługą, 
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– oświetlenie wszelkich obiektów widocznych od strony wód musi posiadać odpowiednie przesłony 
tak, aby ich światło nie powodowało oślepienia manewrujących na przylegającym akwenie statków 
a także powstawania zjawisk „podświetlania tła” bardzo niekorzystnego dla możliwości identyfika-
cji i zasięgu świecenia świateł znaków nawigacyjnych, 

– wszelkie obiekty widoczne od strony wody, o ile nie stanowią oznakowania nawigacyjnego, nie 
mogą przypominać go wyglądem, ani charakterystyką świecenia świateł; 

5) zasady i warunki podziału nieruchomości: 
a) minimalna powierzchnia działki budowlanej - 5 ha, 
b) minimalny front nowo wydzielanej działki budowlanej - 100 m, 
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego, z którego następuje wjazd na działkę bu-

dowlaną musi być od 75° do 90°; 
6) obsługa komunikacyjna: 

a) z drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem KDW 01, 
b) obsługa parkingowa - ustala się minimum dwa miejsca parkingowe na każdych pięciu zatrudnionych 

w obsłudze portu, przemyśle, handlu, składach i magazynach i innych obiektach zlokalizowanych w li-
niach rozgraniczających terenu elementarnego oznaczonego symbolem 1 TP, 

c) istniejący tor bocznicy kolejowej przeniesiony na teren elementarny KK 04, 
d) ustala się tymczasowy przejazd przez działkę numer 158 obręb 0014 (istniejąca bocznica kolejowa) do 

działek o numerach 159/1 i 162/3 obręb 0014 od strony drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 
KDW 01; 

7) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej: 
a) gospodarka ściekowa: 

– odprowadzanie ścieków sanitarnych do istniejącego i projektowanego kolektora kanalizacji sanitar-
nej o przekroju Ø 200 mm zlokalizowanego w liniach rozgraniczających ulicy Fińskiej (poza grani-
cami obszaru objętego niniejszym planem miejscowym) za pomocą projektowanych przyłączy, 

– odprowadzanie wód opadowych do istniejącego i projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej 
o przekrojach Ø od 500 do 1000 mm zlokalizowanego w liniach rozgraniczających ulicy Fińskiej 
(poza granicami obszaru objętego niniejszym planem miejscowym) za pomocą projektowanych 
przyłączy, 

b) zaopatrzenie w wodę - z istniejącej i projektowanej magistrali wodociągowej o przekroju Ø 300 mm 
zlokalizowanej w liniach rozgraniczających ulicy Fińskiej (poza granicami obszaru objętego niniejszym 
planem miejscowym) za pomocą projektowanych przyłączy, 

c) zaopatrzenie w energię elektryczną - z istniejących sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia zloka-
lizowanych: wzdłuż ulicy Fińskiej (poza granicami obszaru objętego niniejszym planem miejscowym) lub 
w liniach rozgraniczających drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem KDW 01 lub w liniach rozgrani-
czających terenu elementarnego oznaczonego symbolem 1TP za pomocą projektowanych przyłączy, 

d) zaopatrzenie w ciepło i gaz: 
– zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci gazowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających terenu 

elementarnego oznaczonego symbolem KK 04 lub drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem KDW 
01 za pomocą projektowanych przyłączy, 

– zaopatrzenie w ciepło z źródeł indywidualnych, 
e) telekomunikacja - podłączenie do istniejącej kablowej linii telefonicznej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Fiń-

skiej (poza granicami obszaru objętego niniejszym planem miejscowym) lub drogi wewnętrznej ozna-
czonej symbolem KDW 01 za pomocą projektowanych przyłączy, 

g) gospodarka odpadami - ustala się gromadzenie odpadów w granicach własnej nieruchomości; 
8) tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu - ustala się zakaz tymczasowego zago-

spodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem wykorzystania zgodnego z dotychczaso-
wym użytkowaniem do czasu zagospodarowania całego terenu elementarnego w jego liniach rozgraniczają-
cych zgodnie z przeznaczeniem terenu; 

9) stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - 0%. 

§ 12. Obowiązujące ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem terenu 2U o powierzchni 
3,50 ha: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) przeznaczenie podstawowe - zabudowa usługowa, 
b) przeznaczenie dopuszczalne stanowiące uzupełnienie przeznaczenia podstawowego: 

– obiekty administracji, obiekty socjalne, 
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– zabudowa garażowa i gospodarcza, 
– obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zabudowa związana z przeznaczeniem dopuszczalnym 
może być realizowana jako obiekty wolnostojące lub w ramach budynków przeznaczenia podstawowego; 

3) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

– ustala się w odległości 10 m od linii rozgraniczającej z terenem komunikacji kolejowej oznaczonym 
symbolem KK 04, 

– ustala się w odległości 16 m od linii rozgraniczającej z drogą publiczną ulicą Fińską i ulicą Duńską 
(znajdującymi się poza granicami obszaru objętego niniejszym planem miejscowym), 

– ustala się w odległości 6 m od linii rozgraniczającej z drogą wewnętrzną oznaczoną symbolem 
KDW 02, 

b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach działki budowlanej - 20% powierzchni działki, 
c) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej - 50% powierzchni działki, 
d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 1.0, 
e) maksymalna wysokość budynków przeznaczenia podstawowego - 15 m, 
f) maksymalna wysokość wolnostojących budynków administracji, budynków socjalnych - 12 m, 
f) maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garażowych - 5 m, 
g) maksymalna ilość kondygnacji budynków administracji, budynków socjalnych - 3 kondygnacje nad-

ziemne, 
h) dachy - płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 25° do 45°, przy czym 

główne połacie dachu muszą mieć jednakowy spadek, 
i) pokrycie dachu dla dachów spadzistych - dachówka ceramiczna, cementowa, blachodachówka, blacha 

lub gont bitumiczny w kolorze dachówki ceramicznej, odcieniach brązu lub szarości, 
j) w obrębie działki budowlanej wszystkie budynki muszą posiadać ujednolicone pokrycie dachu i ujedno-

licone elewacje zewnętrzne, 
k) ustala się wykonanie nasadzeń roślinności krzewiastej i szpalerów drzew wzdłuż linii rozgraniczającej 

z terenami dróg publicznych i wewnętrznych, 
m) zabrania się grodzenia terenu ogrodzeniami z prefabrykatów betonowych, 
n) wszelkie zagospodarowanie i zabudowa terenu musi uwzględniać istniejące oznakowanie nawigacyjne 

oraz drogi umożliwiające dostęp do tego oznakowania, a także nie może powodować pogorszenia pa-
rametrów eksploatacyjnych i utrudniać prowadzenia prac związanych z ich obsługą, 

o) oświetlenie wszelkich obiektów widocznych od strony wód musi posiadać odpowiednie przesłony tak, 
aby ich światło nie powodowało oślepienia manewrujących na przylegającym akwenie statków a także 
powstawania zjawisk „podświetlania tła” bardzo niekorzystnego dla możliwości identyfikacji i zasięgu 
świecenia świateł znaków nawigacyjnych, 

p) wszelkie obiekty widoczne od strony wody, o ile nie stanowią oznakowania nawigacyjnego, nie mogą 
przypominać go wyglądem, ani charakterystyką świecenia świateł; 

4) zasady i warunki podziału nieruchomości: 
a) minimalna powierzchnia działki budowlanej - 1,0 ha, 
b) minimalna szerokość frontu działki budowlanej - 120 m, 
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego, z którego następuje wjazd na działkę bu-

dowlaną musi być od 75° do 90°; 
5) obsługa komunikacyjna: 

a) z drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem KDW 02, 
b) obsługa parkingowa - ustala się minimum 3 miejsca parkingowe na każde 100 m2 powierzchni użytko-

wej usług; 
6) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) gospodarka ściekowa: 
– odprowadzanie ścieków sanitarnych do projektowanego kolektora kanalizacji sanitarnej o przekroju 

Ø 200 mm zlokalizowanego w liniach rozgraniczających drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 
KDW 02, za pomocą projektowanych przyłączy, 

– odprowadzanie wód opadowych do projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej o przekrojach 
Ø od 500 do 800 mm zlokalizowanego w liniach rozgraniczających ulicy Fińskiej (poza obszarem 
objętym niniejszym planem miejscowym) oraz w liniach rozgraniczających drogi wewnętrznej ozna-
czonej symbolem KDW 02, za pomocą projektowanych przyłączy, 
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b) zaopatrzenie w wodę - z istniejącej i projektowanej magistrali wodociągowej o przekrojach Ø od 200 do 
300 mm zlokalizowanej w liniach rozgraniczających ulicy Fińskiej (poza granicami obszaru objętego pla-
nem miejscowym) oraz w liniach rozgraniczających drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem KDW 02, 
za pomocą projektowanych przyłączy, 

c) zaopatrzenie w energię elektryczną - z istniejących sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia zloka-
lizowanych wzdłuż ulic: Fińskiej i Duńskiej (poza obszarem objętym niniejszym planem miejscowym) 
oraz w liniach rozgraniczających terenu elementarnego oznaczonego symbolem 2U lub projektowanej 
linii elektroenergetycznej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi wewnętrznej oznaczonej 
symbolem KDW 02, za pomocą projektowanych przyłączy, 

d) zaopatrzenie w ciepło i gaz: 
– zaopatrzenie w gaz z projektowanej sieci gazowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi 

wewnętrznej oznaczonej symbolem KDW 02, za pomocą projektowanych przyłączy, 
– zaopatrzenie w ciepło z źródeł indywidualnych, 

e) telekomunikacja - podłączenie do istniejącej kablowej linii telefonicznej zlokalizowanej wzdłuż ulic: Duń-
skiej i Fińskiej (poza granicami obszaru objętego niniejszym planem miejscowym) lub projektowanej 
w liniach rozgraniczających drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem KDW 02, za pomocą projektowa-
nych przyłączy, 

f) gospodarka odpadami - ustala się gromadzenie odpadów w granicach własnej nieruchomości; 
7) tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu - ustala się zakaz tymczasowego zago-

spodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem wykorzystania zgodnego z dotychczaso-
wym użytkowaniem do czasu zagospodarowania całego terenu elementarnego w jego liniach rozgraniczają-
cych zgodnie z przeznaczeniem terenu; 

8) stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - 0%. 

§ 13. Obowiązujące ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem terenu 3UC o po-
wierzchni 3,26 ha: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) przeznaczenie podstawowe: 

– handel wielko powierzchniowy, 
– stacja obsługi pojazdów i stacja paliw, 
– zabudowa usługowa, 

b) przeznaczenie dopuszczalne stanowiące uzupełnienie przeznaczenia podstawowego: 
– obiekty administracji, obiekty socjalne, 
– zabudowa garażowa i gospodarcza, 
– obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
a) dopuszcza się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, 
b) obiekty administracji, obiekty socjalne, garażowe i gospodarcze tylko w ramach budynków przeznacze-

nia podstawowego; 
3) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy: 
– ustala się w odległości 16 m od linii rozgraniczającej z ulicami: Fińską, Skandynawską i Ludzi Mo-

rza (znajdującymi się poza granicami obszaru objętego niniejszym planem miejscowym), 
– ustala się w odległości 6 m od linii rozgraniczającej z drogą wewnętrzną oznaczoną symbolem 

KDW 02, 
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach terenu elementarnego - 20% powierzchni te-

renu elementarnego, 
c) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach terenu elementarnego - 50% powierzchni terenu 

elementarnego, 
d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 1.5, 
e) maksymalna wysokość budynków przeznaczenia podstawowego - 15 m, 
f) dachy - płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 25° do 45°, przy czym 

główne połacie dachu muszą mieć jednakowy spadek, 
g) pokrycie dachu dla dachów spadzistych - dachówka ceramiczna, cementowa, blachodachówka, blacha 

lub gont bitumiczny w kolorze dachówki ceramicznej, odcieniach brązu lub szarości, 
h) w obrębie działki budowlanej wszystkie budynki muszą posiadać ujednolicone pokrycie dachu i ujedno-

licone elewacje zewnętrzne, 
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i) ustala się wykonanie nasadzeń roślinności krzewiastej i szpalerów drzew wzdłuż linii rozgraniczającej 
z terenami dróg publicznych i wewnętrznych, 

k) zabrania się grodzenia terenu ogrodzeniami z prefabrykatów betonowych, 
l) wszelkie zagospodarowanie i zabudowa terenu musi uwzględniać istniejące oznakowanie nawigacyjne 

oraz drogi umożliwiające dostęp do tego oznakowania, a także nie może powodować pogorszenia pa-
rametrów eksploatacyjnych i utrudniać prowadzenia prac związanych z ich obsługą, 

m) oświetlenie wszelkich obiektów widocznych od strony wód musi posiadać odpowiednie przesłony tak, 
aby ich światło nie powodowało oślepienia manewrujących na przylegającym akwenie statków a także 
powstawania zjawisk „podświetlania tła” bardzo niekorzystnego dla możliwości identyfikacji i zasięgu 
świecenia świateł znaków nawigacyjnych, 

n) wszelkie obiekty widoczne od strony wody, o ile nie stanowią oznakowania nawigacyjnego, nie mogą 
przypominać go wyglądem, ani charakterystyką świecenia świateł; 

4) zasady i warunki podziału nieruchomości - minimalna powierzchnia działki budowlanej - 3 ha; 
5) obsługa komunikacyjna: 

a) z dróg wewnętrznych oznaczonych symbolem KDW 02, KDW 03, 
b) obsługa parkingowa: 

– ustala się minimum 3 miejsca parkingowe na każde 100 m2 powierzchni użytkowej usług, stacji 
obsługi pojazdów i stacji paliw, 

– ustala się minimum 10 miejsc parkingowych na każde 100 m2 powierzchni sprzedaży w handlu 
wielko powierzchniowym; 

6) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej: 
a) gospodarka ściekowa: 

– odprowadzanie ścieków sanitarnych do projektowanych kolektorów kanalizacji sanitarnej o przekro-
jach Ø 200 mm zlokalizowanych w liniach rozgraniczających dróg wewnętrznych oznaczonych 
symbolem KDW02 i KDW 03, za pomocą projektowanych przyłączy, 

– odprowadzanie wód opadowych do projektowanych kolektorów kanalizacji deszczowej o przekro-
jach Ø od 400 do 500 mm zlokalizowanych w liniach rozgraniczających ulicy Duńskiej i Skandy-
nawskiej (poza obszarem objętym niniejszym planem miejscowym), za pomocą projektowanych 
przyłączy, 

b) zaopatrzenie w wodę - z projektowanej magistrali wodociągowej zlokalizowanej w liniach rozgranicza-
jących ul. Duńskiej, Skandynawskiej i Ludzi Morza (poza obszarem objętym niniejszym planem miej-
scowym), za pomocą projektowanych przyłączy, 

c) zaopatrzenie w energię elektryczną - z istniejących sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia zloka-
lizowanych wzdłuż ulic: Skandynawskiej i Ludzi Morza (poza obszarem objętym niniejszym planem 
miejscowym) lub projektowanej linii elektroenergetycznej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających 
drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem KDW 02, za pomocą projektowanych przyłączy, 

d) zaopatrzenie w ciepło i gaz: 
– zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci gazowej zlokalizowanych wzdłuż ulic: Skandynawskiej i Ludzi 

Morza (poza obszarem objętym niniejszym planem miejscowym) lub projektowanej sieci gazowej 
zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem KDW 02, za 
pomocą projektowanych przyłączy, 

– zaopatrzenie w ciepło z źródeł indywidualnych, 
e) telekomunikacja - podłączenie do istniejącej kablowej linii telefonicznej zlokalizowanej wzdłuż ulic: 

Skandynawskiej i Ludzi Morza (poza granicami obszaru objętego niniejszym planem miejscowym) lub 
projektowanej w liniach rozgraniczających drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem KDW 02, za po-
mocą projektowanych przyłączy, 

f) gospodarka odpadami - ustala się gromadzenie odpadów w granicach własnej nieruchomości; 
7) tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu - ustala się zakaz tymczasowego zago-

spodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem wykorzystania zgodnego z dotychczaso-
wym użytkowaniem do czasu zagospodarowania całego terenu elementarnego w jego liniach rozgraniczają-
cych zgodnie z przeznaczeniem terenu; 

8) stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - 0%. 

§ 14. Obowiązujące ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem terenu KDW 01 o po-
wierzchni 0,36 ha: 

1) przeznaczenie terenu - droga wewnętrzna; 
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2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających 15 m, 
b) wszelkie zagospodarowanie terenu musi uwzględniać istniejące oznakowanie nawigacyjne oraz drogi 

umożliwiające dostęp do tego oznakowania, a także nie może powodować pogorszenia parametrów 
eksploatacyjnych i utrudniać prowadzenia prac związanych z ich obsługą, 

c) oświetlenie wszelkich obiektów widocznych od strony wód musi posiadać odpowiednie przesłony tak, 
aby ich światło nie powodowało oślepienia manewrujących na przylegającym akwenie statków a także 
powstawania zjawisk „podświetlania tła” bardzo niekorzystnego dla możliwości identyfikacji i zasięgu 
świecenia świateł znaków nawigacyjnych, 

d) wszelkie obiekty widoczne od strony wody, o ile nie stanowią oznakowania nawigacyjnego, nie mogą 
przypominać go wyglądem, ani charakterystyką świecenia świateł; 

3) zasady i warunki podziału nieruchomości ustala się wydzielenie działki po liniach rozgraniczających terenu 
elementarnego; 

4) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej: 
a) gospodarka ściekowa: 

– projektowane przyłącza kanalizacji sanitarnej, 
– projektowane przyłącza kanalizacji deszczowej, 

b) zaopatrzenie w energię elektryczną - istniejące i projektowane kablowe linie elektroenergetyczne śred-
niego lub niskiego napięcia oraz istniejące i projektowane przyłącza, 

c) zaopatrzenie w ciepło i gaz - istniejące i projektowane sieci gazowe średniego i niskiego ciśnienia oraz 
projektowane przyłącza, 

d) telekomunikacja - istniejące sieci kablowe oraz projektowane przyłącza; 
5) tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu - ustala się zakaz tymczasowego zago-

spodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem wykorzystania zgodnego z dotychczaso-
wym użytkowaniem, do czasu zagospodarowania całego terenu elementarnego w jego liniach rozgranicza-
jących zgodnie z przeznaczeniem terenu; 

6) stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - 0%. 

§ 15. Obowiązujące ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem terenu KDW 02 o po-
wierzchni 0,80 ha: 

1) przeznaczenie terenu - droga wewnętrzna; 
2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających 15 m, 
b) droga wewnętrzna musi być zakończona placem manewrowym o wymiarach zgodnych z rysunkiem 

planu, 
c) wszelkie zagospodarowanie terenu musi uwzględniać istniejące oznakowanie nawigacyjne oraz drogi 

umożliwiające dostęp do tego oznakowania, a także nie może powodować pogorszenia parametrów 
eksploatacyjnych i utrudniać prowadzenia prac związanych z ich obsługą, 

d) oświetlenie wszelkich obiektów widocznych od strony wód musi posiadać odpowiednie przesłony tak, 
aby ich światło nie powodowało oślepienia manewrujących na przylegającym akwenie statków a także 
powstawania zjawisk „podświetlania tła” bardzo niekorzystnego dla możliwości identyfikacji i zasięgu 
świecenia świateł znaków nawigacyjnych, 

e) wszelkie obiekty widoczne od strony wody, o ile nie stanowią oznakowania nawigacyjnego, nie mogą 
przypominać go wyglądem, ani charakterystyką świecenia świateł; 

3) zasady i warunki podziału nieruchomości ustala się wydzielenie działki po liniach rozgraniczających terenu 
elementarnego; 

4) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej: 
a) gospodarka ściekowa: 

– projektowany kolektor kanalizacji sanitarnej o przekroju Ø 200 mm oraz projektowane przyłącza, 
– projektowany kolektor kanalizacji deszczowej o przekrojach Ø od 400 do 500 mm oraz projekto-

wane przyłącza, 
b) zaopatrzenie w wodę - projektowana magistrala wodociągowa o przekroju Ø 200 mm oraz projektowa-

ne przyłącza, 
c) zaopatrzenie w energię elektryczną - istniejące i projektowane linie elektroenergetyczne wysokiego, 

średniego lub niskiego napięcia oraz projektowane przyłącza, 
d) zaopatrzenie w ciepło i gaz - projektowane sieci gazowe średniego i niskiego ciśnienia oraz projektowa-

ne przyłącza, 
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e) telekomunikacja - projektowane sieci kablowe oraz projektowane przyłącza; 
5) tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu - ustala się zakaz tymczasowego zago-

spodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem wykorzystania zgodnego z dotychczaso-
wym użytkowaniem, do czasu zagospodarowania całego terenu elementarnego w jego liniach rozgranicza-
jących zgodnie z przeznaczeniem terenu; 

6) stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - 0%. 

§ 16. Obowiązujące ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem terenu KDW 03 o po-
wierzchni 0,36 ha: 

1) przeznaczenie terenu - droga wewnętrzna; 
2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających 10 m, 
b) dopuszcza się wykonanie zjazdu z ul. Skandynawskiej (zlokalizowanej poza obszarem objętym niniej-

szym planem miejscowym) na drogę wewnętrzną oznaczoną symbolem KDW 03 wyłącznie na prawo-
skręt, 

c) droga będzie miała włączenie w drogę wewnętrzną oznaczoną symbolem KDW 02, a z niej w ul. Ludzi 
Morza (zlokalizowaną poza obszarem objętym niniejszym planem miejscowym), 

e) wszelkie zagospodarowanie terenu musi uwzględniać istniejące oznakowanie nawigacyjne oraz drogi 
umożliwiające dostęp do tego oznakowania, a także nie może powodować pogorszenia parametrów 
eksploatacyjnych i utrudniać prowadzenia prac związanych z ich obsługą, 

f) oświetlenie wszelkich obiektów widocznych od strony wód musi posiadać odpowiednie przesłony tak, 
aby ich światło nie powodowało oślepienia manewrujących na przylegającym akwenie statków a także 
powstawania zjawisk „podświetlania tła” bardzo niekorzystnego dla możliwości identyfikacji i zasięgu 
świecenia świateł znaków nawigacyjnych, 

g) wszelkie obiekty widoczne od strony wody, o ile nie stanowią oznakowania nawigacyjnego, nie mogą 
przypominać go wyglądem, ani charakterystyką świecenia świateł; 

3) zasady i warunki podziału nieruchomości ustala się wydzielenie działki po liniach rozgraniczających terenu 
elementarnego; 

4) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej: 
a) gospodarka ściekowa: 

– projektowany kolektor kanalizacji sanitarnej o przekroju Ø 200 mm oraz projektowane przyłącza, 
– istniejący kolektor kanalizacji deszczowej o przekroju Ø 200 mm oraz projektowane przyłącza, 

b) zaopatrzenie w wodę - projektowane przyłącza wodociągowe, 
c) zaopatrzenie w energię elektryczną - istniejące linie elektroenergetyczne wysokiego, napięcia oraz pro-

jektowane przyłącza, 
d) zaopatrzenie w ciepło i gaz - istniejące sieci gazowe średniego i niskiego ciśnienia oraz projektowane 

przyłącza, 
e) telekomunikacja - istniejące sieci kablowe oraz projektowane przyłącza; 

5) tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu - ustala się zakaz tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem wykorzystania zgodnego z dotychczaso-
wym użytkowaniem,; 

6) stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - 0%. 

§ 17. Obowiązujące ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KK 04 o powierzchni 
2,10 ha: 

1) przeznaczenie terenu - teren komunikacji kolejowej - bocznica kolejowa; 
2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu - szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie 

z rysunkiem planu; 
3) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów 

odrębnych: 
a) teren elementarny KK 04 położony częściowo w granicach administracyjnych portu morskiego, 
b) w granicach administracyjnych portu morskiego obowiązują następujące ustalenia: 

– wszelkie zagospodarowanie i zabudowa terenu musi uwzględniać istniejące oznakowanie nawiga-
cyjne oraz drogi umożliwiające dostęp do tego oznakowania, a także nie może powodować pogor-
szenia parametrów eksploatacyjnych i utrudniać prowadzenia prac związanych z ich obsługą, 
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– oświetlenie wszelkich obiektów widocznych od strony wód musi posiadać odpowiednie przesłony 
tak, aby ich światło nie powodowało oślepienia manewrujących na przylegającym akwenie statków 
a także powstawania zjawisk „podświetlania tła” bardzo niekorzystnego dla możliwości identyfika-
cji i zasięgu świecenia świateł znaków nawigacyjnych, 

– wszelkie obiekty widoczne od strony wody, o ile nie stanowią oznakowania nawigacyjnego, nie 
mogą przypominać go wyglądem, ani charakterystyką świecenia świateł; 

4) zasady i warunki podziału nieruchomości ustala się wydzielenie działki po liniach rozgraniczających terenu 
elementarnego; 

5) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej: 
a) gospodarka ściekowa: 

– projektowany kolektor kanalizacji sanitarnej o przekroju Ø 200 mm oraz projektowane przyłącza, 
– projektowane przyłącza kanalizacji deszczowej, 

b) zaopatrzenie w wodę - projektowane przyłącza wodociągowe, 
c) zaopatrzenie w energię elektryczną - istniejące i projektowane linie elektroenergetyczne wysokiego, 

średniego lub niskiego napięcia oraz istniejące i projektowane przyłącza, 
d) zaopatrzenie w ciepło i gaz - istniejące sieci gazowe średniego i niskiego ciśnienia oraz projektowane 

przyłącza, 
e) telekomunikacja - istniejące sieci kablowe oraz projektowane przyłącza; 

6) tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu - ustala się zakaz tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem wykorzystania zgodnego z dotychczaso-
wym użytkowaniem; 

7) stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - 0%. 

Rozdział III 
Postanowienia końcowe 

§ 18. W granicach obszaru objętego niniejszym planem miejscowym traci moc uchwała Nr XX/158/2004 
Rady Miasta Świnoujścia z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Świnoujścia. 

§ 19. 1. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świnoujścia. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego oraz jest publikowana na stronie internetowej miasta. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

Zbigniew Pomieczyński 
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Załączniki do uchwały Nr XXII/190/2007 
Rady Miasta Świnoujścia 

z dnia 30 sierpnia 2007 r. (poz. 1799) 

Załącznik nr 1 
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Załącznik nr 3 

Rozstrzygnięcie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do planu miejscowego 

 Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada Miasta Świnoujścia rozstrzyga, co następuje: 

§ 1. 1. Zgodnie z art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ogłoszono w prasie 
miejscowej oraz obwieszczono na tablicy ogłoszeń termin wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu. 

2. W ogłoszeniu oraz obwieszczeniu wyznaczono termin, w którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki 
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogły wnosić uwagi dotyczące projektu planu. 

§ 2. 1. Rada Miasta Świnoujścia stwierdza, iż do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia - obszar V (rejon ulicy Fińskiej) uwag nie 
wniesiono. 

Załącznik nr 4 

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

§ 1. 1. Inwestycje służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) za-
dania własne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej należące do zadań własnych gminy, zapisane w niniej-
szym planie obejmują m. in.: realizację sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz sieci kanalizacji deszczowej oraz 
planowanie i organizację zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy. 

§ 2. 1. Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. ustawą 
z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.), ustawą z dnia 
29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), ustawą 
z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.), ustawą z dnia 
27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), ustawą z dnia 
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 72, poz. 747 z późn. zm.), ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, 
poz. 348 z późn. zm.). 

2. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy 
określają uchwalane przez Radę Miasta Świnoujścia strategie, plany i programy, w tym m. in. wieloletnie plany 
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, wieloletnie programy inwestycyjne i inne. 

§ 3. 1. Zadania w zakresie realizacji w/w inwestycji finansowane będą w całości lub w części z budżetu 
miasta oraz ze źródeł zewnętrznych (takich jak m.in. środki własne przedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyjnych, 
energetycznych i gazowych, środki strukturalne, fundusze unijne i poza unijne, kredyty i pożyczki i inne), 
w oparciu o obowiązujące przepisy i zawarte umowy. 

2. Finansowanie inwestycji, o których mowa wyżej podlega przepisom szczególnym, w tym ustawie z dnia 
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) oraz ustawie z dnia 
29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). 

3. Wydatki majątkowe gminy, wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy oraz inwestycje, których 
okres realizacji przekracza jeden rok budżetowy uchwala się w uchwale budżetowej Rady Miasta Świnoujścia. 
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UCHWAŁA NR XXII/192/2007 
Rady Miasta Świnoujścia 
z dnia 30 sierpnia 2007 r. 

 
w sprawie zaliczenia ulic: Kapitańskiej, Jana Pawła II oraz Zdrojowej do kategorii dróg gminnych. 

 Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. 
Nr 19, poz. 115; zm. Dz. U. Nr 23, poz. 136), Rada Miasta Świnoujścia uchwala, co następuje: 

§ 1. Postanawia zaliczyć do kategorii dróg gminnych: 

a) ulicę Kapitańską, o długości ca 135 m biegnącą w kierunku wschodnim od ul. Bolesława Chrobrego (za-
łącznik nr 1), 

b) ulicę Jana Pawła II, o długości ca 296 m biegnącą od skrzyżowania z ul. Sosnową do skrzyżowania 
z ul. Czeską (załącznik nr 2), 

c) ulicę Zdrojową, o długości ca 382 m biegnącą w kierunku południowym od ul. Uzdrowiskowej (załącznik nr 3). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świnoujścia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

Zbigniew Pomieczyński 
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Załączniki do uchwały Nr XXII/192/2007 
Rady Miasta Świnoujścia 

z dnia 30 sierpnia 2007 r. (poz. 1800) 

Załącznik nr 1 
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Załącznik nr 3 
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UCHWAŁA NR XXII/194/2007 
Rady Miasta Świnoujścia 
z dnia 30 sierpnia 2007 r. 

 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających 

powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, 
jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

na terenie miasta Świnoujścia. 

 Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy 
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. 
z 2007 r. Nr 68, poz. 449), Rada Miasta Świnoujścia uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXII/271/2004 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie liczby 
punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przezna-
czonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzeda-
ży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Świnoujścia, zmienionej uchwałą Nr XLVIII/401/2005 
Rady Miasta Świnoujścia z dnia 27 października 2005 r. § 1 otrzymuje brzmienie: 

  „§ 1. Ustala się na terenie miasta Świnoujścia liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawie-
rających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa): 
1) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na 90 punktów; 
2) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na 170 punktów.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świnoujścia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

Zbigniew Pomieczyński 
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