
 

 

TREŚĆ: 

Poz.: 

U C H W A Ł Y  R A D  G M I N  

987 – Nr V/31/2011 Rady Gminy Marianowo z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 

geodezyjnego Marianowo na terenie gminy Marianowo 8117 

988 – Nr V/27/2011 Rady Gminy Rąbino z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie trybu 

i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Rąbino oraz szczegółowych 

warunków jego funkcjonowania 8126 

989 – Nr IV/18/2010 Rady Gminy Szczecinek z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Szczecinek na rok 2011 8129 

U C H W A Ł Y  R A D Y  M I A S T A  

990 – Nr IV/28/2011 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie 

warunków, szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz wysokości nagród 

i rodzajów wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności 

sportowej 8178 

991 – Nr VI/40/2011 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 6 kwietnia 2011 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie warunków, szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz 

wysokości nagród i rodzajów wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe 

i osiągnięcia w działalności sportowej 8179 

992 – Nr VI/41/2011 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie 

szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wyso-

kości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sporto-

we oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wyso-

kie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub 

w krajowym współzawodnictwie sportowym 8180 

993 – Nr V/43/11 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie 

utworzenia sołectwa Stare Borne w wyniku podziału dotychczasowego sołec-

twa Drzewiany na dwa odrębne sołectwa 8186 

994 – Nr III/16/2010 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie 

określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych gminy Cedynia 

w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu 8187 

995 – Nr IV/34/2011 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 16 marca 2011 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych 

gminy Cedynia w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu 8196 

996 – Nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy-Miasto Darłowo na rok 2011 8196 

997 – Nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie 

określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 8213 

998 – Nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 24 marca 2011 r. zmie-

niająca uchwałę Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie ustalenia wysoko-

ści stawek podatku od nieruchomości 8239 
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999 – Nr VIII/59/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 marca 2011 r. w spra-

wie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę 

oznaczoną numerem 4, część działek o numerach 2 i 5 obrębu 16 jednostki 

ewidencyjnej gminy Międzyzdroje 8239 

1000 – Nr VI/36/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie 

zmiany uchwały 8251 

1001 – Nr VI/37/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie 

ustalenia cen biletów w komunikacji miejskiej na terenie miasta Nowogard oraz 

ulg w przejazdach środkami tej komunikacji 8252 

1002 – Nr VI/47/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie 

zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przed-

szkolach prowadzonych przez Gminę Pyrzyce 8253 

1003 – Nr VII/103/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie 

pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako 

drogi publicznej na terenie miasta Szczecin 8253 

1004 – Nr VII/104/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie 

pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako 

drogi publicznej na terenie miasta Szczecin 8255 

1005 – Nr VII/114/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie 

zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej 8256 

1006 – Nr VII/57/2011 Rady Miasta Świnoujście z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Świnoujście - Jednostka V (rejon ul. Barlickiego - Modrzejewskiej - Norweskiej) 8257 

U C H W A Ł Y  R A D  P O W I A T Ó W  

1007 – Nr V/36/2011 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 1 kwietnia 2011 r. 

w sprawie określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydak-

tycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli oraz zasad 

zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym 8286 

1008 – Nr V/38/2011 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 1 kwietnia 2011 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiąz-

kowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach oraz innych pla-

cówkach oświatowych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć niektórych nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez 

Powiat Kamieński 8287 

1009 – Nr V/37/2011 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 1 kwietnia 2011 r. 

w sprawie określania zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli, dla których ustalony tygodniowy plan 

zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego 8288 

1010 – Nr V/58/2011 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie 

udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół 

publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu 

Myśliborskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania 8289 

1011 – Nr V/39/2011 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 28 marca 2011 r. o zmianie 

uchwały w sprawie likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Połczynie - Zdroju 8297 

P O R O Z U M I E N I A  

1012 – Nr 17/10 z dnia 29 września 2010 r. zawarte w Koszalinie pomiędzy Powiatem 

Koszalińskim, a Gminą Będzino, w sprawie wspólnej realizacji zadania w zakre-

sie przebudowy i remontu drogi powiatowej Nr 0364Z Borkowice - Dobrzyca - 

Dobre, na odcinku od m. Dobrzyca w kierunku m. Popowo 8297 
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1013 – z dnia 21 lutego 2011 r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu w Sławnie 

a Burmistrzem Miasta Darłowo w sprawie prowadzenia spraw obejmujących 

zadania i kompetencje w zakresie utrzymania i ochrony dróg powiatowych poło-

żonych w granicach administracyjnych Miasta Darłowo 8299 

A N E K S Y  

1014 – Nr 01/2011 sporządzony w dniu 21 marca 2011 r. do porozumienia w sprawie 

przejęcia do prowadzenia przez Miasto Koszalin zadań powiatowej biblioteki 8300 

Z A R Z Ą D Z E N I E  P O R Z Ą D K O W E  

1015 – Nr 1/2011 Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie z dnia 

26 kwietnia 2011 r. w sprawie czasowego zakazu połowów w celach sportowo-

rekreacyjnych 8301 
 

 

987 
987 

UCHWAŁA NR V/31/2011 

 RADY GMINY MARIANOWO 

 z dnia 31 marca 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części obrębu geodezyjnego Marianowo na terenie gminy Marianowo. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 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, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; 

z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz 

z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113), 

art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, 

Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; 

z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124, 

Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, 

poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159), uchwala się, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego 

Marianowo w gminie Marianowo, dla terenów złoża surowców okruchowych, w obrębie działki ewiden-

cyjnej nr 344/7, o powierzchni 13,36 ha. 

2. Granice obszaru objętego uchwałą oznaczono na rysunku planu w skali 1:1 000. 

3. Integralną częścią uchwały jest: 

1) rysunek planu w skali 1:1000 dla części obrębu geodezyjnego Marianowo, działka ewidencyjna nr 344/7, 

stanowiący załącznik nr 1 zwany dalej rysunkiem; 

2) rozstrzygnięcie w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2; 

3) rozstrzygnięcie w sprawie realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finan-

sowania zapisanych w planie, stanowiące załącznik nr 3. 
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§ 2. Uchwała niniejsza jest zgodna z: 

1) uchwałą Nr XXVIII/170/2005 Rady Gminy w Marianowie z dnia 8 września 2005 r. w sprawie przy-

stąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo 

dotyczącego terenów położonych w obrębie wsi Marianowo; 

2) ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo, 

uchwalonym uchwałą Nr XXXI/200/2001 Rady Gminy w Marianowie z dnia 27 listopada 2001 r. 

w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Marianowo. 

§ 3. 1. Plan, o którym mowa w § 1 ust. 1 ustala przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów 

oraz zasady kształtowania zabudowy i obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej. 

2. Zakres planu jest zgodny z wymogami zawartymi w art. 15 ust. 2 obowiązującej ustawy o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 4. Ilekroć w ustaleniach niniejszej uchwały jest mowa o: 

1) planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa 

w § 1, ust. 1; 

2) rysunku planu - należy przez to rozumieć graficzny zapis planu przedstawiony na mapie w skali 1:1 000, 

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

3) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć aktualne w momencie realizacji niniejszej uchwały 

przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowaniu 

terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych; 

4) terenie - należy przez to rozumieć obszar w granicach planu, ograniczony liniami rozgraniczającymi 

i oznaczony symbolem sposobu użytkowania, zgodnie z rysunkiem planu, będącym załącznikiem do 

niniejszej uchwały; 

5) uciążliwości - należy przez to rozumieć przekroczenie standardów jakości środowiska, w tym zjawiska 

lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego terenu, a zwłaszcza hałas, wibracje, 

zanieczyszczenie powietrza i zanieczyszczenie odpadami, przekraczające obowiązujące wielkości 

normowe; 

6) uciążliwości - należy przez to rozumieć przekroczenie standardów jakości środowiska, w tym zjawiska 

lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego terenu, a zwłaszcza hałas, wibracje, 

zanieczyszczenie powietrza i zanieczyszczenie odpadami, przekraczające obowiązujące wielkości 

normowe; 

7) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które jest przewidziane 

do prowadzenia określonej działalności i przeważa na danym terenie wyznaczonym liniami rozgrani-

czającymi; 

8) przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, 

które uzupełniają, wzbogacają lub zastępują przeznaczenie podstawowe; 

9) terenie górniczym - należy przez to rozumieć przestrzeń objętą przewidywanymi szkodliwymi wpły-

wami robót górniczych; 

10) obszarze górniczym - należy przez to rozumieć przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca jest 

uprawniony do wydobywania kopaliny objętej koncesją; 

11) koncesji - należy przez to rozumieć zezwolenie na wydobywanie kopaliny z określonego złoża, wyda-

ne na podstawie przepisu szczególnego; 

12) złożu - należy przez to rozumieć naturalne nagromadzenie minerałów i skał (kopaliny) o wartości go-

spodarczej; 

13) zakładzie górniczym - należy przez to rozumieć wyodrębnioną technicznie i organizacyjnie część 

przedsiębiorstwa, zajmującą się wydobywaniem kopaliny ze złoża w tym: wyrobiska górnicze, obiekty 

budowlane oraz związane z nimi technologicznie urządzenia transportowe, energetyczne, odwodnie-

niowe; 

14) odkrywkowym wyrobisku górniczym - należy przez to rozumieć wyrobisko powstałe w wyniku wy-

dobywania kopaliny; 

15) obrzeżu wyrobiska - należy przez to rozumieć pas terenu przylegający bezpośrednio do wyrobiska 

odkrywkowego, wyznaczony dla zachowania bezpieczeństwa i używany do celów towarzyszących 

wydobywaniu kopaliny; 

16) pasie ochronnym - należy przez to rozumieć część obrzeża wyrobiska o normatywnej szerokości, wy-

znaczoną do ochrony terenu lub obiektu sąsiadującego z wyrobiskiem; 
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17) nieużytecznych masach ziemnych i skalnych - należy przez to rozumieć masy ziemne i skalne prze-

mieszczane w związku z eksploatacją złoża kopaliny, w postaci nadkładu, skał płonych i nieużytecz-

nych składników kopaliny, zagospodarowane według ustaleń planu - nie podlegają przepisom regulu-

jącym postępowanie z odpadami; 

18) zwałowisku wewnętrznym - należy przez to rozumieć zwałowisko nieużytecznych mas ziemnych 

i skalnych, zlokalizowane wewnątrz wyrobiska odkrywkowego; 

19) zwałowisku zewnętrznym - należy przez to rozumieć zwałowisko nieużytecznych mas ziemnych i skal-

nych zlokalizowane na powierzchni terenu poza wyrobiskiem odkrywkowym; 

20) projekcie zagospodarowania złoża - należy przez to rozumieć projekt sporządzony zgodnie z wymaga-

niami przepisu szczególnego; 

21) rekultywacji - należy przez to rozumieć przywrócenie terenom przekształconym postaci użytecznej 

przyrodniczo i gospodarczo, w zgodzie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

Rozdział 2 

Przeznaczenie terenów 

§ 5. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

2) nieprzekraczalne linie ograniczające obszar, na którym dopuszcza się realizację eksploatacji po-

wierzchniowej surowców naturalnych; 

3) symbole określające przeznaczenie terenów. 

2. Pozostałe, nie wymienione w ust. 1 elementy rysunku planu, jak np.: treść podkładu mapowego, 

orientacyjne linie podziałów wewnętrznych, mają charakter informacyjny i nie są ustaleniami planu. 

§ 6. 1. Na obszarze objętym planem wyznacza się następujące tereny o różnym przeznaczeniu: 

1) tereny powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych, oznaczone na rysunku planu symbolem 

„1PG”, o powierzchni 11,91 ha; 

2) tereny normatywnego pasa ochronnego od granic własności terenu o szerokości 6 m, oznaczone na 

rysunku planu „2PO”, o powierzchni 0,59 ha; 

3) tereny normatywnego pasa ochronnego od pasa technicznego drogi publicznej gminnej, o szerokości 

10 m, oznaczone na rysunku planu „3PO”, o powierzchni 0,86 ha. 

2. Tereny, o którym mowa w ust. 1 dodatkowo oznaczono symbolami cyfrowymi. 

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 punkt 1 ustala się następujące funkcje stanowiące o ich 

przeznaczeniu: 

1) tereny powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych „1PG” - obejmują tereny przeznaczone 

do eksploatacji odkrywkowej piasków i żwirów oraz pospółki, zgodnie z dokumentacją geologiczną, 

planem zagospodarowania złoża, planem ruchu kopalni, przy zachowaniu warunków koncesji oraz 

przepisów odrębnych i szczególnych; 

2) pas ochronny „2PO” - obejmuje fragment terenu o szerokości 6 m wzdłuż granicy geodezyjnej terenu 

kopalni, ustanowiony w celu ochrony praw właścicieli sąsiednich działek geodezyjnych oraz w celu 

ochrony rowów melioracyjnych melioracji podstawowej; 

3) pas ochronny „3PO” - obejmuje fragment terenu o szerokości 10 m wzdłuż terenu gminnego składo-

wiska odpadów oraz wzdłuż pasa technicznego drogi publicznej gminnej, ustanowiony w celu ochro-

ny tej drogi. 

§ 7. 1. Na terenie objętym planem nie przewiduje się eksploatacji innych kopalin za wyjątkiem pia-

sków, żwirów i pospółki. 

2. Dopuszcza się wykonywanie badań geologicznych w celu poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin. 

3. Rekultywacja terenu po działalności górniczej, w tym hodowla ryb, winna być prowadzona sukce-

sywnie, w miarę jak fragmenty wyeksploatowane staną się zbędne do dalszej działalności. Sposób 

i zakres rekultywacji nie może ograniczać ruchu zakładu górniczego. 

§ 8. Podstawowym celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest zapewnienie integracji wszel-

kich działań podejmowanych w granicach terenu górniczego w celu: 

1) wykonania uprawnień określonych w koncesji; 

2) zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego; 

3) rekultywacji terenów poeksploatacyjnych; 

4) ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego. 
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§ 9. Określa się następujące potencjalne zagrożenia: 

1) zagrożenie osuwiskami i obrywami skał (występować może w obrębie skarp wyrobiska oraz w obrębie 

skarp zwałowisk); 

2) zagrożenia mechaniczne (mogą powstawać w zasięgu działania maszyn i urządzeń będących w ruchu). 

Rozdział 3 

Ustalenia ogólne 

§ 10. Na obszarze objętym planem ochronę i kształtowanie ładu przestrzennego należy realizować przez: 

1) stosowanie zasady dotyczącej obiektów biurowych, socjalno - bytowych, przeróbczych i produkcyj-

nych, które w ramach jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego muszą być ujednolicone pod wzglę-

dem formy; 

2) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych nie związanych z podstawową funkcją terenu, z wyjątkiem 

okresu budowy i organizacji technicznej zakładu górniczego; 

3) dopuszczenie lokalizacji obiektów towarzyszących funkcji podstawowej pod warunkiem zachowania 

ustaleń przypisanych dla danego terenu. 

§ 11. 1. Ustala się zakaz lokalizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wy-

mienionych w przepisach odrębnych, innych niż te określone w niniejszym planie. 

2. W technologii robót górniczych należy stosować rozwiązania eliminujące lub ograniczające zanie-

czyszczenie powietrza i wód, emisję hałasu i niekorzystny wpływ na krajobraz. 

3. Ustala się, że oddziaływanie prac eksploatacyjnych na środowisko przyrodnicze mieć będzie cha-

rakter ograniczony przestrzennie i czasowo. Wyrażać się to będzie poprzez przekształcenie rzeźby terenu 

i zmianę charakteru jego użytkowania. Oddziaływanie to będzie: 

1) bezpośrednie - dotyczyć będzie przekształcenia powierzchni (ustala się, że w celu przeciwdziałania 

degradacji środowiska poprzez długotrwałą zmianę sposobu użytkowania terenu zajętego przez wyro-

biska, prace rekultywacyjne będą prowadzone w miarę możliwości sukcesywnie, w ślad za zakoń-

czeniem eksploatacji w obrębie poszczególnych fragmentów złoża); 

2) pośrednie - dotyczyć będzie hałasu (ustala się, że poziom hałasu w bezpośrednim otoczeniu eksplo-

atowanego wyrobiska wyniesie ok. 40 - 56 dB - pracujące urządzenia kopalniane); 

3) bezpośrednie na określone elementy środowiska przyrodniczego: 

a) dotyczy gruntów użytkowanych rolniczo (aby nie dopuścić do odwodnienia wokół wyrobiska 

ustala się prowadzenie eksploatacji bez odwadniania złoża), 

b) dotyczy lasów (ustala się, że teren wyłączony z gospodarki leśnej poprzez wycięcie drzew, po 

eksploatacji zostanie sukcesywnie i w miarę możliwości ponownie zalesiony), 

c) dotyczy wód powierzchniowych (w celu ochrony rowów melioracyjnych systemu melioracji pod-

stawowej, ustala się strefę ochronną wzdłuż tych rowów, o szerokości 6 m), 

d) dotyczy wód podziemnych (w celu ochrony wód podziemnych ustala się prowadzenie eksploata-

cji bez odwodnienia obszaru złoża; złoże jest położone poza granicami zbiorników wód podziem-

nych wymagających najwyższej ochrony (ONO) i wysokiej ochrony (OWO), poza strefami ujęć 

wód podziemnych). 

4. W zakresie odpadów i ścieków socjalno - bytowych ustala się indywidualny system gospodarowa-

nia odpadami poprzez ich gromadzenie z segregacją oraz wywóz do odpowiedniego zakładu utylizacji od-

padów i do oczyszczalni ścieków. 

§ 12. Na obszarze przeznaczonym do eksploatacji powierzchniowej nie stwierdzono występowania 

stanowisk archeologicznych oraz zabytkowych obiektów kultury. 

§ 13. Na obszarze przeznaczonym do eksploatacji nie występują przestrzenie o charakterze publicznym. 

§ 14. Ustala się tereny powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych, oznaczone na rysunku 

planu „1PG”, dla których: 

1) ustala się przeznaczenie na cele eksploatacji piasków, żwirów i pospółki, z prawem zabudowy obiek-

tami oraz instalacjami związanymi z podstawowym przeznaczeniem terenu; 

2) ustala się zabudowę wolnostojącą lub zwartą, w dostosowaniu do wymogów wynikających z opty-

malnego zagospodarowania złoża i zakładu górniczego; 

3) ustala się wykorzystanie istniejącego wjazdu i wyjazdu drogą publiczną gminną, wzdłuż istniejącego 

składowiska odpadów; 

4) dopuszcza się realizację obiektów budowlanych i sieci infrastruktury technicznej towarzyszących, 

związanych z obsługą zakładu górniczego; 
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5) dopuszcza się lokalizację obiektu związanego z dozorem terenu i ważeniem środków transportu; 

6) dopuszcza się stosowanie ogrodzeń z płotów betonowych o wysokości pow. 1,5 m na czas eksploata-

cji złoża; 

7) zakazuje się wykorzystywania innych niż ustalone w planie miejsc wjazdu na teren i wyjazdu; 

8) zakazuje się lokalizacji zabudowy mieszkaniowej. 

§ 15. 1. Ustala się postępowanie z terenami górniczymi, zagrożonymi osuwaniem się mas ziemnych 

w sposób zapewniający powszechne bezpieczeństwo, zgodnie z planem zagospodarowania złoża, planem 

ruchu kopalni oraz projektem rekultywacji terenu poeksploatacyjnego. 

2. Tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi na terenie objętym planem nie występują. Dlatego 

plan nie formułuje ustaleń w zakresie sposobu zagospodarowania terenu wynikającego z ochrony prze-

ciwpowodziowej. 

§ 16. Ustalenia planu odnoszące się do przeznaczenia poszczególnych terenów obowiązują niezależ-

nie od istniejących i planowanych podziałów na działki gruntowe. 

§ 17. 1. Ustala się, że wylesienie istniejących powierzchni leśnych na terenie objętym planem będzie 

miało charakter czasowy, a po wyeksploatowaniu złoża teren zostanie sukcesywnie w miarę możliwości 

zalesiony w stopniu zbliżonym do stanu przed wylesieniem i rozpoczęciem eksploatacji. 

2. Ustala się zakaz zabudowy o charakterze innym niż przewidziany w planie, z wyjątkiem prac zwią-

zanych z prowadzeniem rekultywacji, w tym hodowli ryb, również w czasie funkcjonowania kopalni. 

§ 18. 1. Obsługę komunikacyjną obszaru planu zapewnią: 

1) drogi kołowe: 

a) droga publiczna powiatowa relacji Dalewo - Marianowo nr P 522, 

b) droga gminna (działka ewidencyjna nr 346) klasy D (dojazdowa); 

2) wewnętrzny układ komunikacyjny realizowany w miarę potrzeby, zapewniający niezbędne dojazdy na 

poszczególnych etapach eksploatacji złoża (drogi wewnętrzne) umożliwiający samochodom samowy-

ładowczym swobodny dostęp do miejsc eksploatacji i załadunku, dojazd karetki pogotowia, straży 

pożarnej i innych pojazdów uprzywilejowanych. 

2. Ustala się następujące zasady obsługi obszaru w zakresie infrastruktury technicznej: 

1) zaopatrzenie w wodę: 

a) woda pitna dla celów spożywczych i sanitarnych może być przywożona z ujęcia wody w Maria-

nowie transportem samochodowym lub pobierana z własnego ujęcia głębinowego wykonanego 

na terenie własnym inwestora, 

b) wodę do celów technologicznych należy czerpać z terenu zawodnionych wyrobisk, w obiegu za-

mkniętym, 

c) wodę do celów przeciwpożarowych należy czerpać z terenu zawodnionych wyrobisk; 

2) odprowadzanie ścieków i wód kopalnianych: 

a) na terenie przeznaczonym do eksploatacji ścieki produkcyjne nie będą powstawały, 

b) zużytą w procesach technologicznych wodę należy ponownie odprowadzić do wyrobiska, 

c) wody opadowe pochodzące z dachów wszelkich obiektów należy odprowadzać bezpośrednio do 

gruntu lub do wyrobisk, 

d) wody opadowe z terenów utwardzonych parkingowych oraz wody pochodzące z mycia pojazdów 

i urządzeń należy odprowadzać bezpośrednio do gruntu lub do wyrobisk wyłącznie poprzez sepa-

rator detergentów oraz olejów i innych substancji ropopochodnych, 

e) ścieki socjalno - bytowe z obiektów socjalno - bytowych, biur i zaplecza dla pracowników kopalni 

oraz z przenośnych kabinowych sanitariatów należy sukcesywnie wywozić do istniejącej poza 

obszarem planu oczyszczalni wykorzystując do tego celu wyspecjalizowane służby działające na 

podstawie umowy z inwestorem eksploatującym złoże, 

f) dopuszcza się budowę wewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej; 

3) zaopatrzenie w energię elektryczną: 

a) dopuszcza się zaopatrzenie w energię elektryczną za pośrednictwem linii energetycznej ze stacji 

transformatorowej 15/04 KV znajdującej się na terenie sąsiadującego z obszarem planistycznym 

składowiska odpadów, 

b) ewentualną linię elektroenergetyczną należy doprowadzić do terenu kopalni kablem doziemnych 

zlokalizowanym w pasie drogi gminnej, 

c) dopuszcza się wykorzystanie energii elektrycznej wyprodukowanej przez własne urządzenia in-

westora; 
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4) gospodarka odpadami: 

a) ustala się gromadzenie odpadów bytowych w odpowiednich pojemnikach oraz ich sukcesywny 

wywóz przez wyspecjalizowane służby, na podstawie stałej umowy z inwestorem, na składowi-

sko lub do spalarni odpadów, zgodnie z gminnym programem gospodarki odpadami, 

b) ustala się, że warstwy nadkładu, skały płonej czy surowca o niskiej jakości, niezależnie od spo-

sobu czasowego lub stałego składowania i uformowania - nie są odpadami w rozumieniu ustawy 

o odpadach. 

3. Dopuszcza się lokalizację nowych, nie uwidocznionych w rysunku planu przewodów urządzeń in-

frastruktury technicznej związanych z obsługą zagospodarowania i funkcjonowania terenu również poza 

czasowo wyznaczonymi wewnętrznymi pasami drogowymi, przy spełnieniu następujących warunków: 

1) lokalizacja ich nie będzie kolidowała z realizacją podstawowych funkcji obszaru planistycznego; 

2) zachowane zostaną warunki powszechnego bezpieczeństwa; 

3) sieci będą zrealizowane i eksploatowane zgodnie z przepisami szczególnymi. 

§ 19. 1. Dopuszcza się tymczasowy sposób zagospodarowania części lub całości terenu objętego 

planem polegający na utrzymaniu 

2. Dopuszcza się prowadzenie działalności rolniczej, hodowlanej w wyrobiskach poeksploatacyjnych. 

§ 20. Ustala się 20% stawkę służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 

27 marca o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wynikającej ze wzrostu wartości nierucho-

mości objętej planem. 

Rozdział 4 

Ustalenia szczegółowe 

§ 21. 1. Ustala się teren eksploatacji powierzchniowej surowców mineralnych „1PG”, jako przezna-

czenie podstawowe. 

2. Teren eksploatacji powierzchniowej obejmuje obszar udokumentowanego złoża piasków, żwirów 

i pospółek „Marianowo”. 

3. Ustala się następujący sposób i warunki eksploatacji: 

1) w celu racjonalnej gospodarki złożem, eksploatację należy prowadzić w sposób umożliwiający mak-

symalne wydobycie zasobów kopaliny z zachowaniem niezbędnych warunków bezpieczeństwa; 

2) czasowe wyłączenie powierzchni leśnych z użytkowania leśnego w zakresie ograniczonym, niezbęd-

nym do racjonalnej eksploatacji złoża, przeróbki surowca i jego transportu; 

3) eksploatację kruszywa naturalnego, należy prowadzić przy zachowaniu warunków koncesji, przepi-

sów odrębnych i szczegółowych; 

4) eksploatację kruszywa naturalnego należy prowadzić metoda odkrywkową w granicach poziomych 

i pionowych udokumentowanego złoża; 

5) prowadzenie dojazdów, wewnętrznych dróg dojazdowych i eksploatacyjnych w dostosowaniu do 

etapu eksploatacji i położenia aktywnego pola eksploatacji, z dopuszczeniem częściowego lub całko-

witego ich umocnienia; 

6) wyznaczenie pasów ochronnych w oparciu o przepisy odrębne i szczegółowe wzdłuż pasa technicz-

nego drogi gminnej o szerokości 10 m oraz wzdłuż rowów melioracyjnych o szerokości 6 m, licząc od 

granic geodezyjnych terenu objętego planem; 

7) tereny pod obiekty, instalacje i urządzenia przeznaczone do obsługi eksploatacji, bez określania ich 

stałej lokalizacji, z możliwością przesuwania ich granic w zależności od sposobu i postępu prac eks-

ploatacyjnych; 

8) surowiec eksploatowany będzie urządzeniami napędzanymi elektrycznie lub spalinowo i przekazywa-

ny będzie bezpośrednio na transport kołowy w celu dostawy do odbiorców lub do zakładu po drogach 

tymczasowych gruntowych, lub taśmociągami o napędzie elektrycznym do tymczasowego zakładu 

przeróbczego (maszyny i urządzenia do eksploatacji i przerobu określone szczegółowo zostaną w pla-

nie ruchu kopalni); 

9) dopuszcza się budowę przenośników taśmowych dla transportu kopaliny i nadkładu; 

10) budowę zwałowiska wewnętrznego należy prowadzić z uwzględnieniem następujących warunków: 

a) budowa zwałowiska nie może uniemożliwiać prowadzenia eksploatacji surowca ze złoża, 

b) formowanie wierzchowiny zwałowiska i jego skarp prowadzić w ramach rekultywacji terenów 

poeksploatacyjnych; 

11) zaopatrzenie w ciepło - z indywidualnego źródła przy zastosowaniu paliw ekologicznych; 
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12) zaopatrzenie w energię elektryczną poprzez przyłącze do istniejącej napowietrznej linii elektroenerge-

tycznej i mobilną stację transformatorową liniami napowietrznymi lub podziemnymi oraz źródła własne. 

4. Na terenach nie zajętych bezpośrednio pod działalność górniczą, ustala się, jako przeznaczenie do-

puszczalne - dotychczasowy sposób użytkowania terenu, w tym prowadzenie hodowli ryb. 

5. Ustala się następujące warunki związane z zakończeniem eksploatacji: 

1) po zakończeniu eksploatacji złoża przedsiębiorca jest zobowiązany do zabezpieczenia lub likwidacji 

wyrobiska górniczego; 

2) po zakończeniu eksploatacji złoża przedsiębiorca jest zobowiązany do likwidacji lub usunięcia poza 

teren objęty planem wszystkich obiektów i urządzeń służących wydobywaniu surowca, takich jak: 

a) maszyny i urządzenia służące do eksploatacji, ładowania i transportu kopaliny, 

b) wieże oświetleniowe, linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne; 

3) po zakończeniu eksploatacji złoża przedsiębiorca zobowiązany jest do przeprowadzenia pełnej rekul-

tywacji całego terenu określonego w planie, zgodnie z przepisami szczególnymi. 

6. Ustala się następujące zasady i warunki związane z rekultywacją terenu: 

1) rekultywacja terenu wyeksploatowanego powinna być prowadzona sukcesywnie, w miarę jak frag-

menty terenu stają się zbędne w dalszej działalności eksploatacyjnej; 

2) sposób i zakres rekultywacji nie może ograniczać ruchu zakładu górniczego; 

3) kierunek rekultywacji: leśno - wodno - rekreacyjno - hodowlany - wielofunkcyjny zbiornik wodny; 

4) kierunek rekultywacji powinien być zatwierdzony decyzją właściwego organu administracji samorzą-

dowej; 

5) zakłada się w części zalądowionej: 

a) rozwój okrywy roślinnej w drodze nasadzeń i częściowo w drodze procesów naturalnych, 

b) docelowy skład gatunkowy zalesień dostosowany do warunków siedliskowych i roślinności natu-

ralnej obszaru planu; 

6) prace rekultywacyjne na terenach poeksploatacyjnych powinny obejmować: 

a) prace ziemne związane z formowaniem skarp i wierzchowin zwałowiska wewnętrznego (nie pla-

nowane jest zwałowisko zewnętrzne), 

b) prace ziemne związane z plantowaniem terenów pomocniczych, 

c) uformowanie zbiorników wodnych wraz z wysepkami, 

d) zabiegi zalesieniowe na wierzchowinie zwałowiska wewnętrznego i w obrębie pasów ochron-

nych, 

e) pomiary geodezyjne, klasyfikacja siedliskowa leśna i prace kartograficzne. 

§ 22. 1. Ustala się teren normatywnego pasa ochronnego „2PO”, jako przeznaczenie podstawowe. 

2. Teren ten obejmuje pas ochronny od odkrywkowych wyrobisk eksploatacyjnych, o szerokości 6 m, 

mierzony od granic geodezyjnych do wewnątrz działki ewidencyjnej nr 344/7. 

3. Ustala się następujące warunki związane z eksploatacją: 

1) dopuszcza się: 

a) deponowanie humusu, by w okresie rekultywacji wykorzystać go do prac rekultywacyjnych, 

b) zwałowanie nadkładu na zwałowiskach tymczasowych do wysokości 4 m; 

2) zakazuje się: 

a) tworzenia zwałowisk zewnętrznych z wyjątkiem tymczasowych, 

b) lokalizowania dróg transportu technologicznego oraz urządzeń związanych z działalnością zakładu 

górniczego. 

4. Ustala się następujące zasady i warunki związane z rekultywacją terenu: kierunek rekultywacji - 

zieleń leśna na siedliskach olsu. 

§ 23. 1. Ustala się teren normatywnego pasa ochronnego „3PO”, jako przeznaczenie podstawowe. 

2. Teren ten obejmuje pas ochronny od odkrywkowych wyrobisk eksploatacyjnych, o szerokości 

10 m, mierzony od granic geodezyjnych do wewnątrz działki ewidencyjnej nr 344/7. 

3. Ustala się następujące warunki związane z eksploatacją: 

1) dopuszcza się: 

a) deponowanie humusu, by w okresie rekultywacji wykorzystać go do prac rekultywacyjnych, 

b) zwałowanie nadkładu na zwałowiskach tymczasowych do wysokości 4 m, 

c) lokalizację dróg transportu technologicznego oraz urządzeń związanych z działalnością zakładu 

górniczego; 
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2) zakazuje się tworzenia zwałowisk zewnętrznych z wyjątkiem tymczasowych. 

4. Ustala się następujące zasady i warunki związane z rekultywacją terenu: kierunek rekultywacji - 

zieleń leśna na siedliskach boru mieszanego świeżego. 

Rozdział 5 

Przepisy końcowe 

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marianowo. 

§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości na stronach interne-

towych BIP Gminy Marianowo. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Piotr Dędek 
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Załącznik nr 1 

do uchwały Nr V/31/2011 

Rady Gminy Marianowo 

z dnia 31 marca 2011 r. 
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Załącznik nr 2 

do uchwały Nr V/31/2011 

Rady Gminy Marianowo 

z dnia 31 marca 2011 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu 

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 ze zmianami) Rada Gminy Marianowo rozstrzyga co następuje: 

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

rianowo w obrębie geodezyjnym Marianowo, działka ewidencyjna nr 344/7, wyłożonego do publicznego 

wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w dniach od 7 czerwca do 7 lipca 2010 r. z nie-

przekraczalnym terminem składania uwag do dnia 22 lipca 2010 r.), nie rozstrzyga się o sposobie ich 

rozpatrzenia. 

 

 

Załącznik nr 3 

do uchwały Nr V/31/2011 

Rady Gminy Marianowo 

z dnia 31 marca 2011 r. 

Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania 

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 ze zmianami) określa się następujący sposób realizacji inwe-

stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finanso-

wania: Wszelkie inwestycje i nakłady wynikające z realizacji zapisów przedmiotowej uchwały, a więc 

i inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej są wynikiem realizacji zamierzeń Inwestora i będą finan-

sowane ze środków pozabudżetowych gminy. 
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UCHWAŁA NR V/27/2011 

 RADY GMINY RĄBINO 

 z dnia 30 marca 2011 r. 

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Rąbino oraz szczegółowych warunków 

jego funkcjonowania. 

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 późn. zm.1) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciw-

działaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.2) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ustala się 

tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie w Gminie Rąbino zwanego dalej „Zespołem” oraz szczegółowe warunki jego funk-

cjonowania. 

 

                                             
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w 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; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 

2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175; poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 138 poz. 974, Nr 173 

poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40, 

poz. 230, Nr 106, poz. 675 
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009r. Nr 206, poz. 1589; z 2010r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, 

poz. 842. 
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§ 2. Wójt Gminy Rąbino występuje z pisemnym wnioskiem do organizacji i instytucji, o których mo-

wa w art. 9a ust. 3-5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o wytypowanie swoich przedsta-

wicieli do pracy w Zespole. 

§ 3. Organizacje i instytucje w terminie 21 dni od daty otrzymania wniosku zgłaszają wytypowanych 

przedstawicieli do pracy w Zespole i załączają pisemną zgodę wskazanej osoby na udział w pracach Zespołu. 

§ 4. Do prac Zespołu powołani zostaną przedstawiciele: 

1) Gminnego Ośrodka Pomocy w Rąbinie; 

2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rąbinie; 

3) Komisariatu Policji w Połczynie Zdroju; 

4) Szkół z terenu Gminy Rąbino; 

5) Niepublicznego Zakład Opieki Zdrowotnej „AL-MED” w Rąbinie; 

6) Organizacji pozarządowych; 

7) Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Białogardzie. 

§ 5. Wójt Gminy spośród zgłoszonych przedstawicieli powołuje Zespół w składzie minimum 7 osobowy. 

§ 6. 1. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy lub osoba przez niego upoważniona. 

2. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Zespołu wybierają ze swego składu: 

1) Przewodniczącego Zespołu; 

2) Zastępcę Przewodniczącego; 

3) Sekretarza Zespołu. 

3. Wybór osób, o których mowa w ust. 1 następuje w głosowaniu jawnym. 

4. O wyborze zostaje pisemnie powiadomiony Wójt Gminy. 

§ 7. Zgodnie z art. 9c ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przed przystąpieniem 

do wykonywania czynności, wszyscy członkowie Zespołu i grup roboczych składają pisemne oświadcze-

nie o zachowaniu poufności informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań w ramach prac Zespołu. 

§ 8. 1. Odwołania członka Zespołu dokonuje Wójt Gminy w trybie właściwym dla jego powołania. 

2. Wójt Gminy może odwołać członka Zespołu w każdym czasie, w szczególności: 

1) na wniosek Przewodniczącego Zespołu; 

2) na wniosek instytucji, organizacji lub podmiotu, którego członek jest przedstawicielem; 

3) złożenia pisemnej rezygnacji przez członka Zespołu. 

3. Przewodniczący może zostać odwołany na podstawie: 

1) pisemnej rezygnacji przewodniczącego; 

2) uzasadnionego pisemnego wniosku co najmniej połowy członków Zespołu; 

3) uzasadnionego pisemnego wniosku Wójta Gminy. 

§ 9. Zmiany, uzupełnienie, poszerzenie w składzie Zespołu następuje w trybie wskazanym dla jego 

powołania. 

§ 10. 1. Zespół obraduje na posiedzeniach. Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Zespołu 

bierze udział co najmniej połowa jego członków. Uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu jest obowiązkowe. 

2. W razie niemożności uczestniczenia w pracach Zespołu, członek Zespołu obowiązany jest poinfor-

mować Przewodniczącego Zespołu o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie jego obowiązków. 

3. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz 

na trzy miesiące. 

4. Przewodniczący Zespołu określa porządek posiedzenia i kieruje pracami Zespołu. 

5. W razie nieobecności Przewodniczącego Zespołu, jego obowiązki pełni Zastępca lub inny członek 

Zespołu wskazany przez Przewodniczącego. 

§ 11. 1. Przewodniczący Zespołu zawiadamia członków Zespołu o terminie, miejscu i porządku po-

siedzenia, nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem. 

2. W zależności od zaistniałej potrzeby, można zwołać posiedzenie bez zachowania trybu i terminu 

wskazanego w ust. 1. Zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Zespołu może również nastąpić na wniosek 

Wójta Gminy oraz na pisemny, uzasadniony wniosek członka Zespołu. 

§ 12. 1. Posiedzenie Zespołu prowadzi Przewodniczący Zespołu według porządku posiedzenia okre-

ślonego w zaproszeniu. 
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2. Członkowie Zespołu mogą zgłaszać sprawy do rozpatrzenia przez Zespół nieobjęte porządkiem po-

siedzenia. 

3. Zmieniony porządek posiedzenia podlega zatwierdzeniu przez Członków Zespołu. 

§ 13. 1. Posiedzenia Zespołu mają charakter zamknięty lub otwarty. W posiedzeniach otwartych mo-

gą brać udział osoby nie będące członkami Zespołu np. eksperci i specjaliści, z głosem doradczym, bez 

prawa do głosowania. 

2. W posiedzeniach zamkniętych uczestniczą powołani członkowie Zespołu. 

3. W trakcie posiedzenia Zespołu istnieje możliwość zmiany trybu posiedzenia z otwartego na za-

mknięty i odwrotnie. Wymaga to złożenia formalnego wniosku o zmianę trybu posiedzenia Zespołu i jego 

przegłosowania. 

§ 14. 1. Głosowanie na posiedzeniach Zespołu odbywa się w sposób jawny, z wyjątkiem przypadków, 

o których mowa w § 8 ust. 3 pkt 2 i 3, w których głosowanie jest tajne. 

2. Postanowienia Zespołu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów decydu-

je głos Przewodniczącego Zespołu. 

3. Zespół wyraża wnioski, opinie, stanowiska w sprawach należących do zakresu jego działania oraz 

podejmuje rozstrzygnięcia, w tym w kwestiach organizacyjnych lub proceduralnych, w formie adnotacji 

zawartych w protokole posiedzenia. 

4. Odnotowanie sprawy do protokołu zarządza Przewodniczący Zespołu. 

§ 15. 1. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który powinien zawierać, w szczególności: 

1) datę, miejsce i czas trwania posiedzenia; 

2) tematykę omawianych spraw, opis działań do podjęcia, ewentualne sprawozdania z realizacji podję-

tych wcześniej ustaleń; 

3) imiona i nazwiska osób zabierających głos i innych osób referujących sprawy; 

4) informację o podjętych postanowieniach i stanowiskach w sprawach będących przedmiotem posiedzenia. 

2. Protokół podpisuje Przewodniczący Zespołu oraz Sekretarz Zespołu. 

3. Do protokołu dołącza się listę obecności. 

4. Członkowie Zespołu mogą zapoznać się z treścią protokołu w siedzibie Zespołu i wnieść ewentual-

ne uwagi na najbliższym posiedzeniu Zespołu. 

§ 16. 1. Zespół może tworzyć grupy robocze w indywidualnych przypadkach, w celach określonych 

w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie. 

W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele instytucji, o których mowa w art. 9a ust. 11 i 12 

ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

2. W skład grupy roboczej mogą wchodzą członkowie Zespołu. 

§ 17. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez 

członków Zespołu lub wynikających problemów występujących w indywidualnych przypadkach. 

§ 18. 1. Do posiedzeń grupy roboczej przyjmuje się odpowiednio zapisy dotyczące posiedzeń Zespołu, 

z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Protokół z posiedzenia grupy roboczej podpisują wszyscy członkowie obecni na posiedzeniu. 

3. O wynikach pracy grupy roboczej Przewodniczący Zespołu informuje Zespół. 

§ 19. Posiedzenia Zespołu i grup roboczych odbywa się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-

łeczne w Rąbinie nr 27 lub innym miejscu wskazanym przez Przewodniczącego Zespołu. 

§ 20. Zespół przygotowuje roczne sprawozdanie ze swojej działalności za każdy rok kalendarzowy 

i przedkłada go Wójtowi Gminy do 31 marca następnego roku. 

§ 21. 1. Członkowie Zespołu oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbo-

wych i zawodowych. 

2. Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Wójt Gminy Rąbino. 

3. Wójt Gminy może żądać w każdej chwili wszelkich dokumentów związanych z działalnością Zespołu. 

4. Wójt Gminy może wydawać wiążące zalecenia dotyczące pracy Zespołu. 

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rąbino. 
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§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływnie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Mirosław Woźniak 
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UCHWAŁA NR IV/18/2010 

 RADY GMINY SZCZECINEK 

 z dnia 29 grudnia 2010 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczecinek na rok 2011. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-

rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 238 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy 

Szczecinek uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 25.174.610,00 zł, 

z tego: 

1) dochody bieżące 24.039.310,00 zł; 

2) dochody majątkowe 1.135.300,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 31.604.324,59 zł, 

z tego: 

1) wydatki bieżące 23.966.324,59 zł; 

2) wydatki majątkowe 7.638.000,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 6.429.714,59 zł, 

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

1) zaciąganych kredytów 2.252.000,00 zł 

2) zaciąganych pożyczek 3.800.000,00 zł; 

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających 

z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 377.714,59 zł. 

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwotach: 

1) przychody 7.201.326,59 zł; 

2) rozchody 7.201.326,59 zł, 

zgodnie z załącznikiem Nr 6 

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 

1) ogólną w kwocie 37.000,00 zł; 

2) celową w kwocie 63.000,00 zł, 

z przeznaczeniem na: 

a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 63.000,00 zł. 

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją: 

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odręb-

nymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5, 

§ 7. 1.Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w kwocie 312.318,59 zł, 

z tego: 

1) w ramach funduszu sołeckiego 312.318,59 zł, 

zgodnie z załącznikiem Nr 7 
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§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 95.000,00 zł, 

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

2. Ustala się wydatki w kwocie 91.000,00 zł, 

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

3. Ustala się wydatki w kwocie 4.000,00 zł, 

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Zgodnie z załączni-

kiem Nr 8. 

§ 9. 1. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych kwotach: 

1) przychody 1.090.000,00 zł; 

2) wydatki 1.090.000,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem Nr 9. 

§ 10. Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 20.000,00 zł oraz wydatki w wy-

sokości 20.000,00 zł na ochronę środowiska. 

1. Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska zawiera załącznik Nr 14. 

§ 11. Ustala się plan wydatków jednostek oświatowych Gminy Szczecinek w wysokości  

 10.000.000,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem Nr 15. 

§ 12. Ustala się plan wydatków dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku w wysokości

 6.939.926,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem Nr 16. 

§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: 

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego  deficytu budżetu do kwoty 500.000,00 zł; 

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do  kwoty określonej w § 3 pkt 1, 2 6.052.000,00 zł. 

§ 14. Ustala się dotacje 

1) dla jednostek sektora finansów publicznych: 

a. przedmiotowe (Załącznik Nr 10) w kwocie 218.000,00 zł; 

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 

a. celowe na zadania własne Gminy (załącznik Nr 11) w kwocie 80.000,00 zł. 

§ 15. Upoważnia się Wójta do: 

1) dokonywania zmian w planie wydatków: 

a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 

b. majątkowych, 

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych 

jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykracza-

ją poza rok budżetowy 

3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków Kierownikowi 

Zakładu Budżetowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji; 

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, 

których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 

działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

5) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu bu-

dżetu do wysokości określonej w § 13. 

6) udzielania zaliczek z budżetu Gminy pracownikom Urzędu Gminy i pracownikom w jednostkach pod-

ległych. 

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Szczecinek. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Stanisław Zdunek 
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UCHWAŁA NR IV/28/2011 

 RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU 

 z dnia 9 lutego 2011 r. 

w sprawie warunków, szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz wysokości nagród 

i rodzajów wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej. 

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 i Nr 175, poz. 1457; 

z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, 

poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52. poz. 420 i Nr 157, 

poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) i art. 31 ust. 3 

i art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, 

poz. 1014) Rada Miejska Białogardu uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustanawia się nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe i osiągnięcia w działalno-

ści sportowej. 

2. Nagrody są nagrodami pieniężnymi i finansowane są z budżetu Miasta. 

3. Wyróżnieniami są dyplomy, puchary, statuetki i plakietki. 

§ 2. Nagrody i wyróżnienia są przyznawane: 

1) osobom fizycznym za osiągnięte wyniki sportowe; 

2) trenerom prowadzącym szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzyna-

rodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym; 

3) trenerom i innym osobom wyróżniającym się w działalności sportowej. 

§ 3. 1. Przy określaniu wysokości nagrody lub rodzaju wyróżnienia uwzględnia się znaczenie danego 

sportu dla miasta oraz osiągnięty wynik sportowy, a także znaczenie osiągnięć w działalności sportowej 

dla społeczności lokalnej. 

2. Nagroda może być przyznana w szczególności za: 

1) udział w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich, w tym zdobycie medalu; 

2) zdobycie medalu lub zajęcie IV - VI miejsca w mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy lub mi-

strzostwach Polski; 

3) zajęcie pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca w klasyfikacji generalnej zawodów o Puchar Świa-

ta lub Puchar Europy; 

4) ustanowienie rekordu świata, Europy lub Polski w danej dyscyplinie sportu; 

5) zdobycie Pucharu Polski; 

6) uzyskanie I - III miejsca w mistrzostwach makroregionu lub województwa; 

7) udział w zespole w rywalizacji w sportach zespołowych we współzawodnictwie międzynarodowym 

lub krajowym w zawodach wymienionych w pkt 1-3, 5 i 6. 

3. Wyróżnienie może być przyznane także z nagrodą. 

§ 4. 1. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Burmistrz z własnej inicjatywy lub na wniosek podmiotów 

wymienionych w ust. 3. 

2. Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym będącym zawodnikami, trenerami lub innymi 

osobami związanymi ze sportem lub działalnością sportową w Białogardzie. 

3. Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia mogą zgłaszać organizacje i instytucje realizujące 

zadania z zakresu kultury fizycznej, w szczególności kluby sportowe, w tym uczniowskie kluby sportowe, 

mające siedzibę w Białogardzie. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, powinien zawierać: 

1) nazwę organizacji lub instytucji zgłaszającej wniosek; 

2) imię i nazwisko osoby, której ma być przyznana nagroda lub wyróżnienie; 

3) określenie odpowiednio: 

a) osiągniętego wyniku sportowego, 
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b) osiągniętych wysokich wyników sportowych w międzynarodowym współzawodnictwie sporto-

wym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym, 

c) wyróżniających osiągnięć w działalności sportowej dla społeczności lokalnej; 

4) otrzymane dotychczas nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe i osiągnięcia w działalno-

ści sportowej; 

5) podpis osoby upoważnionej. 

§ 5. Wnioski, o których mowa w § 4, opiniuje Miejska Rada Sportu. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXVI/241/05 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie 

rodzaju wyróżnień i wysokości nagród przyznawanych ze środków budżetu Miasta zawodnikom, trenerom 

i działaczom sportowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania (Dz. Urz. Woj. Zachodnio-

pomorskiego Nr 35, poz. 740 oraz z 2007 r. Nr 86, poz. 1409). 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Józef Leszczyk 
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UCHWAŁA NR VI/40/2011 

 RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU 

 z dnia 6 kwietnia 2011 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie warunków, szczegółowych zasad i trybu przyznawania 

oraz wysokości nagród i rodzajów wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe i osiągnięcia 

w działalności sportowej. 

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 i Nr 175, poz. 1457; 

z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, 

poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52. poz. 420 i Nr 157, 

poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, 

poz. 113) i art. 31 ust. 3 i art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, 

poz. 857 i Nr 151, poz. 1014) Rada Miejska Białogardu uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr IV/28/2011 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie warun-

ków, szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz wysokości nagród i rodzajów wyróżnień za osią-

gnięte wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Podstawę ustalenia wysokości nagrody stanowi kwota 200 zł, przy czym wysokość nagrody nie 

może przekroczyć 10 - krotności tej kwoty. Przy określaniu wysokości nagrody uwzględnia się znaczenie 

danego sportu dla Miasta oraz osiągnięty wynik sportowy, a także znaczenie osiągnięć w działalności 

sportowej dla społeczności lokalnej.”. 

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

wództwa Zachodniopomorskiego. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Józef Leszczyk 
991
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UCHWAŁA NR VI/41/2011 

 RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU 

 z dnia 6 kwietnia 2011 r. 

w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości 

stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe 

oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie 

wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym 

lub w krajowym współzawodnictwie sportowym. 

Na podstawie 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, 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; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 

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

poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz 

z 2011 r. Nr 21, poz. 113) i art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, 

poz. 857 i Nr 151, poz. 1014) Rada Miejska Białogardu uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustanawia się stypendia sportowe dla osób fizycznych, zwanych dalej „zawodnikami”, za 

osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współ-

zawodnictwie sportowym. 

2. Stypendia sportowe mają na celu wspieranie rozwoju zawodników szczególnie uzdolnionych sportowo. 

§ 2. Stypendia mogą być przyznawane dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągają-

cych wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym 

współzawodnictwie sportowym. 

§ 3. 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia, o których mowa w § 1 i 2, 

określa corocznie uchwała budżetowa. 

2. Stypendium sportowe dla zawodników i stypendium dla trenerów może być przyznane na okres od 

kwietnia do grudnia roku kalendarzowego. 

§ 4. Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik zamieszkały w Białogardzie, reprezentujący bia-

łogardzki klub sportowy, który jest członkiem polskiego związku sportowego w danym sporcie. 

§ 5. Stypendium sportowe może być przyznane zawodnikowi, który: 

1) uprawia dyscyplinę i konkurencję sportu objętą systemem sportu młodzieżowego w kategorii kadet, 

junior, junior młodszy i młodzieżowiec; 

2) uprawia dyscyplinę i konkurencję sportu objętą programem igrzysk olimpijskich w kategorii senior; 

3) uprawia dyscyplinę i konkurencję sportu objętą programem igrzysk paraolimpijskich i igrzysk głuchych. 

§ 6. 1. Stypendium sportowe przyznaje się zawodnikowi reprezentującemu dyscypliny i konkurencje 

w sportach indywidualnych oraz grach zespołowych, który uzyskał wysokie wyniki sportowe, a jego pla-

ny startów i przygotowań wskazują na możliwość osiągania w przyszłości wysokich wyników we współ-

zawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym. 

2. Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik, reprezentujący dyscypliny i konkurencje sportowe 

indywidualne i gry zespołowe, który w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym 

uzyskał jeden z następujących wyników sportowych: 

1) zajął miejsce I - VIII w igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich i igrzyskach głuchych; 

2) zajął miejsce I - VI w mistrzostwach świata seniorów w dyscyplinach olimpijskich; 

3) zajął miejsce I - VI w mistrzostwach świata w dyscyplinach paraolimpijskich i igrzyskach głuchych; 

4) zajął miejsce I - VI w mistrzostwach Europy seniorów w dyscyplinach olimpijskich; 

5) zajął miejsce I - VI w mistrzostwach Europy w dyscyplinach paraolimpijskich i igrzyskach głuchych; 

6) zajął miejsce I - VI w mistrzostwach świata i Europy młodzieżowców i juniorów; 

7) zajął miejsce I - III na uniwersjadzie, akademickich mistrzostwach świata, europejskim festiwalu mło-

dzieży, igrzyskach olimpijskich młodzieży; 

8) zajął miejsce I - III w mistrzostwach Polski seniorów w dyscyplinach olimpijskich; 
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9) zajął miejsce I - III w mistrzostwach Polski w dyscyplinach paraolimpijskich i igrzyskach głuchych; 

10) zajął miejsce I - III w mistrzostwach Polski młodzieżowców, juniorów; 

11) zajął miejsce I - III w finale ogólnopolskiej olimpiady młodzieży. 

3. Stypendium sportowe może otrzymać również zawodnik reprezentujący gry zespołowe, który speł-

nia następujące kryteria: 

1) w kategorii junior i młodzieżowiec jest członkiem kadry narodowej lub jest zawodnikiem zespołu, któ-

ry bierze udział w rozgrywkach szczebla centralnego i nie jest związany z żadnym klubem umową 

upoważniającą do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu uprawiania sportu; 

2) w kategorii senior jest zawodnikiem zespołu, który bierze udział w rozgrywkach szczebla centralnego 

i nie jest związany z żadnym klubem umową upoważniającą do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu 

uprawiania sportu. 

4. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika dwóch lub więcej wysokich wyników sportowych, 

o których mowa w ust. 2 i 3, zawodnikowi przysługuje prawo ubiegania się o przyznanie stypendium na 

podstawie najwyższego wyniku sportowego. 

§ 7. 1. Podstawę ustalenia wysokości stypendium stanowi kwota 500 zł, zwana dalej „podstawą”. 

2. Wysokość miesięcznego stypendium wynosi: 

1) od 81% do 100% podstawy - dla zawodnika, który osiągnął wynik określony w § 6 ust. 2 pkt 1 - 3; 

2) od 61% do 80% podstawy - dla zawodnika, który osiągnął wynik określony w § 6 ust. 2 pkt 4 - 6; 

3) od 41% do 60% podstawy - dla zawodnika, który osiągnął wynik określony w § 6 ust. 2 pkt 7; 

4) od 20% do 40% podstawy - dla zawodnika, który osiągnął wynik określony w § 6 ust. 2 pkt 8 - 11 

oraz dla zawodnika, który spełnia kryteria określone w § 6 ust. 3. 

§ 8. 1. Stypendia mogą być przyznawane dla trenerów prowadzących szkolenie sportowe zawodni-

ków, reprezentujących białogardzkie kluby sportowe, osiągających wysokie wyniki sportowe 

w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym, 

o których mowa w § 6 ust. 2 i 3. 

2. Wysokość stypendium dla trenera wynosi od 20% do 100% podstawy i uzależnione jest od wyso-

kości osiągniętych wyników sportowych przez szkolonych zawodników. 

3. Przyznanie w danym roku kalendarzowym stypendium dla trenera wyłącza możliwość przyznania 

mu w tym samym roku nagrody pieniężnej dla trenera prowadzącego szkolenie zawodników osiągających 

wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współ-

zawodnictwie sportowym, której zasady i tryb przyznawania określa odrębna uchwała Rady Miejskiej Bia-

łogardu. 

§ 9. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium sportowego dla zawodnika i stypendium dla trenera może 

wystąpić macierzysty klub sportowy. 

2. Wnioski o przyznanie stypendium sportowego dla zawodnika oraz stypendium dla trenera składa 

się w Urzędzie Miasta Białogard w terminie do końca lutego każdego roku. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można odstąpić od zachowania terminu określonego 

w ust. 2. 

§ 10. Ustala się wzory wniosków: 

1) o przyznanie stypendium sportowego dla zawodnika, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały; 

2) o przyznanie stypendium dla trenera, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 11. 1. Wnioski o przyznanie stypendium sportowego dla zawodników i stypendium dla trenerów opiniuje 

Rada Sportu. 

2. Rada Sportu przedkłada Burmistrzowi listę kandydatów do stypendiów wraz z opinią, o której mo-

wa w ust. 1. 

§ 12. 1. Stypendia sportowe dla zawodników i stypendia dla trenerów przyznaje Burmistrz. 

2. Rozstrzygnięcie Burmistrza w sprawie przyznania stypendium jest ostateczne i nie przysługuje od 

niego środek odwoławczy. 

3. Informację o przyznanych stypendiach podaje się do wiadomości publicznej na stronie internetowej 

Miasta. 

4. Burmistrz zawiera z zawodnikiem i trenerem umowę stypendialną określającą wysokość oraz zasa-

dy wypłacania stypendium. 
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§ 13. Stypendium sportowe dla zawodników i stypendium dla trenerów wypłacane jest w terminie do 

ostatniego dnia każdego miesiąca, w kasie Urzędu Miasta bądź przelewem na wskazany przez zawodnika, 

trenera rachunek bankowy. 

§ 14. 1. Burmistrz pozbawia stypendium sportowego zawodnika w przypadku gdy zawodnik: 

1) zaprzestanie realizacji szkolenia sportowego w białogardzkim klubie sportowym; 

2) zakończy karierę sportową; 

3) przestanie być mieszkańcem Białogardu; 

4) utraci zdolność do uprawiania sportu przez okres dłuższy niż trzy miesiące, potwierdzoną orzeczeniem 

lekarza sportowego. 

2. Zawodnika reprezentującego gry zespołowe, który otrzymał stypendium sportowe w związku z przy-

należnością do zespołu, biorącego udział w rozgrywkach szczebla centralnego, pozbawia się stypendium 

również w przypadku podpisania przez zawodnika w trakcie trwania okresu stypendialnego umowy z klu-

bem upoważniającej do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu uprawiania sportu. 

3. Pozbawienie zawodnika stypendium sportowego następuje z początkiem miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2. 

§ 15. 1. Burmistrz pozbawia stypendium trenera w przypadku gdy trener zaprzestanie prowadzenia szko-

lenia sportowego zawodników, reprezentujących białogardzkie kluby sportowe. 

2. Pozbawienie trenera stypendium następuje z początkiem miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym wystąpiła okoliczność, o której mowa w ust. 1. 

§ 16. 1. Macierzysty klub sportowy zawodnika lub zawodnik niezwłocznie zawiadamia Burmistrza o wy-

stąpieniu okoliczności, o których mowa w § 14 ust. 1 i 2. 

2. Macierzysty klub sportowy trenera lub trener niezwłocznie zawiadamia Burmistrza o wystąpieniu 

okoliczności, o której mowa w § 15 ust. 1. 

§ 17. Traci moc uchwała Nr XLI/373/06 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 7 czerwca 2006 r. w spra-

wie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnic-

twie międzynarodowym lub krajowym (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 94, poz. 1747). 

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Zachodniopomorskiego. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Józef Leszczyk 
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UCHWAŁA NR V/43/11 

 RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH 

 z dnia 30 marca 2011 r. 

w sprawie utworzenia sołectwa Stare Borne w wyniku podziału 

dotychczasowego sołectwa Drzewiany na dwa odrębne sołectwa. 

Na podstawie art. 5 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 15911) oraz § 9 pkt 1 i 2 Statutu Gminy Bobolice uchwalonego uchwałą 

Nr VII/67/2003 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie statutu Gminy Boboli-

ce (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 59, poz. 10552) i uchwały 

Nr XVII/156/08 Rady Miejskie w Bobolicach w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsul-

tacji z mieszkańcami dotyczących utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej 

(sołectwa, osiedla) (Dz. Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 4, poz. 942) po zapoznaniu 

się z opinią Burmistrza Bobolic i Komisji Gospodarki Komunalnej, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej 

w Bobolicach uchwala się, co następuje: 

§ 1. Z inicjatywy mieszkańców miejscowości Stare Borne, dokonuje się podziału dotychczasowego 

sołectwa Drzewiany na dwa odrębne sołectwa o nazwach: sołectwo Drzewiany i sołectwo Stare Borne. 

§ 2. 1. Po zmianie, w skład sołectwa Drzewiany wchodzą następujące miejscowości: 

- zamieszkałe: Buszynko Pierwsze, Buszynko Drugie, Drzewiany, Golęszany, Kępsko, Retnica, 

Stare Borne, Trzebień, 

- niezamieszkałe; Dąbrówka, Jabłonno, Karczyno, Nowe Borne, Wietrzynko, Żarowiany. 

2. W skład nowo utworzonego sołectwa Stare Borne wchodzi miejscowość zamieszkała Stare Borne. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobolic. 

 

 

                                             
1 zmiany wprowadzone; Dz. U z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 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 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 

Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 

poz. 1218; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, Nr 180, poz. 1111; z 2009 r. Nr 223, poz. 1458, 

Nr 157, poz.1241; z 2010 Nr 28 poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 106, poz.675; z 2011 Nr 40, poz.230) 
2 zmiany wprowadzone; z 2004 r. Nr 27, poz. 491, nr 87, poz.1628; z 2005 r. Nr 57, poz.1298; z 2007 r. Nr 4, poz.68; z 2010 r. 

Nr 112, poz. 2030) 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Zdzisław Czarnecki 
993
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UCHWAŁA NR III/16/2010 

 RADY MIEJSKIEJ W CEDYNI 

 z dnia 30 grudnia 2010 r. 

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych 

gminy Cedynia w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu. 

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, 

Nr 151, poz. 1014) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

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

poz. 1020) Rada Miejska w Cedyni uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Określa się warunki i tryb finansowania zadania własnego gminy Cedynia w zakresie sprzyja-

nia rozwojowi sportu, wykonywanego w drodze realizacji zadania publicznego sprzyjającego rozwojowi 

sportu. 

2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury fi-

zycznej udzielanych na warunkach i w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). 

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) dotacji - należy przez to rozumieć udzieloną na warunkach i trybie przewidzianym w niniejszej uchwa-

le dotację celową z art. 126 i art. 221 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pu-

blicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), która jest przeznaczona na sfinansowanie lub dofi-

nansowanie projektu służącego realizacji celu publicznego określonego w § 3, 

2) projekcie - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane przez beneficjenta dotacji, które 

w sposób bezpośredni przyczynia się do realizacji celu publicznego określonego w § 3, 

3) wnioskodawcy - należy przez to rozumieć podmiot, który na warunkach i w trybie niniejszej uchwały 

złoży wniosek o udzielenie dotacji na projekt, 

4) beneficjencie - należy przez to rozumieć podmiot, któremu w trybie niniejszej uchwały przyznano do-

tację na sfinansowanie lub dofinansowanie projektu, 

5) umowie - należy przez to rozumieć umowę o dotację zawieraną między Burmistrzem Cedyni i benefi-

cjentem, której treść reguluje przepis art. 221 ust. 3 ustawy określonej w pkt 1 i postanowienia ni-

niejszej uchwały. 

§ 3. Przyjmuje się, że sprzyjanie rozwojowi sportu w gminie Cedynia będzie służyło realizacji celu pu-

blicznego w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu na terenie gminy Cedynia. 

Rozdział 2 

Warunki otrzymania dotacji 

§ 4. 1. Finansowanie sportu odbywa się poprzez udzielanie dotacji klubom sportowym. 

2. Przedmiotem dotacji może być przedsięwzięcie klubu sportowego w zakresie projektu o charakte-

rze sportowym obejmujące dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu: 

1) realizacji programów szkolenia sportowego, 

2) pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach, 
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3) zakupu sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla zawodników lub ulepszenie posiadanego sprzętu 

sportowego, 

4) sfinansowanie wynagrodzenia kadry szkoleniowej. 

3. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowywane: 

1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników, 

2) transfery zawodnika z innego klubu sportowego, 

3) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika dane-

go klubu, 

4) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów warto-

ściowych oraz kosztów obsługi zadłużenia, 

5) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udziele-

nie dotacji, 

§ 5. 1. Dotacja może być wypłacona jednorazowo lub w transzach, co każdorazowo regulować bę-

dzie umowa zawarta pomiędzy gminą a klubem sportowym. 

2. W danym roku budżetowym klub sportowy, w trybie niniejszej uchwały, może otrzymać z budżetu 

gminy Cedynia dotację na więcej niż jeden projekt, pod warunkiem, że każdy z projektów objęty będzie 

oddzielnym wnioskiem, umową i sprawozdaniem. 

3. Jeden projekt nie może być jednocześnie dofinansowywany dotacją udzieloną na warunkach 

i w trybie niniejszej uchwały oraz dotacją udzieloną z budżetu gminy Cedynia na zasadach, o których 

mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

Rozdział 3 

Tryb udzielania dotacji 

§ 6. 1. Organem przyznającym dotację na realizację projektu z zakresu rozwoju sportu jest Burmistrz 

Cedyni. 

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 15 października roku ka-

lendarzowego poprzedzającego rok realizacji zadania ujętego we wniosku. Na realizację zadania w roku 2011 

wniosek należy złożyć do dnia 30 stycznia. 

4. Za datę przedłożenia przez wnioskodawcę wniosku, o którym mowa w ust. 2 i 3 uznaje się dzień 

jego wpływu do Urzędu Miejskiego w Cedyni. 

5. Przy ocenie wniosku o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności: 

1) znaczenie wnioskowanego projektu dla realizacji celu publicznego określonego w rozdziale 1 § 3 ni-

niejszej uchwały, 

2) przedstawioną kalkulację kosztów w związku z zakresem rzeczowym projektu, 

3) możliwość realizacji zadania przez wnioskodawcę, 

4) dotychczasową współpracę wnioskodawcy z gminą, 

5) wysokość środków finansowych przewidzianych w budżecie gminy na realizację zadania publicznego 

z zakresu sportu, 

6) planowany przez wnioskodawcę udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych 

źródeł na realizację zadania publicznego, jak również wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia 

wolontariuszy i pracę społeczną członków klubu. 

6. Burmistrz Cedyni może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w określonym terminie dodat-

kowych informacji lub dokumentów, a w przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych, wyznacza 

termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku. 

7. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony pozostawia się bez rozpatrzenia. 

Rozdział 4 

Umowa o dotację 

§ 7. 1. Z wnioskodawcą, którego projekt uzyska dotację, Burmistrz Cedyni zawiera umowę o realiza-

cji zadania, której podstawową treść określa art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finan-

sach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). 
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2. Integralną częścią umowy, o której mowa w ust. 1 jest wniosek, a w przypadku dotacji innej niż 

wnioskowana - ostateczny projekt przedsięwzięcia. 

Rozdział 5 

Kontrola realizacji wykonania zadania 

§ 8. 1. Burmistrz Cedyni poprzez upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego w Cedyni może kon-

trolować realizację projektu, a w szczególności: 

1) stan realizacji, 

2) efektywność i rzetelność wykonania, 

3) prawidłowość wykorzystania dotacji, 

4) prowadzenie dokumentacji księgowo-rachunkowej w zakresie wykorzystania dotacji. 

Rozdział 6 

Rozliczenie dotacji 

§ 9. 1. W terminie określonym w umowie beneficjent rozlicza się z wykorzystanej dotacji. 

2. Przedmiotem rozliczenia nie mogą być koszty, które beneficjent poniósł na realizację zadania przed 

zawarciem umowy wymienionej w § 7. 

3. Rozliczenie dokonywane jest poprzez sporządzenie sprawozdania z wykonania zadania według za-

łącznika nr 2 do niniejszej uchwały oraz wpłaty środków dotacji podlegającej zwrotowi wraz z odsetkami, 

jak od zaległości podatkowych. 

Rozdział 7 

Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 10. 1. Postanowienia zawarte w § 6 ust. 3 mają zastosowanie do wniosków składanych w roku 

2011 i w następnych latach. 

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cedyni. 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Leon Ślawski 
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UCHWAŁA NR IV/34/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W CEDYNI 

 z dnia 16 marca 2011 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych 

gminy Cedynia w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu. 

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, 

Nr 151, poz. 1014) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

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

poz. 1020) Rada Miejska w Cedyni uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr III/16/2010 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie okre-

ślenia warunków i trybu finansowania zadań własnych gminy Cedynia w zakresie sprzyjania rozwojowi 

sportu wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycz-

nia 2011 r.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Cedyni. 

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

wództwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r. 
 

 Przewodniczący Rady 
 

Leon Ślawski 
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UCHWAŁA NR IV/12/10 

 RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE 

 z dnia 28 grudnia 2010 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy-Miasto Darłowo na rok 2011. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-

rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 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. 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; z 2006 r. Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, 

Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, 

poz. 1241; z 2010 Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nt 106, poz. 675) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 52.130.395,00 zł, z tego: 

1) dochody bieżące - 32.060.395,00 zł, 

2) dochody majątkowe - 20.070.000,00 zł. 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 54.394.042,00 zł, z tego: 

1) wydatki bieżące - 36.715.845,00 zł, 

2) wydatki majątkowe - 17.678.197,00 zł. 

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 2.263.647,00 zł, który zostanie pokryty 

przychodami pochodzącymi z: 

1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z roz-

liczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 4.655.450,00 zł, 

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości 

1) przychody - 4.655.450,00 zł; 

2) rozchody - 2.391.803,00 zł. 
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§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 

1) ogólną w wysokości - 300.000,00 zł, 

2) celową w wysokości - 431.535,00 zł, z przeznaczeniem na: 

a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 91.535,00 zł, 

b) zatrudnienie pracowników do prac porządkowych - 30.000,00 zł, 

c) zakup materiałów i usług remontowych w placówkach oświatowych, nagrody na DEN - 

310.000,00 zł 

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych od-

rębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4, 

§ 7. 1. Ustala się dochody w wysokości - 520.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych. 

2. Ustala się wydatki w wysokości - 521.725,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym pro-

gramie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

3. Ustala się wydatki w wysokości - 12.200,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym pro-

gramie przeciwdziałania narkomanii. 

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papie-

rów wartościowych na: 

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy-Miasta Darłowo, do kwoty 

- 4.000.000,00 zł, 

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu, do kwoty - 2.263.647,00 zł, 

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 

7.047.253,00 zł; 

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Euro-

pejskiej do kwoty - 4.000.000,00 zł 

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w państwowych funduszach celo-

wych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć, 

o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, do kwoty - 1.500.000,0 zł. 

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów 

wartościowych, o których mowa w § 8 orz § 9, do wysokości w nich określonych. 

§ 11. Ustala się dotacje: 

1) dla jednostek sektora finansów publicznych: 

a) podmiotowe (Załącznik Nr 5) w wysokości - 1.040.694,00 zł, 

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, 

a) podmiotowe (Załącznik Nr 6) w wysokości - 1.368.000,00 zł, 

b) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 7) w wysokości - 218.000,00 zł. 

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do: 

1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych: 

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 

b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jed-

nostkom organizacyjnym Miasta, 

3) przekazania uprawnień innym jednostkom do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realiza-

cja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty 

upływa w roku następnym, 

4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty - 500.000,00 zł, 

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank 

prowadzący obsługę budżetu Miasta. 

6) udzielania zaliczek pracownikom na wydatki do wysokości planu wydatków. 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. 
 

 Przewodniczący Rady 
 

Zbigniew Grosz 
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UCHWAŁA NR VII/44/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE 

 z dnia 31 marca 2011 r. 

w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. 

Na podstawie 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; zm. 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, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 

poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, 

poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 zm. z 2010 r. 

Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 25 listopada 

1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969; Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, 

Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; 

z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) oraz art. 6 ust. 9 ustawy 

z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; 

z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, 

Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, 

Nr 226, poz. 1475) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się następujące wzory formularzy dla podatku od nieruchomości: 

1) wzór formularza deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) - stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały; 

2) wzór formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) - stanowiący załącznik Nr 2 

do uchwały; 

3) wzór formularza „Dane o nieruchomościach” (ZN-1/A), stanowiącego załącznik Nr 1 do informacji 

w sprawie podatku od nieruchomości i deklaracji na podatek od nieruchomości - stanowiący załącznik 

Nr 3 do uchwały; 

4) wzór formularza „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości” (ZN-1/B), stano-

wiącego załącznik Nr 2 do informacji w sprawie podatku od nieruchomości i deklaracji na podatek od 

nieruchomości - stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały. 

§ 2. Określa się następujące wzory formularzy dla podatku rolnego: 

1) wzór formularza deklaracji na podatek rolny (DR-1) - stanowiący załącznik Nr 5 do uchwały; 

2) wzór formularza informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) - stanowiący załącznik Nr 6 do uchwały; 

3) wzór formularza „Dane o nieruchomościach rolnych” (ZR-1/A), stanowiącego załącznik Nr 1 do in-

formacji w sprawie podatku rolnego i deklaracji na podatek rolny - stanowiący załącznik Nr 7 do 

uchwały; 

4) wzór formularza „Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym” (ZR-1/B), stanowią-

cego załącznik Nr 2 do informacji w sprawie podatku rolnego i deklaracji na podatek rolny - stanowią-

cy załącznik Nr 8 do uchwały. 

§ 3. Określa się następujące wzory formularzy dla podatku leśnego: 

1) wzór formularza deklaracji na podatek leśny (DL-1) - stanowiący załącznik Nr 9 do uchwały; 

2) wzór formularza informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1) - stanowiący załącznik Nr 10 do uchwały; 

3) wzór formularza „Dane o nieruchomościach leśnych” (ZL-1/A), stanowiącego załącznik Nr 1 do in-

formacji w sprawie podatku leśnego i deklaracji na podatek leśny - stanowiący załącznik Nr 11 do 

uchwały; 

 

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

92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego 

towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 

1999r w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 

z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłaszania aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania 

przez Rzeczpospolitą Polską członkowstwa w Unii Europejskiej - dotyczącą ogłaszania tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej - wydanie specjalne. 
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4) wzór formularza „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym” (ZL-1/B), stanowiącego 

załącznik Nr 2 do informacji w sprawie podatku leśnego i deklaracji na podatek leśny - stanowiący za-

łącznik Nr 12 do uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Darłowo. 

§ 5. Tracą moc: 

1) Uchwała Nr XLIV/402/05 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia 

wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości (Dz. Urz. Województwa Za-

chodniopomorskiego Nr 109, poz. 2311), 

2) Uchwała Nr XLIV/403/05 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia 

wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomor-

skiego Nr 109, poz. 2312), 

3) Uchwały Nr XLIV/404/05 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określe-

nia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny (Dz. Urz. Województwa Zachodniopo-

morskiego Nr 109, poz. 2313), 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego. 

 

 Przewodniczący Rady 

 

Zbigniew Grosz 
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UCHWAŁA NR V/30/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH 

 z dnia 24 marca 2011 r. 

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie ustalenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości. 

Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 12, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Monitor Polski z 2010 r. Nr 55, poz. 755, 

Dz. U. z 2010 r. Nr 225, poz. 1461 Nr 226, poz. 1475) Rada Miejska w Mieszkowicach uchwala, co 

następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XLIII/348/10 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 października 2010 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości wprowadza się następującą zmianę 

w § 1 pkt 5, który otrzymuje nowe brzmienie: 

„5) od 1 m² powierzchni związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielenia 

świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,26 zł.” 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach z mocą 

obowiązująca od 1 stycznia 2011 r. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Krzysztof Karolak 
998

 

999 
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UCHWAŁA NR VIII/59/11 

 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH 

 z dnia 29 marca 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę 

oznaczoną numerem 4, część działek o numerach 2 i 5 obrębu 16 jednostki ewidencyjnej 

gminy Międzyzdroje. 

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

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 14, poz. 1492; z 2005 r. 

Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, 

poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, 

poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, 

Nr 130, poz. 871) Rada Miejska w Międzyzdrojach uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XXXII/310/08 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 27 listopada 2008 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmu-

jącego działkę oznaczoną numerem 4, część działek o numerach 2 i 5 obrębu 16 jednostki ewidencyjnej 

gminy Międzyzdroje oraz zgodnie ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego gminy Międzyzdroje (uchwała Nr LV/573/10 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 czerwca 

2010 r.), uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zwany dalej planem. 

2. Plan obejmuje obszar o pow. ok. 6,38 ha położony w gminie Międzyzdroje, ograniczony, zgodnie 

z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały: 

1) od północy ul. Gryfa Pomorskiego, 

2) od wschodu terenami kompleksów leśnych, 

3) od południa torami kolejowymi, 

4) od zachodu terenami kompleksów leśnych. 
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3. Granice obszaru objętego planem określa rysunek planu w skali 1:1000, zwany dalej rysunkiem planu. 

4. Obszar planu obejmuje tereny o powierzchniach: 

1) 1.UT - pow. 1,193 ha 

2) 2.UTM - pow. 1,469 ha 

3) 3.UT - pow. 2,394 ha 

4) 4.KD.L - pow. 0,246 ha 

5) 5.KD.L - pow. 0,458 ha 

6) 6.KDW - pow. 0,555 ha 

7) 7.KDW - pow. 0,063 ha. 

§ 2. Przedmiotem planu jest zabudowa hotelowo - usługowa w tym usługi turystyki, wielofunkcyjne 

tereny zabudowy rekreacyjno - turystycznej, hotelowej wraz z pełnym programem usług towarzyszących, 

usługi rekreacji, tereny zieleni ogólnodostępnej, drogi lokalne i wewnętrzne oraz infrastruktura techniczna. 

§ 3. 1. Rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000 stanowi Za-

łącznik Nr 1, będący integralną częścią uchwały. 

2. Wyrys ze „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Międzyzdroje” w skali 1:10000 (uchwała Nr LV/573/10 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 czerwca 

2010 r.) stanowi Załącznik Nr 2, będący integralną częścią uchwały. 

3. Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania stanowią Załącznik Nr 3, 

będący integralną częścią uchwały. 

4. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi Załącznik Nr 4, będący 

integralną częścią uchwały. 

Rozdział 1 

Zasady konstrukcji planu 

§ 4. 1. Obszar planu podzielony jest na tereny elementarne, dla których ustala się przeznaczenie, za-

sady zabudowy i zagospodarowania terenu. 

2. Tereny elementarne oznaczone są symbolami na rysunku planu oraz w tekście planu w sposób na-

stępujący: 

1) UT - usługi turystyki związane z wypoczynkiem i rekreacją indywidualną i masową; 

2) UTM - usługi turystyki, teren zabudowy mieszkalno - apartamentowej (hotelowej), przeznaczony na 

lokalizację wielofunkcyjnych obiektów wypoczynkowych i rekreacji pobytowej; 

3) KD.L - droga publiczna - ulica lokalna, 

4) KDW - teren drogi wewnętrznej. 

3. Ustalenia formułowane są na dwóch poziomach: ogólnym i szczegółowym. Ustalenia ogólne obo-

wiązują na całym obszarze planu. Ustalenia szczegółowe obowiązują dla poszczególnych terenów. Pełny 

tekst ustaleń dla każdego terenu elementarnego stanowią ustalenia ogólne i szczegółowe. 

§ 5. Użyte w planie określenia oznaczają: 

1) akcent architektoniczny - należy przez to rozumieć obiekt np. budynek lub jego część, który koncen-

truje uwagę obserwatorów w pewnym obszarze. Akcentem architektonicznym będzie także obiekt 

o wysokości 9 kondygnacji lub 35 metrów; 

2) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczająca obszar usytuowania budynku. Lico budynku nie 

może przekraczać nieprzekraczalnej linii zabudowy; 

3) bogaty program zieleni - zróżnicowana gatunkowo zieleń wysoka i niska o charakterze ozdobnym, 

wypełniająca wszystkie możliwe powierzchnie terenu, w tym także na sztucznie wykonanych lub 

ukształtowanych miejscach np. zakrzewienia skarp, tarasów, pnącza, zazielenione ściany, zieleń 

w donicach itp.; 

4) zabudowa mieszkalno - apartamentowa (hotelowa) - oznacza zabudowę usługową, komercyjną z do-

puszczoną funkcją mieszkaniową, stanowiącą do 20% powierzchni całkowitej budynku lub budyn-

ków. Pokoje gościnne, hotelowe i apartamenty stanowią bazę noclegową i nie stanowią w rozumieniu 

planu funkcji mieszkalnej; 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 56 – 8241 – Poz. 999 

 

5) budynek rekreacji indywidualnej - domek rekreacyjny oznacza budynek przeznaczony do okresowego 

wypoczynku w formie wolno stojącej, bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, z odrębnym wejściem 

z zewnątrz, w którym dopuszcza się nie więcej niż 3 pokoje. Budynek posiadający minimum 4 pokoje 

należy zaliczyć do budynku zamieszkania zbiorowego typu: dom wypoczynkowy, pensjonat itp. 

Rozdział 2 

Ustalenia ogólne dla obszaru planu 

§ 6. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) teren znajduje się w obszarze pasa nadbrzeżnego, w rozumieniu ustawy o obszarach morskich Rzecz-

pospolitej Polskiej i administracji morskiej, który zgodnie z ustawą Prawo Wodne stanowi obszar bez-

pośredniego zagrożenia powodzią, dla którego obowiązują zakazy zgodnie z obowiązującymi przepi-

sami odrębnymi; 

2) teren planu objęty jest planowanym specjalnym obszarem ochrony siedlisk Natura 2000 pod nazwą 

„Wolin i Uznam”, kod obszaru PLH 320019, w obszarze którego zakazuje się podejmowania działań 

mogących w znaczący sposób pogorszyć stan środowiska; 

3) wszelkie uciążliwości wynikające z lokalizacji usług powinny zamykać się w granicach działki inwe-

stycyjnej; 

4) przy lokalizacji miejsc parkingowych obowiązuje zastosowanie nawierzchni nieprzepuszczalnej; 

5) obowiązują nasadzenia drzew w ilości 1 drzewo na 5 miejsc parkingowych; 

6) przy zagospodarowaniu terenu należy ograniczyć niwelację terenu do minimum; 

7) dopuszcza się wygrodzenie działek zielenią izolacyjną w postaci żywopłotów złożonych z gatunków 

zimozielonych; 

8) dopuszcza się grodzenie działek/terenów bez podmurówek z wolną, nieprzegrodzoną przestrzenią 

o wysokości minimum 10cm ponad teren; 

9) zakazuje się lokalizacji pełnych ogrodzeń oraz ogrodzeń z prefabrykatów; 

10) obszar planu znajduje się w jednostce bilansowej wód podziemnych nr 1 - Przytór, zgodnie z „Doku-

mentacją hydrogeologiczną zasobów dyspozycyjnych wyspy Wolin”, zatwierdzoną decyzją Ministra 

Środowiska, znak: DG/kdh/ED/489-6274/2000 z dnia 5 stycznia 2001 r.; 

11) nakazuje się oczyszczanie wód deszczowych i roztopowych z terenów komunikacyjnych przed wpro-

wadzeniem ich do odbiorników, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi; 

12) wszelkie obiekty widoczne od strony wody, o ile nie stanowią oznakowania nawigacyjnego, nie mogą 

przypominać go swoją formą, kolorystyką i charakterystyką świecenia świateł oraz nie mogą powo-

dować padania promieni świetlnych na pobliski akwen morski w sposób powodujący utrudnienia we 

właściwej identyfikacji świateł znaków nawigacyjnych; 

13) przed przystąpieniem do inwestycji obowiązuje wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej. 

§ 7. Ustalenia dotyczące zasad parcelacji: 

1) zakazuje się podziału terenu w granicach planu - z zastrzeżeniem pkt 2 i 3; 

2) dopuszcza się podział terenu po liniach rozgraniczających tereny elementarne; 

3) dopuszcza się podział terenu w celu wydzielenia granic dla stacji transformatorowych, o powierzchni 

maksymalnie 30 m² i parametrach według wymagań technicznych i technologicznych; 

4) przebieg linii rozgraniczających dla celów opracowań geodezyjnych określa się poprzez odczyt gra-

ficzny osi linii z rysunku planu. 

§ 8. Ustalenia dotyczące zasad obsługi komunikacyjnej: 

1) obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem ustala się z istniejących i projektowanych dróg pu-

blicznych i wewnętrznych połączonych z zewnętrznym układem komunikacyjnym miasta; 

2) powiązania układu komunikacyjnego obszaru objętego planem z układem zewnętrznym zapewnia ist-

niejąca droga publiczna - ul. Gryfa Pomorskiego (teren elementarny 4.KD.L) oraz projektowana droga 

publiczna (teren elementarny 5.KD.L); 

3) wymogi w zakresie zapotrzebowania na miejsca postojowe określone w ustaleniach szczegółowych 

nie obowiązują w przypadku: 

a) zmiany sposobu użytkowania, przebudowy, rozbudowy obiektu budowlanego wywołującej potrze-

by postojowe do 1 miejsca postojowego, 

b) budowy, przebudowy, rozbudowy tymczasowego obiektu budowlanego wywołującej potrzeby 

postojowe do 3 miejsc postojowych, 

c) zagospodarowania tymczasowego związanego z użytkowaniem sezonowym (letnie ogródki ga-

stronomiczne itp.). 
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§ 9. Ustalenia dotyczące zasad obsługi inżynieryjnej: 

1) linie rozgraniczające ulic wyznaczają korytarze infrastruktury technicznej, w których mogą być pro-

wadzone sieci uzbrojenia terenu, z zastrzeżeniem pkt 11; 

2) drogi wewnętrzne i aleje urządzane w granicach terenu elementarnego - poza terenami wymienionymi 

w pkt 1 - wyznaczają korytarze infrastruktury technicznej, w których mogą być prowadzone sieci 

uzbrojenia terenu, z zastrzeżeniem pkt 11; 

3) zaopatrzenie w wodę z istniejącej i nowej sieci wodociągowej zasilanej z sieci wodociągowej o śred-

nicy 125 mm w ulicy Gryfa Pomorskiego (teren elementarny 4.KD.L); 

4) system wodociągowy należy realizować: 

a) z zapewnieniem funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach spe-

cjalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami obrony cywilnej; 

b) z uwzględnieniem zapewnienia wymaganego zapotrzebowania na wodę dla celów przeciw-

pożarowych; 

5) odprowadzanie ścieków systemem kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej do kanalizacji sanitar-

nej w ulicy Gryfa Pomorskiego (teren elementarny 4.KD.L); 

6) odprowadzanie wód opadowych kanalizacją deszczową do istniejącego kolektora deszczowego 

w ulicy Gryfa Pomorskiego (teren elementarny 4.KD.L). Do czasu realizacji kanalizacji deszczowej do-

puszcza się indywidualne odprowadzenia wód deszczowych do zbiorników umożliwiających groma-

dzenie wód opadowych; 

7) zaopatrzenie w gaz z istniejącej i nowej sieci gazowej średniego ciśnienia zasilanej z sieci gazowej 

w ulicy Gryfa Pomorskiego (teren elementarny 4.KD.L); 

8) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych i lokalnych źródeł ciepła wykorzystujących: niskoemisyjne 

instalacje grzewcze na paliwo stałe, gaz, olej opałowy, energię elektryczną lub odnawialne źródła 

energii takie, jak: kolektory słoneczne, pompy cieplne itp. o parametrach emisji zanieczyszczeń speł-

niających warunki ochrony środowiska lub w dostosowaniu do warunków geologicznych zgodnie 

z przepisami prawa geologicznego i górniczego; 

9) dopuszcza się instalowanie kominków stanowiących uzupełniające źródło ciepła; 

10) zasilanie w energię elektryczną z istniejących i nowych elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV 

i 0,4 kV poprzez istniejącą i nową stację transformatorową 15/0,4 kV; 

11) dopuszcza się realizację sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej zgodnie z przepisami odrębnymi; 

wszystkie nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia określone w planie nie dotyczą sieci i urządzeń 

infrastruktury telekomunikacyjnej; 

12) obsługa telekomunikacyjna z istniejącej i nowej infrastruktury telekomunikacyjnej; dopuszcza się 

przebudowę, rozbudowę, remont, likwidację i budowę w nowej lokalizacji: sieci, urządzeń i obiektów 

związanych z infrastrukturą telekomunikacyjną; 

13) ustala się czasowe gromadzenie odpadów stałych w pojemnikach zlokalizowanych na poszczególnych 

posesjach, a następnie wywożenia ich na składowisko odpadów stałych, sposób gromadzenia odpa-

dów winien zapewnić możliwość ich selektywnej zbiórki; 

14) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejącej oraz budowę nowej sieci uzbrojenia terenu wraz 

z realizacją niezbędnych inżynieryjnych urządzeń sieciowych obsługujących dopuszczone planem 

przeznaczenie terenu; 

15) dopuszcza się przebudowę przewodów infrastruktury technicznej poprzez zmianę przekrojów i prze-

biegów w granicach wydzielonych terenów elementarnych; 

16) ustala się minimalne średnice sieci rozdzielczych uzbrojenia terenu: sieć gazowa 25 mm, sieć wodo-

ciągowa 90 mm, kanalizacja sanitarna 0,20 m, kanalizacja deszczowa 0,30 m. 

Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe 

§ 10. Dla terenu oznaczonego symbolem 1.UT: 

1) ustala się przeznaczenie terenu: usługi turystyki związane z wypoczynkiem i rekreacją indywidualną 

i masową, w formie kubaturowej i/lub terenowej; 

2) dopuszcza się lokalizację: 

a) budynków rekreacji indywidualnej - domki rekreacyjne, 

b) pensjonatów, 

c) hoteli do 100 miejsc noclegowych, 

d) schronisk turystycznych, 

e) sklepów o pow. sprzedaży do 100 m², obiektów i lokali gastronomicznych i innych niezbędnych 

dla prawidłowego funkcjonowania terenu, 
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f) garaży i miejsc postojowych dla potrzeb własnych, 

g) zieleni ogólnodostępnej, w tym w formie parku zdrojowego, 

h) ogólnodostępnych parkingów dla samochodów osobowych o liczbie do 10-ciu miejsc w jednym 

kompleksie, 

i) dróg układu wewnętrznego, 

j) boisk, placów zabaw itp., 

k) obiektów kultury typu teatr letni, muszla koncertowa itp.; 

3) ustala się minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynną: 40% w granicach terenu elementarne-

go - z zastrzeżeniem pkt 4; 

4) ustala się minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynną: 50% w granicach lokalizacji budynków 

rekreacji indywidualnej - domków rekreacyjnych; 

5) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy: 40% w granicach terenu elementarnego – z zastrze-

żeniem pkt 6; 

6) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy: 40% w granicach lokalizacji budynków rekreacji in-

dywidualnej - domków rekreacyjnych; 

7) maksymalna wysokość zabudowy do 3. kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niż 13,5 metra od 

poziomu terenu przy najniżej położnym wejściu do budynku - z wyłączeniem wejść do pomieszczeń 

technicznych - do najwyższego punktu przekrycia dachu; 

8) budynki kryte dachami stromymi o kącie nachylenia połaci dachowych do 50 stopni - z zastrzeżeniem 

pkt 9; 

9) dopuszcza się realizację budynków rekreacji indywidualnej - domków rekreacyjnych 2. kondygnacyj-

nych, krytych dachami płaskimi; 

10) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy określone na rysunku planu w odległości: 

a) 20 metrów od granicy z terenem 4.KD.L, 

b) 5 metrów od granicy z terenem 6.KDW, 

c) 5 metrów od granicy z terenem 7.KDW; 

11) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów kubaturowych; 

12) zakazuje się lokalizacji reklam nie związanych z przeznaczeniem terenu; 

13) dopuszcza się reklamy wolnostojące o powierzchni do 4 m² i wysokości masztu do 6 m; 

14) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury; 

15) dopuszcza się wycinkę drzew wyłącznie niezbędną do realizacji zagospodarowania określonego w ni-

niejszym planie; 

16) wjazd i zjazd na teren poprzez 6.KDW i/lub 7.KDW i/lub 4.KD.L; 

17) wskaźniki ilości miejsc postojowych (m.p.) do obliczania zapotrzebowania na miejsca postojowe dla 

samochodów osobowych: 

a) budynki rekreacji indywidualnej - domki rekreacyjne: co najmniej 1 m.p. na 1 domek, 

b) hotel/pensjonat: co najmniej 5 m.p. na 10 miejsc pobytowych, 

c) schronisko turystyczne: co najmniej 1 m.p na 10 miejsc pobytowych, 

d) boisko, inne małe lokale o funkcji sportowo - rekreacyjnej: co najmniej 1 m.p. na 10 korzystających, 

e) sklepy o powierzchni sprzedaży do 100 m²: co najmniej 1 m.p. na /50 m² pow. użytkowej. 

18) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsługa telekomunikacyjna oraz odprowadzenie ście-

ków i wód opadowych realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: 4.KD.L, 

6.KDW, 7.KDW i 2.UTM; 

19) dopuszcza się budowę nowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV; 

20) obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią; 

21) obowiązuje zachowanie naturalnego charakteru szaty roślinnej; w nowym zagospodarowaniu terenu 

należy stosować rodzime gatunki drzew i krzewów występujące na obszarze planu. 

§ 11. Dla terenu oznaczonego symbolem 2.UTM: 

1) ustala się przeznaczenie: usługi turystyki, teren zabudowy mieszkalno - apartamentowej (hotelowej), 

przeznaczony na lokalizację wielofunkcyjnych obiektów wypoczynkowych i rekreacji pobytowej; 

2) dopuszcza się lokalizację: 

a) obiektów i zespołów obiektów o funkcji mieszkalno - apartamentowej (hotelowej) wraz z pełnym 

programem usług towarzyszących o funkcji rekreacyjnej, sportowej, rozrywkowej typu park 

wodny, baseny, sauny, siłownie, gabinety odnowy biologicznej, gabinety kosmetyczne, kręgiel-

nie, korty do squash, boiska sportowe, sale koncertowe, centrum konferencyjne, drobne usługi 

medyczne itp., 

b) usług komercyjnych i publicznych (kultura i oświata), infrastruktury technicznej, zieleni urządzonej, 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 56 – 8244 – Poz. 999 

 

c) sklepów o pow. sprzedaży do 100 m², obiektów i lokali gastronomicznych i innych niezbędnych 

dla prawidłowego funkcjonowania terenu, 

d) garaży i miejsc postojowych, 

e) dróg układu wewnętrznego, 

f) zieleni ogólnodostępnej, 

g) usług handlowych o powierzchni sprzedaży do 100 m², 

h) parkingów; 

3) ustala się minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynną: 10% powierzchni terenu elementarnego; 

4) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy 75% powierzchni terenu elementarnego; 

5) maksymalna wysokość zabudowy do 9. kondygnacji, lecz nie więcej niż 35 metrów od poziomu tere-

nu przy najniżej położnym wejściu do budynku - z wyłączeniem wejść do pomieszczeń technicznych - 

do najwyższego punktu przekrycia dachu; 

6) budynki kryte dachami płaskimi; 

7) w obrębie terenu dopuszcza się zabudowę w formie akcentu architektonicznego z możliwością wyko-

rzystania dachów na tarasy rekreacyjne i powierzchnie biologicznie czynne; 

8) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych; 

9) ustala się obowiązek realizacji bogatego programu zieleni; 

10) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy określone na rysunku planu w odległości: 

a) 5 metrów od granicy z terenem 6.KDW, 

b) 5 metrów od granicy z terenem 7.KDW; 

11) zakazuje się lokalizacji reklam nie związanych z przeznaczeniem terenu; 

12) dopuszcza się reklamy wolnostojące o powierzchni do 4 m² i wysokości masztu do 6 m; 

13) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury; 

14) wjazd i zjazd na teren poprzez 6.KDW i/lub 7.KDW; 

15) wskaźniki ilości miejsc postojowych (m.p.) do obliczania zapotrzebowania na miejsca postojowe dla 

samochodów osobowych: 

a) mieszkanie/apartament: co najmniej 1 m.p. na 1 mieszkanie/apartament 

b) hotel: co najmniej 5 m.p. na 10 miejsc pobytowych, 

c) restauracje, kawiarnie: co najmniej 1 m.p. na 10 miejsc konsumpcyjnych, 

d) baseny pływackie, siłownie, inne małe lokale o funkcji sportowo - rekreacyjnej: co najmniej 1 m.p. 

na 10 korzystających, 

e) kort do sguosha: co najmniej 1 m.p. na 1 kort, 

f) przychodnie i gabinety lekarskie, kancelarie adwokackie, itp.: co najmniej 1 m.p. na /50 m² pow. 

użytkowej i nie mniej niż 1 m.p. na 1 gabinet, 

g) sklepy o powierzchni sprzedaży do 100 m²: co najmniej 1 m.p. na /50 m² pow. użytkowej; 

16) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsługa telekomunikacyjna oraz odprowadzenie ście-

ków i wód opadowych realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: 4.KD.L, 

6.KDW, 7.KDW i 2.UTM; 

17) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont, likwidację i budowę w nowej lokalizacji sieci: wodo-

ciągowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej i inżynieryjnych urządzeń 

sieciowych; 

18) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont, likwidację istniejącego zbiornika wody pitnej i hydro-

forni oraz budowę urządzeń w nowej lokalizacji; 

19) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont, likwidację i budowę w nowej lokalizacji wbudowanej 

stacji transformatorowej 15/0,4 kV; 

20) dopuszcza się budowę nowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV; 

21) obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią; 

22) obowiązuje zachowanie naturalnego charakteru szaty roślinnej; w nowym zagospodarowaniu terenu 

należy stosować rodzime gatunki drzew i krzewów występujące w obszarze planu. 

§ 12. Dla terenu oznaczonego symbolem 3.UT: 

1) ustala się przeznaczenie terenu: usługi turystyki związane z wypoczynkiem i rekreacją indywidualną 

i masową, w formie kubaturowej i/lub terenowej; 

2) dopuszcza się lokalizację: 

a) budynków rekreacji indywidualnej - domki rekreacyjne, 

b) pensjonatów, 

c) hoteli do 100 miejsc noclegowych, 

d) schronisk turystycznych, 
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e) sklepów o powierzchni sprzedaży do 100 m², obiektów i lokali gastronomicznych i innych nie-

zbędnych dla prawidłowego funkcjonowania terenu, 

f) garaży i miejsc postojowych dla potrzeb własnych, 

g) zieleni ogólnodostępnej, 

h) ogólnodostępnych parkingów dla samochodów osobowych o liczbie do 10-ciu miejsc w jednym 

kompleksie, 

i) dróg układu wewnętrznego, 

j) boisk, placów zabaw itp., 

k) obiektów kultury typu teatr letni, muszla koncertowa itp.; 

3) ustala się minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynną: 40% w granicach terenu elementarnego - 

z zastrzeżeniem pkt 4; 

4) ustala się minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynną: 50% w granicach lokalizacji budynków 

rekreacji indywidualnej - domków rekreacyjnych; 

5) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy: 40% w granicach terenu elementarnego – z zastrze-

żeniem pkt 6; 

6) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy: 40% w granicach lokalizacji budynków rekreacji in-

dywidualnej - domków rekreacyjnych; 

7) maksymalna wysokość zabudowy do 3. kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niż 13,5 metra od 

poziomu terenu przy najniżej położnym wejściu do budynku - z wyłączeniem wejść do pomieszczeń 

technicznych - do najwyższego punktu przekrycia dachu; 

8) budynki kryte dachami stromymi o kącie nachylenia połaci dachowych do 50 stopni - z zastrzeżeniem 

pkt 9; 

9) dopuszcza się realizację budynków rekreacji indywidualnej - domków rekreacyjnych 2 kondygnacyj-

nych, krytych dachami płaskimi; 

10) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy określone na rysunku planu w odległości: 

a) 20 metrów od granicy z terenem 5.KD.L, 

b) od 5 do 20 metrów od granicy z terenem 6.KDW, 

11) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych; 

12) zakazuje się lokalizacji reklam nie związanych z przeznaczeniem terenu; 

13) dopuszcza się reklamy wolno stojące o powierzchni do 4 m² i wysokości masztu do 6 m; 

14) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury; 

15) dopuszcza się wycinkę drzew wyłącznie niezbędną do realizacji zagospodarowania określonego 

w niniejszym planie; 

16) wjazd i zjazd na teren poprzez 6.KDW i/lub 5.KD.L; 

17) wskaźniki ilości miejsc postojowych (m.p.) do obliczania zapotrzebowania na miejsca postojowe dla 

samochodów osobowych: 

a) budynki rekreacji indywidualnej - domki rekreacyjne: co najmniej 1 m.p. na 1 domek, 

b) hotel/pensjonat: co najmniej 5 m.p. na 10 miejsc pobytowych, 

c) schronisko turystyczne: co najmniej 1 m.p na 10 miejsc pobytowych, 

d) boisko, inne małe lokale o funkcji sportowo - rekreacyjnej: co najmniej 1 m.p. na 10 korzystających, 

e) sklepy o powierzchni sprzedaży do 100 m²: co najmniej 1 m.p. na /50 m² pow. użytkowej. 

18) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsługa telekomunikacyjna oraz odprowadzenie ście-

ków i wód opadowych realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: 4.KD.L, 

5.KD.L, 6.KDW i 2.UTM; 

19) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont, likwidację i budowę w nowej lokalizacji sieci elektro-

energetycznej 15 kV; 

20) dopuszcza się budowę nowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV; 

21) obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią; 

22) obowiązuje zachowanie naturalnego charakteru szaty roślinnej; w nowym zagospodarowaniu terenu 

należy stosować rodzime gatunki drzew i krzewów występujące na obszarze planu. 

§ 13. Dla terenu oznaczonego symbolem 4.KD.L: 

1) ustala się przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica lokalna; 

2) szerokość w liniach rozgraniczających 20 metrów; 

3) szerokość jezdni 7,0 metrów, minimum jednostronny chodnik oraz ścieżka rowerowa; 

4) dopuszcza się: 

a) realizację sieci podziemnych uzbrojenia terenu, 

b) wycinkę drzew kolidujących z budową ulicy, 
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c) nasadzenia szpaleru drzew wzdłuż ulicy, 

d) lokalizację miejsc postojowych dla samochodów osobowych w formie zatok przy jezdni; 

5) zakazuje się lokalizowania trwałej zabudowy nie związanej z funkcją ulicy; 

6) dopuszcza się budowę, przebudowę, rozbudowę istniejących sieci w granicach całego terenu; 

7) zakazuje się lokalizacji reklam; 

8) sieć: wodociągowa, elektroenergetyczna 15 kV i 0,4 kV, telekomunikacyjna z dopuszczeniem prze-

budowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy w nowej lokalizacji w terenie elementarnym; 

9) ustala się realizację nowej sieci: gazowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. 

10) obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią. 

§ 14. Dla terenu oznaczonego symbolem 5.KD.L: 

1) ustala się przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica lokalna; 

2) szerokość w liniach rozgraniczających 20 metrów; 

3) szerokość jezdni 7,0 metrów, minimum jednostronny chodnik oraz ścieżka rowerowa; 

4) dopuszcza się: 

a) realizację sieci podziemnych uzbrojenia terenu, 

b) wycinkę drzew kolidujących z budową ulicy, 

c) nasadzenia szpaleru drzew wzdłuż ulicy, 

d) lokalizację miejsc postojowych dla samochodów osobowych w formie zatok przy jezdni; 

5) zakazuje się lokalizowania trwałej zabudowy nie związanej z funkcją ulicy; 

6) dopuszcza się budowę, przebudowę, rozbudowę istniejących sieci w granicach całego terenu; 

7) zakazuje się lokalizacji reklam; 

8) dopuszcza się realizację nowej sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyj-

nej oraz kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej; 

9) obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią. 

§ 15. Dla terenu oznaczonego symbolem 6.KDW: 

1) ustala się przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna; 

2) szerokość w liniach rozgraniczających 12 metrów; 

3) szerokość jezdni min. 5,0 metrów, minimum jednostronny chodnik; 

4) dopuszcza się: 

a) realizację sieci podziemnych uzbrojenia terenu, 

b) wycinkę drzew kolidujących z budową drogi, 

c) nasadzenia szpaleru drzew wzdłuż ulicy, 

d) lokalizację miejsc postojowych dla samochodów osobowych; 

5) zakazuje się lokalizowania trwałej zabudowy nie związanej z funkcją ulicy; 

6) dopuszcza się budowę, przebudowę, rozbudowę istniejących sieci w granicach całego terenu; 

7) zakazuje się lokalizacji reklam; 

8) dopuszcza się realizację nowych sieci inżynieryjnych; 

9) obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią. 

§ 16. Dla terenu oznaczonego symbolem 7.KDW: 

1) ustala się przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna; 

2) szerokość w liniach rozgraniczających 6 metrów; 

3) ustala się funkcjonowanie ulicy w formie ciągu pieszo-jezdnego bez wyodrębniania jezdni i chodników; 

4) dopuszcza się: 

a) realizację sieci podziemnych uzbrojenia terenu, 

b) wycinkę drzew kolidujących z budową drogi; 

c) nasadzenia szpaleru drzew wzdłuż ulicy, 

5) zakazuje się lokalizowania trwałej zabudowy nie związanej z funkcją ulicy; 

6) dopuszcza się budowę, przebudowę, rozbudowę istniejących sieci w granicach terenu elementarnego; 

7) zakazuje się lokalizacji reklam; 

8) sieć: wodociągowa, elektroenergetyczna 15 kV i 0,4 kV, telekomunikacyjna z dopuszczeniem prze-

budowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy w nowej lokalizacji w terenie elementarnym; 

9) dopuszcza się realizację nowych sieci inżynieryjnych; 

10) obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią. 
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Rozdział 4 

Ustalenia końcowe 

§ 17. Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 usta-

wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości: 

a) 30% dla terenu 2.UTM 

b) 0% dla pozostałych terenów objętych planem. 

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyzdrojów. 

§ 19. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Międzyzdroje. 

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Jan Magda 
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Załącznik nr 1 

do uchwały Nr VIII/59/11 

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 

z dnia 29 marca 2011 r. 
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Załącznik nr 2 

do uchwały Nr VIII/59/11 

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 

z dnia 29 marca 2011 r. 

 

 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 56 – 8250 – Poz. 999 

 

Załącznik nr 3 

do uchwały Nr VIII/59/11 

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 

z dnia 29 marca 2011 r. 
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Załącznik nr 4 

do uchwały Nr VIII/59/11 

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 

z dnia 29 marca 2011 r. 
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UCHWAŁA NR VI/36/11 

 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGARDZIE 

 z dnia 9 marca 2011 r. 

w sprawie zmiany uchwały. 

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008; z 2006 r., Dz. U. Nr 144, poz. 1042; z 2008 r. Dz. U. 

Nr 223, poz. 1464; z 2009 r. Dz. U. Nr 18, poz. 97, Dz. U. Nr 79, poz. 666, Dz. U. Nr 92, poz. 753, 

Dz. U. Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Dz. U. Nr 47, poz. 278; z 2011 r. Nr 5, poz. 13) - Rada Miejska 

w Nowogardzie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XIII/84/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie 

ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwa-

nia i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Zachod. Nr 128, 

poz. 2656) zmienionej uchwałami Nr XXV/192/08 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały 

(Dz. Urz. Woj. Zachod. Nr 65, poz. 1783) oraz Nr XXXIV/279/09 z dnia 28 października 2009 r. 

w sprawie zmiany uchwały (Dz. Urz. Woj. Zachod. Nr 95, poz. 2709), § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„opróżnianie zbiorników bezodpływowych, transport do oczyszczalni ścieków i unieszkodliwianie nieczy-

stości ciekłych - 22,00 zł/m³”. 

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

twa Zachodniopomorskiego. 

 

 Przewodniczący Rady 

 

Antoni Bielida 
1000
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UCHWAŁA NR VI/37/11 

 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGARDZIE 

 z dnia 9 marca 2011 r. 

w sprawie ustalenia cen biletów w komunikacji miejskiej na terenie miasta Nowogard 

oraz ulg w przejazdach środkami tej komunikacji. 

Na podstawie 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, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; 

z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, 

poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, 

poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 8 

ust. 1 ustawy dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050; z 2002 r. Nr 144, poz. 1201; 

z 2003 r. Nr 137, poz. 1302; z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 210, poz. 2135; z 2007 r. Nr 166, 

poz. 1172; z 2008 r. Nr 157, poz. 976; z 2009 r. Nr 118, poz. 989; z 2010 r. Nr 107, poz. 679, 

Nr 197, poz. 1309; z 2011 r. Nr 5, poz. 13) - Rada Miejska w Nowogardzie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się ceny urzędowe biletów w komunikacji miejskiej w Nowogardzie w następujących wy-

sokościach: 

1) normalnego - 1,40 zł, 

2) ulgowego - 0,70 zł, 

3) bagażowego - 1,00 zł, 

4) miesięcznego - 50,00 zł, 

5) miesięcznego ulgowego - 25,00 zł. 

§ 2. Do przejazdów ulgowych, o których mowa w § 1 pkt 2 i pkt 5 mają prawo następujące osoby: 

1) dzieci od lat 4 do lat 7, 

2) dzieci i młodzież szkolna. 

§ 3. Do przejazdów bezpłatnych środkami komunikacji miejskiej w Nowogardzie mają prawo następu-

jące osoby: 

1) dzieci do lat 4, 

2) osoby powyżej 75 r. życia, 

3) osoby niewidome lub ociemniałe na podstawie legitymacji Polskiego Związku Niewidomych oraz 

przewodnicy towarzyszący w podróży osobie niewidomej lub ociemniałej. 

4) zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi na podstawie legitymacji wydanej przez Zarząd PCK, 

5) emeryci i renciści powyżej 55 r. życia na podstawie legitymacji wydanej przez właściwy organ, 

6) osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na podstawie 

orzeczenia wydanego przez właściwy organ. 

§ 4. Ustala się opłatę specjalną za przejazd osoby bez ważnego biletu w wysokości 50,00 złotych. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XX/166/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 czerwca 2008 r. 

w sprawie ustalenia cen biletów w komunikacji miejskiej na terenie miasta Nowogard oraz ulg w przejaz-

dach środkami tej komunikacji (Dz. Urz. Woj. Zachod. Nr 79, poz. 1730). 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

 Przewodniczący Rady 

 

Antoni Bielida 
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UCHWAŁA NR VI/47/11 

 RADY MIEJSKIEJ W PYRZYCACH 

 z dnia 31 marca 2011 r. 

w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyrzyce. 

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674; Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, 

Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, 

poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, 

Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706) 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, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, 

Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, 

poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wyna-

grodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia za-

sadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181; 

z 2006 r. Nr 43, poz. 293; z 2007 r. Nr 56, poz. 56, poz. 372; z 2008 r. Nr 42, poz. 257; z 2009 r. 

Nr 52, poz. 422; z 2009 r. Nr 222, poz. 1755; z 2010 r. Nr 131, poz. 885) Rada Miejska w Pyrzycach 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W § 26 uchwały Nr XLI/339/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie 

regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez 

Gminę Pyrzyce (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 50, poz. 1238) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Dodatek za pracę w warunkach uciążliwych przysługuje nauczycielom przedszkoli, oddziałów przed-

szkolnych i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzącym zajęcia z dzieckiem i jego rodziną, 

zakwalifikowanym do wczesnego wspomagania rozwoju - w wysokości 10% wynagrodzenia zasadnicze-

go za efektywnie przepracowane godziny.” 

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 

i wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r. 

 

 Przewodniczący Rady: 

 

Mariusz Majak 
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UCHWAŁA NR VII/103/11 

 RADY MIASTA SZCZECIN 

 z dnia 18 kwietnia 2011 r. 

w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania 

jako drogi publicznej na terenie miasta Szczecin. 

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 ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 

Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, 

poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; 

z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 

poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, 
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poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), w związku z art. 10 

ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, 

Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381; z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505; 

z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323; z 2010 r. Nr 106, poz. 675, 

Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466; z 2011 r. Nr 5, poz. 13); Rada Miasta Szczecin uchwala, co na-

stępuje: 

§ 1. Pozbawia się dotychczasowej kategorii drogi publicznej gminnej poprzez wyłączenie z użytkowa-

nia części ul. Magnoliowej stanowiącej działkę o numerze 106/5 z obrębu 4092 jako drogi publicznej. 

§ 2. Położenie drogi wyłączonej z użytkowania jako drogi publicznej zawiera załącznik graficzny do 

niniejszej uchwały, na którym część wyłączona zaznaczona jest kolorem żółtym. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni o dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

 Przewodniczący Rady Miasta Szczecin 

 

Jan Stopyra 

 

 

Załącznik 

do uchwały Nr VII/103/11 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 18 kwietnia 2011 r. 
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UCHWAŁA NR VII/104/11 

 RADY MIASTA SZCZECIN 

 z dnia 18 kwietnia 2011 r. 

w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania 

jako drogi publicznej na terenie miasta Szczecin. 

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, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; 

z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 

poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, 

poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), w związku z art. 10 

ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, 

Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381; z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505; 

z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323; z 2010 r. Nr 106, poz. 675 

i Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466, i z 2011 r. Nr 5, poz. 13); Rada Miasta Szczecin uchwala, co 

następuje: 

§ 1. Pozbawia się dotychczasowej kategorii drogi publicznej gminnej poprzez wyłączenie z użytkowa-

nia części ul. Partyzantów stanowiącej działkę o numerze 5/3 z obrębu 1040 jako drogi publicznej. 

§ 2. Położenie drogi wyłączonej z użytkowania jako drogi publicznej zawiera załącznik graficzny do 

niniejszej uchwały, na którym część wyłączona zaznaczona jest kolorem żółtym. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni o dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

 Przewodniczący Rady Miasta Szczecin 

 

Jan Stopyra 
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Załącznik 

do uchwały Nr VII/104/11 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 18 kwietnia 2011 r. 
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UCHWAŁA NR VII/114/11 

 RADY MIASTA SZCZECIN 

 z dnia 18 kwietnia 2011 r. 

w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej. 

Na podstawie art. 18 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 214, 

poz. 1805; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
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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, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 80, 

poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, 

poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230), w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 

5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050; z 2002 r. Nr 144, poz. 1204; z 2003 r. Nr 137, 

poz. 1302; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 210, poz. 2135; z 2007 r. Nr 166, poz. 1172; z 2008 r. 

Nr 15, poz. 976; z 2009 r. Nr 118, poz. 989; z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 197, poz. 1309; z 2011 r. 

Nr 5, poz. 13); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 

§ 1. Zwalnia się w dniu 22 maja 2011 r. w godzinach od 8.00 do 19.00 korzystających z usług 

dziennej komunikacji publicznej z opłat za przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego organizo-

wanego przez Gminę Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

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

wództwa zachodniopomorskiego. 

 

 Przewodniczący Rady Miasta Szczecin 

 

Jan Stopyra 
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UCHWAŁA NR VII/57/2011 

 RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE 

 z dnia 31 marca 2011 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Świnoujście - Jednostka V (rejon ul. Barlickiego - Modrzejewskiej - Norweskiej). 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 

poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, 

poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, 

poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; 

z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, 

Nr 106, poz. 675) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

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

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

z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; 

z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, 

Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043), Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 

USTALENIA OGÓLNE 

§ 1. Zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/322/2008 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 29 maja 2008 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Świnoujście - Jednostka V (rejon ul. Barlickiego - Modrzejewskiej - Norweskiej), po stwierdzeniu 

zgodności ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście” 

zatwierdzonym uchwałą Nr LXVII/442/2002 z dnia 5 lipca 2002 r., zmienionym uchwałą LVII/467/2009 

z dnia 24 września 2009 r., uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Świnoujście - Jednostka V (rejon ul. Barlickiego - Modrzejewskiej - Norweskiej). 

§ 2. 1. Zmiana planu miejscowego obejmuje obszar o powierzchni 5,9189 ha w granicach według ry-

sunku zmiany planu w skali 1:1000. 
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2. Integralną częścią niniejszej uchwały są: 

1) załącznik nr 1 - rysunek zmiany planu w skali 1:1000, 

2) załącznik nr 2 - wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Świnoujście” 

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

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

nicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepi-

sami o finansach publicznych. 

3. Przedmiotem zmiany planu jest przeznaczenie terenów na cele zabudowy mieszkaniowej wieloro-

dzinnej i jednorodzinnej, zabudowy usługowej, zieleni naturalnej, komunikacji i infrastruktury technicznej. 

§ 3. Ustala się przeznaczenie poszczególnych terenów oznaczonych symbolami: 

1) 1.MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej § 7 

2) 2.MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej § 8 

3) 3.MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej § 9 

4) 4.MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej § 10 

5) 5.MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej § 11 

6) 6.MWn - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej intensywności § 12 

7) 7.MWn - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej intensywności § 13 

8) 8.MWn - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej intensywności § 14 

9) 9.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej § 15 

10) 10.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej § 16 

11) 11.US, 12.US - tereny sportu i rekreacji § 17 

12) 13.ZN - teren zieleni naturalnej § 18 

13) 14.ZN - teren zieleni naturalnej § 19 

14) 15.ZN - teren zieleni naturalnej § 20 

15) 16.ZN - teren zieleni naturalnej § 21 

16) 17.ZN - teren zieleni naturalnej § 22 

17) 18.ZL - teren leśny § 23 

18) 19.E, 20.E, 21.E - tereny infrastruktury technicznej elektroenergetyki  

(planowanych stacji transformatorowych) § 24 

19) 22.KD.D, 23.KD.D - droga publiczna gminna § 25 

20) 24.KD.D - droga publiczna gminna § 26 

21) 25.KPj - droga gminna (ciąg pieszojezdny) § 27 

22) 26.KPj - droga gminna (ciąg pieszojezdny) § 28 

23) 27.KPj - droga gminna (ciąg pieszojezdny) § 29 

24) 28.KP - droga gminna (ciąg pieszy) § 30 

§ 4. Ustala się następujące powiązania dróg publicznych z zewnętrznym układem komunikacyjnym: 

1) droga publiczna gminna klasy D (dojazdowa) oznaczona w zmianie planu symbolami 22.KD.D, 23.KD.D 

- od północy, południa, wschodu i zachodu włączona w dalszy przebieg tej drogi poza obszarem zmiany 

planu, 

2) droga publiczna gminna klasy D (dojazdowa) oznaczona w zmianie planu symbolem 24.KD.D - od 

północy i od zachodu włączona w dalszy przebieg tej drogi poza obszarem zmiany planu, 

3) ciąg pieszy oznaczony symbolem 28.KP - od wschodu włączony w dalszy przebieg tego ciągu poza 

obszarem zmiany planu. 

§ 5. Ustala się obowiązek zachowania w maksymalnym stopniu istniejącej zieleni w granicach obsza-

ru opracowania. W przypadku niezbędnych wycięć konieczne będzie uzyskanie zgody wymaganej przepi-

sami odrębnymi. 

§ 6. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) maksymalnej powierzchni zabudowy - rozumie się przez to stosunek sumy powierzchni zabudowy 

wszystkich budynków istniejących i projektowanych na danej działce budowlanej - do powierzchni tej 

działki budowlanej, 

2) połaciach głównych - rozumie się co najmniej dwie symetryczne połacie dachowe, których po-

wierzchnia jest największa, 

3) kalenicy głównej - rozumie się przez to kalenicę utworzoną przez połacie główne, 
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4) obowiązującej linii zabudowy - rozumie się linię, na której musi być usytuowany fragment elewacji 

frontowej stanowiący co najmniej 80% powierzchni tej elewacji; linia nie dotyczy balkonów, wyku-

szy, loggii, gzymsów, okapów, podokienników, ryzalitów, zadaszeń nad wejściami, przedsionków, 

schodów zewnętrznych, pochylni, tarasów, części podziemnych budynków, 

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - rozumie się linię wyznaczającą obszar, na którym dopuszcza się 

sytuowanie budynków; linia nie dotyczy balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, podokienni-

ków, ryzalitów, zadaszeń nad wejściami, przedsionków, schodów zewnętrznych, pochylni, tarasów, 

części podziemnych budynków, 

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy od przyległych lasów - rozumie się linię najbliższego usytuowania 

budynków lub części budynków ze ścianami zewnętrznymi od strony lasu nierozprzestrzeniającymi 

ognia i przekryciami dachów nierozprzestrzeniającymi ognia oraz określanych w przepisach odrębnych 

jako budynki ZL, IN i PM o gęstości obciążenia ogniowego strefy pożarowej Q równej lub mniejszej od 

1000 MJ/m²; usytuowanie budynków innych niż wymienione, w stosunku do przyległych lasów, mu-

si uwzględniać wymagania określone w przepisach odrębnych, 

7) wysokości elewacji frontowej - rozumie się przez to wymiar liczony od średniego poziomu terenu 

przed elewacją frontową do poziomu okapu połaci głównych lub do górnej krawędzi balustrady ogra-

niczającej taras, 

8) wysokości budynku - rozumie się przez to wymiar liczony od średniego poziomu terenu przed elewa-

cją frontową do kalenicy głównej. 

Rozdział 2 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

§ 7. TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ 
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Rozdział 3 

STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA NALICZENIU OPŁATY PLANISTYCZNEJ 

§ 31. Wysokość jednorazowej opłaty, pobieranej przez prezydenta przy zbyciu nieruchomości, której 

wartość wzrosła w związku z ustaleniami niniejszej zmiany planu, ustala się na 0% wzrostu wartości nie-

ruchomości. 

Rozdział 4 

ZMIANA PRZEZNACZENIA GRUNTÓW LEŚNYCH 

§ 32. 1. Zmienia się przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne o powierzchni 4,3124 ha - za 

zgodą Wojewody Zachodniopomorskiego (decyzje znak: SR-P-2-6112/31/02 z dnia 30 września 2002 r. 

i SR-P-2-6112/39/02 z dnia 29 listopada 2002 r.). 

2. Wyłączenie gruntów z produkcji leśnej nastąpi na cele określone w rozdziale 2 niniejszej uchwały. 

Rozdział 5 

USTALENIA KOŃCOWE 

§ 33. Do czasu zapotrzebowania terenów na cele zgodne z ustaleniami planu, dopuszcza się dotych-

czasowy sposób ich wykorzystania. 

§ 34. W obszarze planu nie obowiązują zakazy lub ograniczenia dotyczące lokalizacji inwestycji celu 

publicznego z zakresu łączności publicznej, jeżeli taka inwestycja będzie zgodna z przepisami odrębnymi. 

§ 35. W obszarze niniejszej zmiany planu, tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Świnoujście - Jednostka V uchwalonego w dniu 19 lutego 2004 r. uchwałą 

Nr XX/158/2004 Rady Miasta Świnoujścia (Dz. U. W. Z. Nr 22, poz. 425 z 6 kwietnia 2004 r.). 

§ 36. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Świnoujścia. 

§ 37. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Zachodniopomorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Miasta Świnoujście. 

 

 Przewodniczący Rady Miasta 

 

Paweł Sujka 
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Załącznik nr 1 

do uchwały Nr VII/57/2011 

Rady Miasta Świnoujście 

z dnia 31 marca 2011 r. 
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Załącznik nr 2 

do uchwały Nr VII/57/2011 

Rady Miasta Świnoujście 

z dnia 31 marca 2011 r. 
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Załącznik nr 3 

do uchwały Nr VII/57/2011 

Rady Miasta Świnoujście 

z dnia 31 marca 2011 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

w sprawie uwag wniesionych do projektu planu 

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

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

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

z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; 

z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, 

Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043), Rada Miasta Świnoujście rozstrzyga, co następuje: 

§ 1. 1. Do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście 

- Jednostka V (rejon ul. Barlickiego - Modrzejewskiej - Norweskiej), wyłożonego do publicznego wglądu 

wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń planu na środowisko, wniesiono dwie uwagi, zgodnie z wyka-

zem uwag stanowiącym integralną część dokumentacji formalnoprawnej prac planistycznych. 

2. Prezydent Miasta Świnoujście nie uwzględnił w całości jednej uwagi. 

§ 2. 1. Rada Miasta Świnoujście rozstrzyga o jej nieuwzględnieniu w całości z niżej wymienionych 

powodów. 

2. Przyjęcie uwagi skutkowałoby naruszeniem warunków uzgodnienia projektu zmiany planu z Regio-

nalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego, 

a zwłaszcza obszaru specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 - PLB320019 „Wolin i Uznam”. 

3. Projekt zmiany planu wskazuje dwa elementarne tereny funkcjonalne oznaczone symbolem 11.US 

i 12.US przeznaczone na cele sportu i rekreacji, gdzie będą mogły być urządzone place zabaw dla dzieci. 

4. Projekt zmiany planu, na każdym terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wieloro-

dzinną połączonym z zielenią naturalną (zachowanym fragmentem lasu), nakazuje urządzanie placyków 

zabaw dla dzieci najmłodszych i miejsc rekreacyjnych. 

5. Zasady zagospodarowania zachowanego terenu leśnego określone w projekcie zmiany planu nie 

wykluczają możliwości urządzenia na tym terenie ścieżek spacerowych z ławkami i oświetleniem. Przed-

miotowy fragment obszaru planu będzie mógł w przyszłości stanowić integralną cześć sąsiednich, zago-

spodarowanych lasów komunalnych pełniących między innymi funkcję rekreacyjną. 

 

 

Załącznik nr 4 

do uchwały Nr VII/57/2011 

Rady Miasta Świnoujście 

z dnia 31 marca 2011 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

w sprawie realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania 

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

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

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

z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; 

z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, 

Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043) Rada Miasta Świnoujście określa następujący sposób realizacji 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich 

finansowania: 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 

mieszkańców, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1998 r. o samorządzie gminnym (tekst jed-

nolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 
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Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 118, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 

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

poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), sta-

nowią zadania własne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszej zmianie planu obejmują inwe-

stycje samodzielne, realizowane w liniach rozgraniczających dróg gminnych. oraz poza tymi liniami. 

§ 2. Wykaz terenów funkcjonalnych, w których zapisane zostały inwestycje między innymi z zakresu 

infrastruktury technicznej należące do zadań własnych gminy: 

lp.  symbole terenów funkcjonalnych  opis inwestycji wynikający z ustaleń planu  

1 11.US, 12.US urządzenie terenów sportu i rekreacji, w tym budowa studni publicznych 

2 22.KD.D, 23.KD.D, 24.KD.D, 25.KPj, 

26.KPj, 27.KPj, 28.KP 

budowa dróg gminnych jako dróg publicznych, ciągów pieszojezdnych 

i ciągu pieszego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 

 

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

1) realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym między innymi 

zgodnie z ustawą Prawo budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, ustawą o samorządzie 

gminnym, ustawą o gospodarce komunalnej i ustawą Prawo ochrony środowiska; 

2) sposób realizacji inwestycji określonych w § 2 może ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się po-

stępem techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki, o ile 

nie nastąpi naruszenie ustaleń planu; 

3) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych 

w § 2 będzie przedmiotem umowy zainteresowanych stron. 

§ 4. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych 

gminy podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 

Nr 249, poz. 2104; zmiany: 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, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, 

Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, 

poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 157, 

poz. 1241, Nr 161, poz. 1277), przy czym: 

1) wydatki majątkowe gminy będzie określała Rada Miasta Świnoujście pod nazwą „Wieloletni plan in-

westycyjny”, 

2) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy będą ustalane w uchwale budżetowej, 

3) inwestycje, których okres realizacji będzie przekraczał jeden rok budżetowy, ujmowane będą w wy-

kazie stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej - zwanym „Wieloletnie programy inwestycyjne”. 

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

będą przez budżet gminy lub na podstawie porozumień z innymi podmiotami. 

2. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej, studni publicznych oraz sieci kanalizacji ścieko-

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

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

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

z 2009 r. Nr 18, poz. 97; z 2010 r. Nr 47, poz. 278) ze środków własnych przedsiębiorstwa wodno-

kanalizacyjnego w oparciu o uchwalane przez Radę Miasta Świnoujście wieloletnie plany rozwoju 

i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub przez budżet gminy. 

3. Inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii cieplnej lub energii elek-

trycznej wykazanych w § 2 realizowane będą w sposób określony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625; zmiany: Nr 104, 

poz. 708, Nr 158, poz. 1123; z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790, Nr 130, 

poz. 905; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, 

Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664; z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 81, poz. 530). 
1006
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UCHWAŁA NR V/36/2011 

 RADY POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM 

 z dnia 1 kwietnia 2011 r. 

w sprawie określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin 

poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym. 

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 oraz 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 i Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, 

poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 

i Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, 

poz. 458, Nr 67, poz. 572 i Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706) oraz art. 42 ust. 1 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (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 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 

i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759; 

z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, 

poz. 753 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, 

poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113), Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje: 

§ 1. Przepisy uchwały stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach i pozostałych placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kamieński. 

§ 2. 1. Nauczycielom, wymienionym w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 

Nauczyciela, realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygo-

dniowym obowiązkowym wymiarze godzin, z których żaden nie jest podstawą do zawarcia stosunku pra-

cy w pełnym wymiarze, ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin indywidualnie, proporcjonal-

nie do liczby realizowanych zajęć wg wzoru: 

tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin = 
…) + c/C + b/B +(a/A 

…) + c + b + (a
 

a, b, c, … - liczba godzin dla poszczególnych stanowisk 

A, B, C, … - tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela. 

2. Do wyliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, o którym mowa w ust. 1 przyjmuje się 

pełne godziny, przy czym: godzinę do 0,5 pomija się, zaś godzinę, co najmniej 0,5 przyjmuje się za pełną. 

3. Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, realizowane ponad ustalony tygodniowy 

obowiązkowy wymiar godzin wyliczony indywidualnie dla danego nauczyciela zgodnie z zapisami ust. 1, 

stanowią pracę w godzinach ponadwymiarowych. 

§ 3. 1. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w pełnym wy-

miarze godzin w kształceniu zaocznym wynosi rocznie 648 godzin. 

2. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w kształceniu 

zaocznym zalicza się: 

1) godziny wykładów, konsultacji, ćwiczeń, zajęć praktycznych i konwersatoriów, 

2) godziny innych zajęć pedagogicznych, realizowanych z uczniami i słuchaczami przez nauczycieli za-

trudnionych w pełnym wymiarze godzin w formach przez niego obranych i udokumentowanych w wy-

miarze nie przekraczającym 50 godzin rocznie. 

3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze ulega 

proporcjonalnie zmniejszeniu. 

4. Rozliczenia godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin za-

jęć dydaktycznych w kształceniu zaocznym dokonuje się w każdym semestrze. Za podstawę rozliczenia 

przyjmuje się zapisy w dzienniku lekcyjnym: 

1) odbyte godziny zajęć, 

2) godziny usprawiedliwionej nieobecności w pracy, 

3) godziny nie zrealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. 

5. Odbyte godziny zajęć, których mowa w ust. 1 przekraczające połowę rocznego wymiaru są godzi-

nami ponadwymiarowymi. 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 56 – 8287 – Poz. 1007,1008 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kamieniu Pomorskim. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego. 
 

 Przewodniczący Rady Powiatu: 
 

Roman Dorniak 
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UCHWAŁA NR V/38/2011 

 RADY POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM 

 z dnia 1 kwietnia 2011 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym 

stanowiska kierownicze w szkołach oraz innych placówkach oświatowych oraz tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i placówek oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Kamieński. 

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 oraz 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 i Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, 

poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 

i Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, 

poz. 458, Nr 67, poz. 572 i Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706) oraz art. 12 pkt 11 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (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 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 

i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759; 

z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, 

poz. 753 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, 

poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113), Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje: 

§ 1. Przepisy uchwały stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach i pozostałych placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kamieński. 

§ 2. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i innych placówkach 

oświatowych, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, określony w art. 42 ust. 3 Karty 

Nauczyciela w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy do wysokości ustalonej 

w tabeli niżej: 

L.p. Stanowisko kierownicze 
Tygodniowy wymiar 

godzin po zniżce 

1. Dyrektor szkoły (zespołu) każdego typu, liczącej:  

do 6 oddziałów  10 

7 - 8 oddziałów  8 

9 - 11 oddziałów  6 

12 - 16 oddziałów  5 

17 i więcej oddziałów  4 

2.  Wicedyrektor szkoły (zespołu) każdego typu, liczącej:  

12 - 16 oddziałów 9 

17 i więcej oddziałów 8 

3. Kierownik warsztatu szkolnego, szkolenia praktycznego - we wszystkich typach szkół 8 

4.  Kierownik internatu 10 

5. Dyrektor specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego 6 

6. Wicedyrektor specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego 10 

7. Dyrektor poradni psychologiczno - pedagogicznej  8 

8.  Dyrektor domu wczasów dziecięcych 6 

 



Dziennik Urzędowy 
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2. Wymiar zajęć, ustalony zgodnie z ust. 1, odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowi-

ska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska w zastępstwie - od pierw-

szego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono nauczycielowi zastępstwo. 

§ 3. Rada Powiatu może w uzasadnionych przypadkach, w miarę posiadanych środków finansowych, 

zwolnić nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, w całości lub w części od obowiązku 

realizacji tygodniowego wymiaru godzin (zajęć), określonego w § 2, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły/ 

placówki powodują znaczne zwiększenie zadań funkcyjnych. Dotyczy to także nauczycieli, którym powie-

rzono to stanowisko w zastępstwie. 

§ 4. 1. Ustala się tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

lub opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą oraz na rzecz dzieci, młodzieży i ich 

rodzin, dla zatrudnionych w szkołach/placówkach w pełnym wymiarze zajęć dla: pedagogów, psycholo-

gów, logopedów w wymiarze - 20 godzin, doradców zawodowych, a także innych specjalistów prowa-

dzących zajęcia specjalistyczne w wymiarze - 22 godzin. 

2. Przez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z dziećmi 

i młodzieżą oraz na rzecz dzieci, młodzieży i ich rodzin, przez nauczycieli wymienionych w ust. 1 należy 

rozumieć zajęcia indywidualne i grupowe, wynikające z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycz-

nych, doradczych, profilaktycznych, korekcyjnych i rehabilitacyjnych. 

§ 5. W przypadku konieczności łączenia różnych wymiarów godzin zajęć w ramach jednego etatu, 

godziny nauczyciela ustala się proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez na-

uczyciela zajęć. Wszystkie godziny ponad tak ustalony wymiar stanowią godziny ponadwymiarowe, wyli-

czane według indywidualnie ustalonego pensum. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XII/109/2000 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 września 

2000 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiar zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kie-

rownicze w szkołach, zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz rozliczania tygodniowego obowiązko-

wego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych 

okresach roku szkolnego w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Kamieńskiego. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kamieniu Pomorskim. 

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

wództwa Zachodniopomorskiego. 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu: 

 

Roman Dorniak 
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UCHWAŁA NR V/37/2011 

 RADY POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM 

 z dnia 1 kwietnia 2011 r. 

w sprawie określania zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych nauczycieli, dla których ustalony tygodniowy plan zajęć jest różny 

w poszczególnych okresach roku szkolnego. 

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 1 oraz 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 i Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, 

poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 

i Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, 

poz. 458, Nr 67, poz. 572 i Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706), Rada Powiatu 

w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje: 
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§ 1. Przepisy uchwały stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach i pozostałych placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kamieński, dla których ustalony plan zajęć, 

wynikający z planów nauczania, jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego i spowodowany jest: 

1) Odbywaniem praktyk zawodowych przez uczniów, 

2) Wcześniejszym zakończeniem zajęć w klasach programowo najwyższych szkół ponadgimnazjalnych, 

§ 2. 1. Dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć zgodnie z art. 42 ust. 3 lub ustalo-

nych na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela, dla których ustalony plan zajęć, wynikający 

z planów nauczania lub organizacji pracy w pewnych okresach roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązu-

jącego tych nauczycieli tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opie-

kuńczych lub przekracza ten wymiar, określa się średnioroczny wymiar godzin zajęć, obliczany jako suma 

godzin przydzielonych do realizacji w poszczególnych tygodniach roku szkolnego, podzielony przez liczbę 

tygodni nauki w całym roku szkolnym. 

2. Plan zajęć, ustalony w sposób zgodny z zapisami ust. 1, powinien być określony w planie organizacji 

nauczania na dany rok szkolny i podany do wiadomości nauczycielowi przed rozpoczęciem roku szkolnego. 

3. W przypadku zmian w organizacji pracy szkoły/placówki w trakcie roku szkolnego, określona śred-

nioroczna liczba godzin do realizacji dla danego nauczyciela ulega korekcie z dniem wprowadzenia zmian. 

§ 3. Dla nauczycieli, którym w planie organizacyjnym na dany rok szkolny zaplanowano liczbę godzin 

zajęć przekraczającą tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opie-

kuńczych, godzinami ponadwymiarowymi są godziny zajęć realizowane ponad tygodniowy obowiązkowy 

wymiar godzin zajęć, ustalony według zasad określonych w § 1. 

§ 4. W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy w trakcie roku szkolnego, na który został 

ustalony różny plan zajęć, rozliczenie z przydzielonych w planie organizacyjnym godzin zajęć następuje 

z datą ustania stosunku pracy, z tym, że za wszystkie przepracowane miesiące przysługuje nauczycielowi 

prawo do wynagrodzenia zasadniczego za obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć, określony w art. 42 

ust. 3 lub na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela, a także za przepracowane w tym czasie 

godziny ponadwymiarowe. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kamieniu Pomorskim. 

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

wództwa Zachodniopomorskiego. 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu: 

 

Roman Dorniak 
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UCHWAŁA NR V/58/2011 

 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU 

 z dnia 31 marca 2011 r. 

w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół 

publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Myśliborskiego 

oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania. 

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. 

z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół pu-

blicznych i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Myśliborskiego oraz tryb i zakres 

kontroli prawidłowości ich wykorzystywania. 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 56 – 8290 – Poz. 1010 

 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 

z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), 

2) szkołach - rozumie się przez to szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej, wpisane do 

ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Powiat w Myśliborzu; 

3) placówkach - rozumie się przez to młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjote-

rapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i mło-

dzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także 

ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie 

oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzę-

żonymi realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy o systemie 

oświaty, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także niepubliczną placówkę zapewniającą opiekę 

i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, która wpisa-

na jest do ewidencji, o której mowa w pkt 2, 

4) uczniach - należy przez to rozumieć także słuchaczy i wychowanków, 

5) organie prowadzącym szkołę lub placówkę - rozumie się przez to osoby prawne i fizyczne prowadzą-

ce szkołę lub placówkę, 

6) wydatkach bieżących - rozumie się przez to wydatki, o których mowa w ustawie o finansach publicznych. 

§ 3. 1. Dotacji udziela się na każdego ucznia na pisemny wniosek organu prowadzącego szkołę lub 

placówkę, złożony w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu w terminie do dnia 30 września roku poprze-

dzającego rok udzielenia dotacji. 

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 4. 1. Podstawą obliczenia miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia jest uchwała budżetowa Rady 

Powiatu w Myśliborzu oraz informacja o sposobie wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla 

Powiatu Myśliborskiego, otrzymywana przez Powiat Myśliborski od ministra właściwego do spraw oświaty 

i wychowania. 

2. Dotacja dla szkół, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługuje 

na każdego ucznia w wysokości równej 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu 

i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat Myśliborski. 

3. Dotacja dla szkół niewymienionych w ust. 2 przysługuje na każdego ucznia w wysokości równej 

50% ustalonych w budżecie Powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych Powiatu 

Myśliborskiego tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia, a w przypadku braku na 

terenie Powiatu szkoły publicznej danego typu i rodzaju podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wy-

datki bieżące ponoszone przez najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju. 

4. Dotacja dla placówek przysługuje na każdego wychowanka w wysokości 100% kwoty przewi-

dzianej na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powia-

tu Myśliborskiego, a w przypadku niepublicznych ośrodków umożliwiających realizację obowiązku, 

o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, 

o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, na każdego wychowanka przysługuje dotacja w wysokości 100% 

kwoty przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju ośrodków w części oświatowej subwencji 

ogólnej otrzymywanej przez Powiat Myśliborski. 

§ 5. 1. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy wskazany przez organ prowadzący szkołę 

lub placówkę we wniosku o udzielenie dotacji. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego organ 

prowadzący szkołę lub placówkę zobowiązany jest powiadomić Starostwo Powiatowe w Myśliborzu sto-

sownym pismem informującym o zmianie numeru rachunku bankowego. 

2. Do czasu otrzymania informacji, o której mowa w § 4 ust. 1, jednak nie później niż do 30 kwietnia 

danego roku, dotacja będzie udzielona w formie zaliczki i wyliczana w oparciu o podstawę przyjętą do 

wyliczenia dotacji w poprzednim roku budżetowym. 

3. Za okres wskazany w ust. 2 dokonana zostanie korekta wysokości udzielonej dotacji. 

§ 6. 1. Organ prowadzący szkołę lub placówkę lub osoba upoważniona przez ten organ zobowiązane 

są do złożenia w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu w terminie do dnia 15 każdego miesiąca informa-

cji o liczbie uczniów na pierwszy dzień miesiąca, w którym ma być przekazana dotacja, według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 2 do uchwały. 
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2. Liczba uczniów, o której mowa w ust. 1, stanowi podstawę do obliczenia kwoty dotacji należnej 

szkołom lub placówkom na dany miesiąc. Za datę początkową uczęszczania ucznia do szkół lub placówek 

uznaje się dzień 1 września, gdy uczeń podejmuje naukę lub uczestniczy w zajęciach w placówkach 

z początkiem roku szkolnego bądź pierwszy dzień miesiąca, w którym uczeń podejmuje naukę lub uczest-

niczy w zajęciach w trakcie roku szkolnego. Za datę końcową uczęszczania ucznia do szkół lub placówek 

uznaje się dzień 31 sierpnia, gdy uczeń uzyskuje promocję do wyższej klasy lub kończy naukę, bądź 

ostatni dzień miesiąca, w którym następuje skreślenie ucznia z listy uczniów. 

3. Organ prowadzący szkołę lub placówkę sporządza roczne rozliczenie wykorzystania dotacji według 

wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do uchwały, które składa w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 

w terminie do dnia 10 stycznia następnego roku. 

4. Rozliczenie dotacji podlega przekazaniu Zarządowi Powiatu w Myśliborzu w terminie do dnia 20 

stycznia roku następującego po roku budżetowym. W przypadku, gdy szkoła lub placówka kończy działal-

ność, rozliczenie wykorzystania dotacji następuje w terminie 15 dni po otrzymania przez nią ostatniej czę-

ści dotacji. 

5. Kwota dotacji nierozliczona dowodem poniesienia wydatków bieżących podlega zwrotowi zgodnie 

z § 8 ust. 12 uchwały. 

§ 7. 1. Zarząd Powiatu w Myśliborzu kontroluje prawidłowość wykorzystania dotacji na zadania okre-

ślone w art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

2. Kontroli dokonują pracownicy Starostwa Powiatowego w Myśliborzu upoważnieni na piśmie przez 

Zarząd Powiatu w Myśliborzu. 

3. Kontroli podlega: 

1) zgodność ze stanem faktycznym liczby uczniów (wychowanków) wykazywana w informacjach, 

o których mowa w § 6 ust. 1, na podstawie dokumentacji, stanowiącej podstawę sporządzania tych 

informacji; 

2) prawidłowość wykorzystania przyznanej szkole lub placówce dotacji; 

3) zgodność złożonego rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji, o którym mowa w § 6 ust. 4, 

z dokumentacją organizacyjną i finansową szkoły lub placówki. 

4. Osoby upoważnione do kontroli mają prawo wglądu do informacji, danych, dokumentów i innych 

materiałów związanych z przedmiotem kontroli, w tym zawartych na elektronicznych nośnikach informa-

cji, jak również żądania wykonania z nich odpisów, wyciągów lub wydruków. 

5. Kierownik jednostki kontrolowanej lub upoważniony przez niego pracownik potwierdza zgodność 

odpisów, wyciągów i wydruków, a także udziela informacji i wyjaśnień. 

6. Dokumenty potwierdzające dokonanie wydatku ze środków przyznanej szkole lub placówce dotacji 

powinny zawierać wskazanie źródła finansowania. 

§ 8. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch egzemplarzach, z których jeden 

otrzymuje kontrolujący i jeden kontrolowany. 

2. Protokół kontroli zawiera: 

1) pełną nazwę i adres kontrolowanego, nazwę i adres jego organu prowadzącego oraz imię i nazwisko 

osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego; 

2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli; 

3) imiona i nazwiska kontrolujących; 

4) określenie przedmiotu kontroli i okres objęty kontrolą; 

5) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości, z uwzględ-

nieniem zakresu i skutków tych nieprawidłowości; 

6) wymienienie załączników do protokołu; 

7) informację o prawie zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu przez kontrolowanego; 

8) datę i miejsce podpisania protokołu. 

3. Protokół podpisuje kontrolujący i kontrolowany. Każda strona protokołu jest parafowana przez podpi-

sujących protokół. 

4. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeżeń co 

do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu na piśmie w termi-

nie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli. 
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5. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4, kontrolujący jest zobowiązany dokonać 

ich analizy i w miarę potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasad-

ności zastrzeżeń - zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli. 

6. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części kontrolujący przekazuje na piśmie swo-

je stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Zgłaszający zastrzeżenia podpisuje protokół w terminie 7 dni 

od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego. 

7. W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia wyjaśnień kontrolujący czyni o tej 

okoliczności zapis w protokole. 

8. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń 

kontroli. 

9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Zarząd Powiatu w Myśliborzu kieruje zalecenia pokon-

trolne do organu prowadzącego w terminie 14 dni od dnia podpisania lub odmowy podpisania protokołu 

kontroli. 

10. Odpowiedzi na zalecenia pokontrolne udziela się w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 

11. W przypadku stwierdzenia w czasie kontroli rozbieżności w liczbie uczniów wykazywanych 

w miesięcznych informacjach złożonych do właściwego ds. Oświaty Wydziału Starostwa Powiatowego 

w Myśliborzu, a stanem faktycznym wykazanym na podstawie dokumentów, o których mowa w § 7 

ust. 5 uchwały, wszczyna się postępowanie administracyjne w celu ustalenia wysokości należnej dotacji, 

a kwotę dotacji w miesiącu następującym po miesiącu, w którym została przeprowadzona kontrola oraz 

w kolejnych miesiącach w trakcie trwania postępowania, ustala się w oparciu o liczbę uczniów wykazaną 

w protokole, o którym mowa w § 8 ust. 1 uchwały. 

12. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wyso-

kości podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, 

w terminie 14 dni od wezwania do ich zwrotu. 

13. Odsetki od dotacji podlegających zwrotowi nalicza się począwszy od dnia: 

1) przekazania dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, 

2) stwierdzenia nieprawidłowego naliczenia lub nienależnego pobrania dotacji. 

14. Decyzję w sprawie zwrotu dotacji wydaje Starosta Myśliborski, po bezskutecznym upływie ter-

minu wskazanego w wezwaniu, o którym mowa w § 8 ust. 12 uchwały. 

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

§ 10. Traci moc uchwała Nr XXXVII/313/2009 Rady Powiatu z dnia 28 października 2009 r. w sprawie 

trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz innym 

niepublicznym jednostkom oświatowym funkcjonującym na terenie Powiatu Myśliborskiego oraz trybu 

i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Zachodniopomorskiego. 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu: 

 

Alicja Prill 
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UCHWAŁA NR V/39/2011 

 RADY POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO 

 z dnia 28 marca 2011 r. 

o zmianie uchwały w sprawie likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Połczynie - Zdroju. 

Na podstawie: art. 12 pkt 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(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 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 

Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, 

Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 

i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 36, art. 43 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 60 

ust. 4b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, 

poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290; z 2008 r. 

Nr 171, poz. 1056, Nr 234, poz. 1570; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, 

Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1707 i z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 107, poz. 679, Nr 230, 

poz. 1507) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/185/10 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie 

likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Połczynie - Zdroju (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 14, 

poz. 309) wprowadza się następującą zmianę: § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Zakończenie czynności 

likwidacyjnych Zespołu nastąpi w terminie do 30 czerwca 2011 r.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

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

wództwa Zachodniopomorskiego. 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady 

 

Danuta Malitowska 
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POROZUMIENIE NR 17/10 

 
zawarte w dniu 29 września 2010 r. w Koszalinie pomiędzy 

Powiatem Koszalińskim, reprezentowanym przez: 

1. Romana Szewczyka – Starostę 

2. Andrzeja Leśniewicza – Wicestarostę 

Zwanym dalej Powiatem, 

a 

Gminą Będzino, reprezentowaną przez: 

Henryka Brodę – Wójta 

Zwaną dalej Gminą. 

na podstawie uchwały Nr XXXVII/370/10 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 16 września 2010 r. w sprawie 

wspólnej realizacji inwestycji i przekazania Gminie Będzino części zadania inwestycyjnego w pasie drogo-

wym drogi powiatowej Nr 0364Z oraz uchwały Nr XLIV/383/10 Rady Gminy w Będzinie z dnia 29 wrze-

śnia 2010 r. w sprawie wspólnej realizacji inwestycji i przyjęcia od Powiatu Koszalińskiego części zadania 

inwestycyjnego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 0364Z, strony postanawiają, co następuje: 

§ 1. 1. Strony przystępują do wspólnej realizacji zadania w zakresie przebudowy i remontu drogi po-

wiatowej Nr 0364Z Borkowice - Dobrzyca - Dobre, na odcinku od m. Dobrzyca w kierunku m. Popowo. 

2. Powiat powierza, a Gmina przyjmuje do realizacji część zadania, o którym mowa w ust. 1. 
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§ 2. 1. W ramach porozumienia Gmina zobowiązuje się do pokrycia kosztów realizacji zadania do 

kwoty 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), w tym: 

a) 25% kosztów kwalifikowalnych w ramach Programu Wieloletniego pn: „Narodowy Program Prze-

budowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, 

b) 50% kosztów pozostałych (niekwalifikowalnych). 

2. Należność zostanie przekazana przez Gminę w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii faktury po-

twierdzającej wydatki inwestycyjne (nie więcej niż 1.500.000,00 zł), wraz z protokołem odbioru na 

wskazany rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Koszalinie. 

§ 3. W ramach porozumienia Powiat zobowiązuje się do: 

1) pokrycia kosztów realizacji zadania do kwoty 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy 

złotych), w tym: 

a) 25% kosztów kwalifikowalnych w ramach Programu Wieloletniego pn: „Narodowy Program Prze-

budowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, 

b) 50% kosztów pozostałych (niekwalifikowalnych), 

2) złożenia wniosku o dofinansowanie zadania w wysokości 50% kosztów realizacji inwestycji – w ramach 

Programu Wieloletniego pn.: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, 

3) pełnienia funkcji inwestora, 

4) wyłonienia wykonawcy zadania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, 

5) nadzoru nad prowadzonymi robotami, 

6) wykonania dokumentacji kosztorysowej, 

7) uzyskania dokumentu zezwalającego na rozpoczęcie robót budowlanych, 

8) rozliczenia zadania. 

§ 4. Strony realizując zadanie zobowiązane są przestrzegać przepisy wynikające z ustawy o drogach 

publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych oraz ustawy prawo budowlane. 

§ 5. Ostateczny odbiór zadania objętego niniejszym porozumieniem dokonany będzie przy udziale 

przedstawicieli Powiatu i Gminy. 

§ 6. Po zakończeniu realizacji zadania Gmina przekaże Powiatowi - Powiatowemu Zarządowi Dróg 

w Koszalinie wykonane roboty protokołem zdawczo - odbiorczym, a poniesione nakłady stają się własno-

ścią Powiatu. 

§ 7. Porozumienie zawarte jest na czas realizacji zadania określonego w § 1 Porozumienia. 

§ 8. Wszelkie zmiany treści Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 9. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, których jeden 

otrzymuje Gmina, a trzy Powiat. 

§ 10. Traci moc Porozumienie Nr 10/09 z dnia 14 maja 2009 r. 

§ 11. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskie-

go i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

Powiat Koszaliński 

 

Starosta Koszaliński 

Roman Szewczyk 

 

Wicestarosta 

Andrzej Leśniewicz 

Gmina Będzino 

 

Wójt 

Henryk Broda 
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POROZUMIENIE 

 

zawarte w dniu 21 lutego 2011 r. roku pomiędzy: 

Zarządem Powiatu w Sławnie, reprezentowanym przez: 

1) Wojciecha Wiśniowskiego - Starostę Sławieńskiego 

2) Iwonę Najdę - Wicestarostę 

zwanym dalej „Powierzającym” 

a 

Arkadiuszem Klimowiczem - Burmistrzem Miasta Darłowo, 

zwanym dalej „Przyjmującym” 

w sprawie prowadzenia spraw obejmujących zadania i kompetencje w zakresie utrzymania i ochrony dróg 

powiatowych położonych w granicach administracyjnych Miasta Darłowo 

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U; z 2007 r. 

Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) strony porozumienia ustalają, co następuje: 

§ 1. 1. Organ powierzający przekazuje organowi Przyjmującemu sprawy w zakresie utrzymania i ochro-

ny dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych gminy Miasto Darłowo: 

1) ul. Bogusława X droga nr 0523Z, 

2) ul. Fryderyka Chopina droga nr 0527Z, 

3) ul. Kanałowa droga nr 0535Z, 

4) ul. Królowej Jadwigi droga nr 0544Z, 

5) ul. Lotników Morskich droga nr 0550Z, 

6) ul. Okrężna droga nr 0554Z, 

7) ul. Karola Szymanowskiego droga nr 0556Z, 

8) ul. Tkacka droga nr 0557Z, 

9) ul. Wyspiańskiego droga nr 0559Z, 

10) ul. Zwycięstwa droga nr 0560Z, 

11) ul. Stefana Żeromskiego droga nr 0561Z. 

2. Przyjmujący przyjmuje funkcje zarządcy dróg powiatowych. 

3. Drogi powiatowe, obiekty mostowe oraz grunty zajęte pod te drogi pozostają własnością Powiatu 

Sławieńskiego. 

4. Zadania i obowiązki, o których mowa w ust. 1 i 2 obejmują: 

a) utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i in-

nych urządzeń związanych z drogą, 

b) koordynację robót w pasie drogowym, 

c) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych, 

d) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników, 

e) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających, 

f) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym 

w następstwie budowy lub utrzymania dróg, 

g) wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz 

wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia, 

h) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego, 

i) sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym, 

j) prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych, 
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§ 2. 1. Decyzje administracyjne w zakresie wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na umiesz-

czenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania 

drogami lub potrzebami ruchu drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojaz-

dów z ładunkiem lub bez o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone 

w odrębnych przepisach, dotyczące powierzanych dróg powiatowych wydawane będą przez Zarząd Dróg 

Powiatowych w Sławnie. 

2. Opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego określone w § 2 ust. 1 pobierać będzie Zarząd Dróg Po-

wiatowych w Sławnie. Opłaty z w/w źródła będą przekazywane do budżetu Powiatu Sławieńskiego. 

§ 3. 1. Na realizację zadań powierzonych na podstawie niniejszego porozumienia Powierzający prze-

każe dotację w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł). 

2. Powierzający zobowiązuje się do przekazywania dotacji w 12 częściach, w terminie do końca każ-

dego miesiąca. 

3. Przyjmujący wyodrębni w swoim budżecie środki przekazywane na finansowanie zadań objętych 

niniejszym porozumieniem. 

4. Przyjmujący w terminie do 20 lipca 2011 r. oraz do dnia 20 stycznia 2012 r. przekaże sprawozda-

nia z wykorzystania dotacji na finansowanie zadań objętych niniejszym porozumieniem. 

5. Kontrolę prawidłowości wykonania zadań objętych porozumieniem prowadzić będzie w imieniu 

Powierzającego Zarząd Dróg Powiatowych w Sławnie. 

§ 4. Ewentualne spory w zakresie należącym do sądów powszechnych wynikłe w związku z realiza-

cją porozumienia, strony poddają pod rozstrzygnięcie w trybie kodeksu postępowania cywilnego. 

§ 5. 1. Porozumienie zawarto na czas określony od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. 

2. Wypowiedzenie porozumienia wymaga formy pisemnej i może nastąpić na wniosek każdej ze stron 

z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

§ 6. 1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. 

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

§ 7. Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Burmistrza Miasta 

Darłowo, dwa dla Zarządu Powiatu w Sławnie oraz jeden dla Zarządu Dróg Powiatowych w Sławnie. 

 

PRZYJMUJĄCY 

 

Z up. BURMISTRZA 

Elżbieta Karlińska 

ZASTĘPCA BURMISTRZA 

POWIERZAJĄCY 

 

STAROSTA 

Wojciech Wiśniowski 

 

Wicestarosta 

Iwona Najda 
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ANEKS NR 01/2011 

 z dnia 21 marca 2011 r. 

sporządzony w dniu 21 marca 2011 r. do porozumienia w sprawie przejęcia do prowadzenia 

przez Miasto Koszalin zadań powiatowej biblioteki. 

Miasto Koszalin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Koszalina - Piotra Jedlińskiego oraz Powiat 

Koszaliński reprezentowany przez Starostę Koszalińskiego - Romana Szewczyka i Wicestarostę Koszaliń-

skiego - Andrzeja Leśniewicza postanawiają, co następuje: 

§ 1. 1. Na podstawie § 2 ust. 2 Porozumienia ustala się na rok 2011 kwotę dotacji w wysokości 

70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na prowadzenie zadań powiato-

wej biblioteki publicznej przez Miasto. 
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2. Środki finansowe przekazane będą Miastu przez Powiat, zgodnie z § 2 ust. 1 Porozumienia, 

z zastrzeżeniem, że kwota 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych), w tym 10.000,00 zł 

(słownie: dziesięć tysięcy złotych) na wydatki inwestycyjne - dofinansowanie zakupu samochodu (zgodnie 

z § 3 porozumienia zawartego w dniu 31 grudnia 2001 r. - inne potrzeby uzgodnione między stronami 

Porozumienia i umieszczone w rocznym planie wydatków) zostanie wpłacona jednorazowo - do 31 marca 

2011 r. na wskazane konto bankowe. 

§ 2. Paragraf 2 ust. 1 Porozumienia otrzymuje brzmienie: „Podstawą finansowania realizacji zadań 

powiatowej biblioteki publicznej są środki finansowe określone w budżecie powiatu na dany rok kalenda-

rzowy i przekazane do budżetu Miasta jednorazowo do 31 marca 2011 r., na następujące konto banko-

we: BRE Bank SA. 95 1140 1137 0000 2444 4400 1001”. 

§ 3. Aneks sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla stron 

Porozumienia i dwa egzemplarze dla Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. 

§ 4. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Zachodniopomorskiego. 

 

MIASTO 

 

Prezydent 

Piotr Jedliński 

POWIAT 

 

Starosta 

Roman Szewczyk 

 

Wicestarosta 

Andrzej Leśniewicz 
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ZARZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 1/2001 

OKRĘGOWEGO INSPEKTORA RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO W SZCZECINIE 

 z dnia 26 kwietnia 2011 r. 

w sprawie czasowego zakazu połowów w celach sportowo-rekreacyjnych. 

 Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574 

z późn. zmianami), w związku z prowadzonym zarybieniem wód morskich, zarządza się, co następuje: 

§ 1. W okresie od 29 kwietnia 2011 r. do 28 maja 2011 r. zabrania się prowadzenia połowów w ce-

lach sportowo-rekreacyjnych w granicach portu Mrzeżyno oraz na obszarze stałego obwodu ochronnego 

ustanowionego w ujściu rzeki Regi do morza. 

§ 2. Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczeń wywieszonych w porcie w Mrze-

żynie i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 kwietnia 2011 r. 

 

 

 

 

Okręgowy Inspektor Rybołówstwa 

Morskiego w Szczecinie 

 

Paweł Sokołowski 
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