ISSN 1508-4744

DZIENNIK

URZÊDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Nr 11

Szczecin, dnia 6 marca 2000 r.
TREÆ:
Poz.:
ZARZ¥DZENIA

110  Nr 34/2000 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 1 marca 2000 r. w sprawie ustalenia wysokoci
wskanika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynku mieszkalnego w II kwartale 2000 r.
w województwie zachodniopomorskim .
.
.
.
.
.
.
.
.
.

639

111  Nr 1 Okrêgowego Inspektora Rybo³ówstwa Morskiego w Szczecinie z dnia 21 lutego 2000 r. zmieniaj¹ce
zarz¹dzenie w sprawie wykonywania rybo³ówstwa na Zalewie Szczeciñskim
.
.
.
.

640

112  Nr 2 Okrêgowego Inspektora Rybo³ówstwa Morskiego w Szczecinie z dnia 21 lutego 2000 r. zmieniaj¹ce
zarz¹dzenie w sprawie wykonywania rybo³ówstwa w celach sportowo-rekreacyjnych
.
.
.

641

UCHWA£Y
113  Nr XII/82/99 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie
ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo
.
.
.
.
.
.

642

114  Nr XI/98/99 Rady Gminy S³awno z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy S³awno
.
.
.
.
.
.
.
.

645

115  Nr XIII/184/00 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28 stycznia 2000r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Karlino
oraz przyjêcia jednolitego tekstu Statutu Gminy Karlino
.
.
.
.
.
.
.

656

116  Nr XX/136/00 Rady Miejskiej w Myliborzu z dnia 21 lutego 2000 r. w sprawie zmiany granic obwodu
szkolnego .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

673

OBWIESZCZENIE
117  Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Sianowie z dnia 27 lutego 2000 r. o wynikach referendum gminnego
w sprawie odwo³ania Rady Miejskiej w Sianowie
.
.
.
.
.
.
.
.

673

INFORMACJE
118  Urzêdu Regulacji Energetyki o decyzji Prezesa URE Nr PCC/893/453/W/3/2000/RW

.

.

.

674

119  Urzêdu Regulacji Energetyki o decyzji Prezesa URE Nr PCC/894/941/W/3/2000/RW

.

.

.

675

Poz. 110
ZARZ¥DZENIE NR 34/2000
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 1 marca 2000 r.
w sprawie ustalenia wysokoci wskanika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynku
mieszkalnego w II kwartale 2000 r. w województwie zachodniopomorskim.
Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych
(Uz. U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787, Nr 162, poz. 1119; z 1999 r. Nr 111, poz. 1281) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
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§ 1.
Ustala siê wskanik przeliczeniowy 1 m powierzchni u¿ytkowej budynku mieszkalnego na II kwarta³ 2000 r. w województwie
zachodniopomorskim w wysokoci 2.374 z³.
2

§ 2.
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.

WOJEWODA
w/z
Grzegorz Jankowski
I Wicewojewoda

Poz. 111
ZARZ¥DZENIE NR 1
Okrêgowego Inspektora Rybo³ówstwa Morskiego w Szczecinie
z dnia 21 lutego 2000 r.
zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w sprawie wykonywania rybo³ówstwa na Zalewie Szczeciñskim.
Na podstawie art. 39a w zwi¹zku z art. 10, art. 11 ust. 1 i art. 34 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r.
o rybo³ówstwie morskim (Dz. U. Nr 34, poz. 145 i z 1999 r. Nr 70, poz. 778) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§ 1.
W zarz¹dzeniu Nr 1 Okrêgowego Inspektora Rybo³ówstwa Morskiego w Szczecinie z dnia 2 listopada 1999 r. w sprawie
wykonywania rybo³ówstwa na Zalewie Szczeciñskim (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 42, poz. 669) wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany:
1)

w § 2 w ust. 1:
a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
6) p³oæ (Rutilus rutilus L.)  17 cm,
b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
8) sandacz (Stizostedion lucioperca L.)  45 cm,

2)

w § 3:
a) w ust. 1 w pkt 5 kropkê zastêpuje siê przecinkiem i dodaje pkt 6 w brzmieniu:
6) sum  od 1 maja do 30 czerwca,
b) w ust. 2 wyrazy w porozumieniu z Morskim Instytutem Rybackim zastêpuje siê wyrazami po zasiêgniêciu
opinii Morskiego Instytutu Rybackiego,

3)

w § 4:
a) w ust. 1 w pkt 3 kropkê zastêpuje siê przecinkiem i dodaje pkt 4 w brzmieniu:
4) Jezioro Wicko Ma³e oraz akwen przyleg³y w promieniu 500 m od kana³u przejciowego z Jeziora Wicko
Ma³e na Jezioro Wicko Wielkie.,
b) ust 3 otrzymuje brzmienie:
3. Zakaz o którym mowa w ust. 2 nie dotyczy po³owów w celach sportowo  rekreacyjnych wykonywanych
z brzegu z wyj¹tkiem akwenu Jeziora Wicko Ma³e.,

4)

w § 5:
a) w ust. 4 i 5 wyrazy w uzgodnieniu z Morskim Instytutem Rybackim zastêpuje siê wyrazami po zasiêgniêciu
opinii Morskiego Instytutu Rybackiego,
b) w ust. 6 skrela siê pkt 3,

5)

w § 6:
a) w ust. 1 w pkt 4 cyfrê 45 zastêpuje siê cyfr¹ 55,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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2. w okresie do 1 marca 2002 r. zezwala siê na:
a) u¿ywanie do po³owów narzêdzi wymienionych w ust. 1, pkt 4, w których wielkoæ boku oczek tkaniny
sieciowej nie jest mniejsza ni¿ 45 mm,
b) u¿ywanie do po³owów wêgorzy na Jeziorze D¹bie, Zalewie Kamieñskim, Jeziorze Wrzosowskim,
rzece Dziwna i Zatoce Skoszewskiej narzêdzi wymienionych w ust. 1, pkt 6, w których wielkoæ boku
oczek tkaniny sieciowej nie jest mniejsza ni¿ 10 mm.,
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. zezwala siê na u¿ywanie do po³owów okoni i p³oci wontonów o wielkoci boku oczka od 30 mm
do 35 mm. Po³owy przy u¿yciu tych wontonów na Zalewie Szczeciñskim mog¹ byæ wykonywane
w odleg³oci nie mniejszej ni¿ 400 m od granicy toru wodnego winoujcie-Szczecin, a w okresie
od 15 sierpnia do 15 listopada, wy³¹cznie na obszarach:
a) o g³êbokoci nie wiêkszej ni¿ 3 m na Wyskoku Krzeckim i Mieliznach: Kopickiej, Pomorskiej,
Woliñskiej, Krzeckiej oraz Osieckiej,
b) Zatoki Skoszewskiej, Mielizny P³ociñskiej, Jeziora D¹bie i Jeziora Nowowarpieñskiego.
W przypadku po³owu i niêcia w wystawionych wontonach sandaczy poni¿ej wymiaru
ochronnego lub sandaczy w okresie ochronnym Okrêgowy Inspektor Rybo³ówstwa Morskiego
mo¿e zabroniæ u¿ywania tych narzêdzi na czas okrelony.
Termin obowi¹zywania zakazu podaje siê do wiadomoci w formie pisemnego komunikatu
wywieszonego na terenie portów, przystani i baz rybackich.,
6)

w § 7:
a) w ust. 1 w pkt 1 po wyrazie ustala dodaje siê wyraz corocznie,
b) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
4) po³ów niewodem na Zalewie Szczeciñskim w okresie od 1 marca do 15 padziernika mo¿e odbywaæ siê
wy³¹cznie na g³êbokoci wiêkszej ni¿ 3 m,

7)

w § 10:
a) w pkt 1 skrela siê wyrazy i w pasie 150 m od osi pozosta³ych torów.,
b) w pkt 6 cyfrê 12 zastêpuje siê cyfr¹ 10.
§ 2.

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
p.o. Okrêgowy Inspektor Rybo³ówstwa Morskiego
w Szczecinie
Pawe³ Soko³owski
Poz. 112
ZARZ¥DZENIE NR 2
Okrêgowego Inspektora Rybo³ówstwa Morskiego w Szczecinie
z dnia 21 lutego 2000 r.
zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w sprawie wykonywania rybo³ówstwa w celach sportowo-rekreacyjnych.
Na podstawie art. 39a w zwi¹zku z art. 10, art. 11 ust. 1 i art. 34 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r.
o rybo³ówstwie morskim (Dz. U. Nr 34, poz. 145 i z 1999 r. Nr 70, poz. 778) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§ 1.
W zarz¹dzeniu Nr 3 Okrêgowego Inspektora Rybo³ówstwa Morskiego w Szczecinie z dnia 2 listopada 1999 r. w sprawie
wykonywania rybo³ówstwa morskiego w celach sportowo-rekreacyjnych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 42,
poz. 671) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1)

w § 2:
a) w pkt 2 wyraz cztery zastêpuje siê wyrazem trzy,
b) w pkt 5 kropkê zastêpuje siê przecinkiem i dodaje pkt 6 w brzmieniu:
6) trolling  po³ów ryb drapie¿nych przy u¿yciu wêdki metod¹ holowania sztucznej przynêty za jednostk¹
p³ywaj¹c¹.,
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2)

w § 4:
a) w pkt 2 skrela siê przecinek i dodaje wyraz lub trollingowania,
b) w pkt 3 skrela siê wyrazy i urz¹dzeñ do lokalizacji ryb,

3)

w § 5:
a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
4) metod¹ trollingowania na obszarze morskich wód wewnêtrznych oraz akwenach wymienionych
w § 1 pkt 2  5,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Zakaz po³owu ryb o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy po³owów wykonywanych z brzegu w okresie
od 1 marca do 30 listopada na obszarach sta³ych i okresowych obwodów ochronnych z wyj¹tkiem akwenu
Jeziora Wicko Ma³e.
§ 2.

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
p.o. Okrêgowy Inspektor Rybo³ówstwa Morskiego
w Szczecinie
Pawe³ Soko³owski
Poz. 113
UCHWA£A NR XII/82/99
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 30 grudnia 1999 r.
w sprawie zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo.
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415;
z 1996 Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 11 l, poz. 726, Nr 133, poz. 885 i Nr 141, poz. 943) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622;
z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014,
Nr 162, poz. 1126) Rada Miejska w Golczewie uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Zgodnie z uchwa³¹ Nr VIII/60/99 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie przyst¹pienia do
sporz¹dzenia zmian w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo dokonuje siê zmiany
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo zatwierdzonym uchwa³¹ Nr XXXII/88/83
Gminnej Rady Narodowej w Golczewie z dnia 29 marca 1983 r. w sprawie zatwierdzenia planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Golczewo (Dz. Urz. WRN Nr 3, poz. 23).
§ 2.
1.

Zmiana obejmuje obszar o powierzchni 1000 m2, po³o¿ony na czêci dzia³ki 116/1 w obrêbie geodezyjnym Samlino.

2.

Celem regulacji zawartych w ustaleniu planu jest:
1) umo¿liwienie realizacji budowy Stacji Nadawczo-Odbiorczej Bazy Cyfrowej Telefonii Komórkowej GSM Nr 33720
na terenie przeznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo pod uprawy polowe(RP),
2) zachowanie interesów publicznych ponadlokalnych i lokalnych, zw³aszcza w zakresie rodowiska
przyrodniczego.

3.

Ustalenia planu obejmuj¹:
1) teren projektowanej Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej GSM, oznaczony na rysunku planu symbolem U£,
2) teren projektowanej drogi dojazdowej KD,
3) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.

4.

Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek w skali 1:500, stanowi¹cy za³¹cznik graficzny do niniejszej uchwa³y.

5.

Zakres projektowanych zmian to:
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przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach i zasadach zagospodarowania,
granice i zasady zagospodarowania,
zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej,
prognoza skutków ustaleñ zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na rodowisko,
okrelenie stawki procentowej s³u¿¹cej naliczaniu op³aty za wzrost wartoci nieruchomoci.

6.

Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami przedstawionymi na rysunku planu s¹ linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym
przeznaczeniu, b¹d o ró¿nych zasadach zagospodarowania.

7.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w decyzjach administracyjnych nale¿y okreliæ wed³ug zasad
ustalonych dla terenów wyznaczonych liniami rozgraniczaj¹cymi, jak na rysunku planu.

8.

Tereny, o których mowa w ust. 1, do chwili ich zagospodarowania zgodnie ze zmian¹ funkcji terenu, mog¹ byæ
wykorzystywane w sposób dotychczasowy.
§ 3.

1.

Na obszarze objêtym zmian¹ w planie wyodrêbnia siê tereny, na których ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie:
1) teren U£ o pow. 500 m2  projektowana Stacja Bazowa Telefonii Komórkowej GSM, w sk³ad której
wchodz¹ urz¹dzenia nadawcze oraz anteny nadawczo-odbiorcze na maszcie antenowym, o maksymalnej
wysokoci 58,5 m,
2) teren KD o pow. 500 m2  projektowana droga dojazdowa o szerokoci 3,5 m do drogi gminnej w dzia³ce nr 117,
tereny o szerokoci 6 m.

2.

Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem U£ dopuszcza siê lokalizacjê zieleni.

3.

Dojazd do terenu objêtego zmian¹ przewiduje siê poprzez drogê w dzia³ce nr 117, a nastêpnie wewnêtrzn¹ drogê
dojazdow¹.

4.

Ustala siê zabezpieczenie miejsc postojowych w granicach terenu oznaczonego symbolem U£.

5.

Dla obszaru objêtego zmian¹ planu  U£ ustala siê zasilanie w energiê elektryczn¹ z pobliskiej linii niskiego napiêcia.

6.

Stacja bazowa pracuje bez obs³ugowo, w zwi¹zku z czym nie istnieje potrzeba rozwi¹zywania problemów gospodarki
wodno-ciekowej i gospodarki odpadami.

7.

Zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa, z dnia 13 maja 1995 r.,
w sprawie okrelenia rodzajów inwestycji szkodliwych dla rodowiska i zdrowia ludzi, planowana inwestycja, jako
zaliczona do mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska przyrodniczego, wymaga opracowania oceny oddzia³ywania
na rodowisko.

8.

W celu ochrony migruj¹cych ptaków oraz bezpieczeñstwa ruchu statków powietrznych ustala siê koniecznoæ
owietlenia planowanego masztu antenowego.
§ 4.

1.

Uchyla siê uchwa³ê Nr XXXII/88/83 Gminnej Rady Narodowej w Golczewie z dnia 29 marca 1983 r. w sprawie
zatwierdzenia planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo (Dz. Urz. WRN Nr 3, poz. 23), w czêci
dotycz¹cej wsi Samlino, czêæ dzia³ki o numerze geodezyjnym 116/1, w granicach oznaczonych na rysunku planu.

2.

Dokonuje siê zmiany przeznaczenia gruntów rolnych klasy IV o ³¹cznej powierzchni 1000 m2 (czêci dzia³ki nr 116/1
obrêb geodezyjny Samlino) na cele nierolnicze.

3.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siê jednorazow¹ op³atê za
wzrost wartoci nieruchomoci w wysokoci 30%.

4.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i Gminy Golczewo.

5.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Henryk Ziêciak
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Za³¹cznik do uchwa³y Nr XII/82/99
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 30 grudnia 1999 r.

ZMIANA W PLANIE OGÓLNYM ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY GOLCZEWO W. SAMLINO
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UCHWA£A NR XI/98/99
Rady Gminy S³awno
z dnia 30 grudnia 1999 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy S³awno.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, zm. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279) Rada Gminy
uchwala co nastêpuje:

ROZDZIA£ I
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1.
Zgodnie z uchwa³¹ Nr V/39/99 Rady Gminy S³awno z dnia 30 kwietnia 1999 r. dokonuje siê zmianê miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy S³awno zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XIII/83/96 Rady Gminy S³awno z dnia
26 marca 1996 r. (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 14, poz. 52 z 1996 r.) obejmuj¹c¹ tereny po³o¿one w nastêpuj¹cych
miejscowociach:
1.

Warszkowo  dzia³ka nr 570/1

 pow.3,92 ha

2.

Ryszczewo  dzia³ka nr 16/37

 pow.0,14 ha

3.

Wrzenica  dzia³ka nr 510/4 (czêæ)  pow.6,04 ha
§ 2.

Ustalenia stanowi¹ce przedmiot niniejszej uchwa³y wyra¿ono w postaci:
1.

Zasad zagospodarowania terenów objêtych zmian¹ planu okrelonych w rozdziale II niniejszej uchwa³y, stanowi¹cych
ustalenia ogólne.

2.

Warunków zagospodarowania i zabudowy terenów elementarnych okrelonych w rozdziale III niniejszej uchwa³y
stanowi¹cych ustalenia szczegó³owe.

3.

Rysunku planu stanowi¹cego za³¹czniki nr nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwa³y.
§ 3.

Tereny objête zmian¹ planu uzyskuj¹ nastêpuj¹ce oznaczenie:
1.

Warszkowo

 A. 1. 7. KS, U I +UG; A. 1. 8. Kp

2.

Ryszczewo

 C. 1. 1. 7. MN+U

3.

Wrzenica

 F. 1. 12. UH, UG, UR, PP, S;

F. 1. 13. UH, UG, UR, PP, S

F. 1. 14. KS, UI, UH, UG, UR, PP, S;

F. 1. 15. ZL;

F. 1. 16. K1; F. 1. 17. Kp
§ 4.
Ustala siê znaczenie terminów zastosowanych w niniejszej uchwale:
1.

Zmiana planu  zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o którym jest mowa w § 1 niniejszej
uchwa³y.

2.

Przepisy szczególne  przepisy ustaw wraz z akt. wykonawczymi.

3.

Rysunek planu  ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego naniesione graficznie na
mapach syt. wysokociowych w skali 1:500 i 1:1000 stanowi¹cych za³¹czniki nr nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwa³y.
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4.

Teren elementarny  teren objêty zmian¹ planu o ustalonym przeznaczeniu podstawowym oznaczony symbolem
liczbowo-literowym, na rysunku planu obwiedziony liniami rozgraniczaj¹cymi, dla którego w niniejszej uchwale
sformu³owane s¹ ustalenia szczegó³owe.

5.

Przeznaczenie podstawowe  przeznaczenie (funkcja), które obowi¹zuje na danym terenie elementarnym objêtym
zmian¹ planu.

6.

Przeznaczenie dopuszczalne  inne przeznaczenie (funkcja) od podstawowego wprowadzone w formie uzupe³nienia,
wzbogacenia lub czêciowej zamiany przeznaczenia podstawowego pod warunkiem, ¿e wprowadzenie jego nie
spowoduje uci¹¿liwoci dla funkcji podstawowej i otoczenia.

7.

Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu granice terenów o ustalonym przeznaczeniu podstawowym,
okrelone jako obowi¹zuj¹ce lub postulowane. W obrêbie linii rozgraniczaj¹cych mog¹ byæ dokonywane podzia³y
na dzia³ki budowlane dla ró¿nych u¿ytkowników.

8.

Linie zabudowy  nieprzekraczalne, lub obowi¹zuj¹ce  okrelone granice zabudowy dla poszczególnych terenów
elementarnych, objêtych zmian¹ planu.

ROZDZIA£ II
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
USTALENIA OGÓLNE
§ 5.
Tereny objête niniejsz¹ zmian¹ planu, do czasu ich zagospodarowania zgodnie z ustalonym w zmianie planu przeznaczeniem,
mog¹ byæ u¿ytkowane w sposób dotychczasowy.
§ 6.
1.

Ustala siê dla terenów elementarnych objêtych zmian¹ planu nastêpuj¹ce przeznaczenie (funkcje) podstawowe
i dopuszczalne zakodowane symbolami literowymi:
1) MN+U  tereny pod proj. zabudowê mieszkaniow¹ jednorodz. z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych (handel,
gastronomia, rzemios³o lekkie),
2) U  tereny proj. us³ug:. H  handel, G  gastronomia R  rzemios³o lekkie, I  inne w zakresie obs³ugi turystyki
tranzytowej (hotel, motel),
3) ZL  tereny pod projektowane zalesienia,
4) PP, S  tereny pod proj. przetwórstwo, drobn¹ wytwórczoæ sk³ady, magazyny, hurtownie,
5) K1  drogi gminne, dojazdowe i lokalne,
6) Kp  poszerzenie pasa drogowego drogi krajowej kl. III,
7) KS  obs³uga komunikacji drogowej  stacje paliw z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi.

2.

Ustala siê oznaczenie identyfikacyjne terenu elementarnego w postaci liter i cyfr, gdzie pierwsza litera od lewej
strony oznacza symbol jednostki strukturalnej okrelonej w obowi¹zuj¹cym miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego gminy S³awno, pierwsza cyfra oznacza obrêb, nastêpne cyfry oznaczaj¹ miejscowoæ i teren
elementarny oraz jego przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne okrelone symbolami literowymi, stanowi¹ce
klucz do ustaleñ szczegó³owych niniejszej uchwa³y i maj¹ce swój odpowiednik na rysunku planu.
§ 7.

Ustalenia w zakresie ochrony rodowiska przyrod. i kulturowego.
1.

Ochrona rodowiska przyrodniczego.
a) ustala siê strefy ochronne dla projektowanych indywidualnych ujêæ wód podziemnych wy³¹cznie w oparciu
o dokumentacje hydrologiczne oraz operaty wodnoprawne opracowane w trybie Prawa Wodnego i Prawa
Geologicznego.
b) nak³ada siê obowi¹zek na etapie wyst¹pienia Inwestora o decyzjê o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu dla obiektów mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska przyrodniczego dostarczenia Oceny oddzia³ywania
na rodowisko opracowanej przez bieg³ego z listy M.O..Z.N. i L. oraz sprawdzaj¹cych badañ geologicznych.
c) zakazuje siê lokalizowania inwestycji szczególnie szkodliwych dla rodowiska i zdrowia ludzi.
d) ochronie podlegaj¹ grunty rolne o glebach w klasie bonitacyjnej IIV. Wszelka dzia³alnoæ inwestycyjna na
terenach rolnych powoduj¹ca zmianê przeznaczenia na cele nierolnicze wymaga zgody w trybie ustawy
o ochronie gruntów rolnych i lenych.
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ochronie podlega wystêpuj¹ca na terenach zmiany planu zieleñ wysoka i rednia. Konieczne wyciêcia wymagaj¹
zgody odpowiednich organów administracji pañstwowej.
nak³ada siê obowi¹zek wprowadzenia na tereny elementarne nowych nasadzeñ ró¿norodnej gatunkowo wysokiej
i niskiej zieleni, harmonizuj¹cej z krajobrazem.
ustala siê, ¿e ewentualna uci¹¿liwoæ lub szkodliwoæ obiektów i urz¹dzeñ mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska
winna zawieraæ siê w ramach w³asnej dzia³ki, bez wywo³ywania koniecznoci ustalenia strefy ochronnej poza
jej granicami.

Ochrona zabytków kultury materialnej i archeologiczna.
Na terenach objêtych zmian¹ planu nie wystêpuj¹ zabytkowe obiekty nieruchome oraz rozpoznawane zasoby
archeologiczne. Ustala siê, ¿e w razie stwierdzenia wystêpowania reliktów archeologicznych na obszarach objêtych
niniejsz¹ zmian¹ planu prace ziemne nale¿y wstrzymaæ i powiadomiæ instytucjê Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków, który okreli niezbêdny do przeprowadzenia zakres prac archeolog. na koszt inwestora.

3.

Przepisy zawieraj¹ce warunki ustalone w celu ochrony krajobrazu i dóbr kultury oraz ochrony rodowiska
przyrodniczego maj¹ pierwszeñstwo przed przepisami okrelaj¹cymi warunki wynikaj¹ce z innych przes³anek.
§ 8.

Ustalenia w zakresie przestrzennego zagospodarowania terenu, funkcji i kszta³towania zabudowy.
1.

Ustala siê zagospodarowanie w liniach rozgraniczaj¹cych terenów elementarnych o ró¿nym przeznaczeniu.
Wewnêtrzne podzia³y na dzia³ki s¹ orientacyjne i mog¹ ulec zmianie.

2.

Dopuszcza siê wtórny podzia³ terenu elementarnego poprzedzony opracowaniem programowo-przestrzennym
z zachowaniem ustaleñ w zakresie funkcji podstawowej i dopuszczalnej, z zabezpieczeniem dojazdów do
poszczególnych dzia³ek i bezkolizyjnego rozdzia³u g³ównych elementów infrastruktury technicznej.

3.

Dopuszcza siê wtórne scalanie dzia³ek bêd¹cych we w³adaniu tego samego w³aciciela.

4.

Zasady kszta³towania przestrzeni i formy budynków tj. warunki urbanistyczno-architektoniczne nowej zabudowy
ustalone zostan¹ ka¿dorazowo na podstawie konkretnej sytuacji przestrzennej, w stosunku do charakteru s¹siedniej
zabudowy, w nawi¹zaniu do ogólnej sylwety miejscowoci, w cis³ym zwi¹zku z krajobrazem przyrodniczym
i kulturowym, ze szczególnym uwzglêdnieniem istniej¹cych elementów ekologicznych jak drzewostan, rzeba terenu,
stosuj¹c niezbêdne rodki ochrony ekologicznej rodowiska naturalnego.

5.

Ustala siê minimalne powierzchnie pod:
a) zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹
z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych; handel, rzemios³o
gastronomia  dotyczy Ryszczewa
 min. pow. dzia³ki  1200 m2
b) zabudowê rzemielnicz¹ z dopuszczeniem czêci mieszkalnej
 min. pow. dzia³ki  2000 m2

6.

Ustalenie linii rozgraniczaj¹cych oraz linii zabudowy.
a) Na rysunku planu podano obowi¹zuj¹ce linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu do cis³ego
przestrzegania oraz linie rozgraniczaj¹ce postulowane, których cis³e ustalenie ustanawia siê na etapie
opracowañ programowo-przestrzennych lub wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu
terenu pod warunkiem zgody stron.
b) Ustala siê dla noworealizowanej zabudowy nieprzekraczalne linie zabudowy, okrelone w ustaleniach
szczegó³owych i na rysunku planu. Dla terenów dla których nie okrelono w niniejszej uchwale linii zabudowy,
nale¿y stosowaæ obowi¹zuj¹ce przepisy wykonawcze Prawa Budowlanego oraz przepisy szczególne w zakresie
obowi¹zuj¹cych odleg³oci od linii elektroenergetycznych, gazoci¹gów i dróg.

7.

Dopuszcza siê na tereny elementarne o przeznaczeniu U, PP, S wprowadzenie funkcji mieszkaniowej wy³¹cznie
w formie:
a) czêci mieszkalnej dla w³aciciela obiektów o przeznaczeniu podstawowym
b) lokalu mieszkalnego funkcyjnego dla zarz¹dcy lub dozoru.
§ 9.

Zasady obs³ugi terenów objêtych zmian¹ planu w zakresie infrastruktury technicznej:
1.

Zaopatrzenie w wodê dla celów bytowych oraz OC i p.po¿. ustala siê:
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z istniej¹cych sieci wodoci¹gowych poprzez ich rozbudowê (dotyczy Ryszczewa).
z nowych ujêæ (studni indywidual.) pod warunkiem zachowania przepisów szczególnych  Prawo Wodne,
Prawo Geologiczne (dot. Warszkowa i Wrzenicy).
trasy sieci lokalnych dla projektowanej zabudowy nale¿y ustalaæ wg uzgodnionych rozwi¹zañ projektowych.

2.

Oczyszczanie i odprowadzanie cieków ustala siê:
a) do czasu realizacji miejscowego systemu oczyszczania i odprowadzenia cieków dopuszcza siê odprowadzanie
cieków do zbiornika bezodp³ywowego (dot. Ryszczewa) wybudowanego w ramach w³asnej dzia³ki lub za
zgod¹ stron do s¹siednich istniej¹cych zbiorników.
b) do indywidualnych lokalnych oczyszczalni cieków (mini oczyszczalni) obs³uguj¹cych pojedyncze obiekty
lub zespo³y funkcjonalne  dotyczy Warszkowa i Wrzenicy.
c) z obiektów i urz¹dzeñ o funkcjach mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska odprowadzenie cieków
technologicznych oraz wód opadowych do odrêbnych indywidualnych oczyszczalni cieków z urz¹dzeniami
neutralizacyjnymi  dotyczy Warszkowa i Wrzenicy (KS, U I, PP, S).
d) odprowadzenie wód opadowych po terenie, z wyj¹tkiem obiektów wymienionych w pkt c).

3.

Zaopatrzenie w ciep³o z indywidualnych lub centralnych róde³ ciep³a opartych wy³¹cznie na ekologicznych
czynnikach grzewczych jak: energia elektryczna, gaz lub olej.

4.

Zasilanie w energiê elektryczn¹ ustala siê:
a)  dla Ryszczewa i Wrzenicy z istniej¹cych znajduj¹cych siê w s¹siedztwie linii napowietrznych oraz kablowych
SN i nn poprzez ich rozbudowê lub poprowadzenie przy³¹czy
 dla Warszkowa z istn. linii SN znajduj¹cej siê w odleg³oci ~500 m od terenu elem. A. 1. 7. KS, UI+UG, po
po³udniowej stronie drogi krajowej nr 6. Przejcie przez drogê krajow¹ wy³¹cznie kablem. Usytuowanie stacji
transformatorowej zgodnie z warunkami dysponenta sieci.
b) w przypadku koniecznoci realizacji stacji transformatorowej uzasadnionej programem inwestycyjnym: nale¿y
z terenu elementarnego wydzieliæ pod jej budowê dzia³kê wraz z niezale¿nym dojazdem. Wielkoæ dzia³ki i jej
lokalizacja winna wynikaæ z rozmieszczenia okrelonego programu inwestycyjnego na terenie. Dotyczy
szczególnie Warszkowa i Wrzenicy.
c) przy ustalaniu trasy projektowanych linii elektroenergetycznych wymaga siê stosowania przepisów
szczególnych dotycz¹cych ochrony gruntów rolnych i lenych oraz sprawdzaj¹cych badañ geologicznych.

5.

Telekomunikacja.
a) przy³¹czenie nowych abonentów poprzez istniej¹c¹ sieæ telefoniczn¹ na warunkach jej dysponenta.
b) dopuszcza siê wydzielenie dzia³ek pod lokalizacjê urz¹dzeñ telekomunikacji bezprzewodowej na terenach
elementarnych (Warszkowo, Wrzenica) pod warunkiem stosowania przepisów szczególnych z zakresu ochrony
rodowiska nie powoduj¹cych uci¹¿liwoci dla s¹siedniej funkcji podstawowej i dopuszczalnej oraz
przedstawienie oceny oddzia³ywania na rodowisko opracowanej przez bieg³ego z listy M.O..N. i L.

6.

Zaopatrzenie w gaz. Do celów bytowych i grzewczych zaopatrzenie w gaz ziemny po zrealizowaniu programu
gazyfikacji gminy S³awno przewiduj¹cego gazyfikacjê w pierwszym etapie miejscowoci przez które przebiega
gazoci¹g wysokiego cinienia: Ryszczewo, Warszkowo, Wrzenica.

7.

Sieci infrastruktury technicznej zabezpieczaj¹cej now¹ zabudowê prowadziæ wzd³u¿ pasów drogowych.
§ 10.

Ustalenia w zakresie komunikacji drogowej.
1.

Parametry pasów drogowych, odleg³oci linii zabudowy i proponowanych miejsc pod³¹czenia terenów do komunikacji
drogowej wg ustaleñ na rysunku planu i ustaleñ szczegó³owych Rozdz. III § 13, § 14 i § 15 niniejszej uchwa³y.
Rozwi¹zania dot. ostatecznego ustalenia pod³¹czenia dróg gospodarczych (lokalnych) do drogi krajowej nr 6
uzgadniaæ na etapie projektowania z Zarz¹dcami dróg.

2.

Przy podzia³ach terenów na dzia³ki budowlane oraz w opracowaniach programowo-przestrzennych projektowaæ
pasy drogowe o minimalnej szerokoci 10,0 m dla dróg dojazdowych; dla pozosta³ych dróg wg ustaleñ
i obowi¹zuj¹cych przepisów szczególnych.

3.

Miejsca postojowe parkingowe dla u¿ytkowników funkcji us³ugowych lokalizowaæ w ramach w³asnej posesji.
§ 11.

Ustalenia w zakresie obrony cywilnej i bezpiecz. po¿arowego.
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1.

Przy projektowaniu nowych obiektów o funkcjach U I, UG, UR, PP, S i KS nale¿y przewidzieæ pomieszczenia na
budowle ochronne OC typu ukrycie. Stosowaæ art. 5 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z póniejszymi zmianami) oraz Zarz¹dzenie Nr 16 Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej
i Komunalnej z dnia 12 grudnia 1986 r. w sprawie zasad planowania przygotowania budowli ochronnych
w istniej¹cych i nowo wznoszonych budynkach i budowlach.

2.

Zabezpieczyæ rezerwê wody pitnej do celów OC. Zarz¹dzenie Nr 2 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 21 wrzenia 1995 r. w sprawie zasad zapewnienia funkcjonowania publicznych urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê
w warunkach specjalnych.

3.

Zabezpieczyæ rezerwê wody i sieæ hydrantów do celów ppo¿. Stosowaæ przepisy szczególne.
§ 12.

Ustalenia w zakresie stref ochronnych i granic obszarów ponadnormatywnego oddzia³ywania inwestycji lub obiektów
na rodowisko i zdrowie ludzi.
1.

Punkty sk³adowania odpadków sta³ych nale¿y lokalizowaæ w granicach posesji; odpady winne byæ wstêpnie
segregowane i gromadzone w pojemnikach o wielkoci odpowiedniej do rodzaju zastosowania oraz wywo¿one
taborem specjalistycznym na istniej¹ce gminne wysypisko odpadów bytowych w m. Gwiazdowo.

2.

Wywóz odpadów p³ynnych taborem specjalistycznym do punktu zlewowego na miejsk¹ oczyszczalniê cieków
w miejscowoci S³awno.

3.

Nale¿y stosowaæ przepisy szczególne z zakresu ochrony przed ha³asem, promieniowaniem jonizuj¹cym, polem
elektromagnetycz. oraz ochrony sanitarno-epidemiologicznej.

4.

Ustala siê ze wzglêdu na ochronê przed polem elektromagnetycznym oraz promieniowaniem jonizuj¹cym
nieprzekraczalne odleg³oci od istniej¹cych linii napowietrznych elektroenergetycznych do noworealizowanej
zabudowy przeznaczonej na pobyt ludzi i zwierz¹t:
od osi linii napow. SN 15 kV  7,5 m.

5.

Od istniej¹cego gazoci¹gu wysokiego cinienia 200 mm zachowaæ bezpieczne odleg³oci do obiektów i urz¹dzeñ
towarzysz¹cych, stosuj¹c obowi¹zuj¹ce przepisy szczególne.

ROZDZIA£ III
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
§ 13.
WARSZKOWO (rys. planu  za³¹cznik nr 1).
1.

A. 1. 7. KS, UI+UG  teren o pow. 3, 85 ha; dz. nr 570/1 (czêæ) RIVa, RIVb, RV, RVI (poprzednie ustalenia  R
 uprawy rolne) u¿ytkowany rolniczo.
1) ustala siê:
a) przeznaczenie podstawowe terenu: lokalizacja us³ug zwi¹zanych z obs³ug¹ komunikacji drogowej
tranzytowej i lokalnej oraz turystyki tj. stacja paliw wraz z urz¹dzeniami i obiektami z ni¹ zwi¹zanymi:
parking, myjnia, dorane naprawy, diagnostyka,
b) przeznaczenie dopuszczalne (uzupe³niaj¹ce)  us³ugi typu hotelarskiego i gastronomicznego tj. hotel,
motel, zajazd.
2) ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenu i realizacji zabudowy:
a) obiekty i urz¹dzenia stacji paliw wg opracowañ powtarzalnych z wykorzystaniem rozwi¹zañ ju¿
zrealizowanych,
b) obiekty us³ugowe hotelowo-gastronomiczne wg projektów indywidualnych o wysokoci 1,52,5
kondygnacji nadziemnych; dach stromy o k¹cie nachylenia 4052°, ostatnia kondygnacja jako poddasze
u¿ytkowe z tym, ¿e wysokoæ budynku od poziomu terenu do wierzchu kalenicy nie mo¿e przekroczyæ
11,0 m. Wprowadzenie funkcji mieszkalnej wy³¹cznie na warunkach okrelonych w ustaleniach ogólnych
niniejszej uchwa³y § 8 ust. 7 pkt a), b),
c) nieprzekraczalna linia zabudowy:
 40,0 m od krawêdzi istn. jezdni drogi krajowej nr 6,
 35,0 m od osi istn. gazoci¹gu wys. cin. przekroju 200 mm,
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d)
e)
f)

3)
2.

strefa bezpieczeñstwa od gazoci¹gu wysokiego cinienia 20 m od jego osi,
odleg³oæ obowi¹zuj¹cej linii rozgraniczaj¹cej od osi istniej¹cej jezdni drogi krajowej nr 6  20,0 m,
wjazd i wyjazd ze stacji i czêci hotelowo-gastronomicznej poprzez drogê gospodarcz¹ wewnêtrzn¹
pozostaj¹c¹ w dyspozycji w³aciciela terenu proj. równolegle do drogi krajowej nr 6 w obszarze terenu
A. 1. 7. KS, UI +UG,
g) wprowadzenie min.30%pow.terenu zieleni wysokiej i niskiej o ró¿norodnych gatunkach. Teren wymaga
pe³nego uzbrojenia w infrastrukturê techniczn¹ i komunikacjê drogow¹. Warunki okrelono w ustaleniach
ogólnych niniejszej uchwa³y § 9 i § 10.
dla pozosta³ych zagadnieñ stosowaæ odpowiednio ustalenia ogólne Rozdz. II niniejszej uchwa³y.

A. 1. 8. Kp  teren o pow. 0,07 ha; dzia³ka nr 570/1 (czêæ)
RIVa (poprzednie ustalenia  R) u¿ytkowany rolniczo przeznacza siê na poszerzenie pasa drogowego drogi krajowej
kl. III nr 6 docelowo projektowanej jako ekspresowa, o kierunku Szczecin-Gdañsk.
1) ustala siê w³¹czenie drogi gospodarczej  wewnêtrznej obs³uguj¹cej teren A. 1. 7. KS, UI+UG, do drogi krajowej
nr 6 poprzez wjazd (wyjazd).Szczegó³owe okrelenie miejsca w³¹czenia wymaga uzgodnienia z Zarz¹dc¹ drogi
krajowej nr 6 na etapie przygotowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
2) obowi¹zuj¹ ustalenia ogólne Rozdz. II niniejszej uchwa³y a szczególnie ustalenia § 10 ust. 1.
§ 14.
RYSZCZEWO (rys. planu  za³¹cznik nr 2).

1.

C. 1. 1. 7. MN+U  teren o pow. 0,14 ha; dzia³ka nr 16/37; teren zurbanizowany niezabudowany  RIIIa (poprz.
ustalenia  C.1.1.N0 zbiornik bezodp³ywowy)  ustala siê przeznaczenie podstawowe terenu: lokalizacja zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych typu handel, rzemios³o lekkie, gastronomia.
1) ustala siê:
a) wysokoæ zabudowy 1,52,5 kondygnacji  ostatnia kond. w dachu wysokim,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy do 25% pow. dzia³ki,
c) nieprzekraczalna linia zabudowy od po³udnia 8,0 m od krawêdzi jezdni, od wschodu w nawi¹zaniu do istn.
zabudowy.
2) w zakresie obs³ugi infrastruktury technicznej i komunikacji warunki okrelono w ustaleniach ogólnych § 9
i § 10 niniejszej uchwa³y.
3) dla pozosta³ych zagadnieñ stosowaæ odpowiednio ustalenia ogólne Rozdz. II niniejszej uchwa³y.
§ 15.
WRZENICA (rys. planu  za³¹cznik nr 3).

1.

F. 1. 12. UH, UG, UR, PP, S  teren o pow. 1,88 ha; dz. nr 510/4(czêæ)
RIVa, RIVb, V (poprzednie ustalenia  R) u¿ytkowany rolniczo
1) ustala siê: przeznaczenie podstawowe terenu  lokalizacja us³ug handlu, gastronomii i rzemios³a oraz
dopuszczalne: przetwórstwo, drobna wytwórczoæ, magazyny, sk³ady i hurtownie.
2) ustala siê zasady zagospodarowania terenu i realizacji zabudowy:
a) wysokoæ zabudowy:
dla funkcji UH, UG, UR  wysokoæ 1,52,5 kondygnacji nadziemnych (ostatnia kondygnacja  poddasze
u¿ytkowe) jednak nie wy¿ej ni¿ 11,0 m od poziomu terenu do wierzchu kalenicy, przy dachach stromych
lub 7,5 m od poziomu terenu do poziomu stropodachu, przy dachach p³askich.
dla funkcji PP, S  wysokoæ zgodna z technologi¹ u¿ytkow¹ obiektów lecz nie wiêksza jak 13,0 m od
poziomu terenu do wierzchu kalenicy przy dachach stromych lub max 11,0 m od poziomu terenu do
górnego poz. stropodachu przy dachach p³askich,
b) dachy strome, dwu lub wielospadowe o k¹tach nachylenia 4052°,dopuszcza siê w uzasadnionych
przypadkach dachy p³askie,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy od strony drogi krajowej nr 67,5 m od linii napowietrznej SN, po
skablowaniu linii 20 m od linii rozgraniczaj¹cej F.1.17.Kp.,
d) wydzielenie drogi gospodarczej o szer. jezdni minimum 2x3,0 m prowadzonej równolegle do obszaru
F.1.17.Kp.,
e) wprowadzenie wysokiej i niskiej zieleni min.30%pow.wydzielonej dzia³ki,
f) max pow. zabudowy 20% pow. wydzielonej dzia³ki,
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g)

3)
2.

wprowadzenie funkcji mieszkalnej dopuszcza siê wy³¹cznie na warunkach okrelonych w ustaleniach
ogólnych niniejszej uchwa³y § 8 ust. 7 pkt a) i b),
h) teren wymaga pe³nego uzbrojenia w infrastrukturê techniczn¹ i komunikacjê drogow¹; warunki okrelono
w ust. ogólnych § 9 i § 10 niniejszej uchwa³y.
dla pozosta³ych zagadnieñ stosowaæ odpowiednio ustalenia ogólne Rozdz. II niniejszej uchwa³y.

F. 1. 13. UH, UG, UR, PP, S  teren o pow. 1,05 ha; dz. nr 510/4(czêæ)
RV, RIVb, RIVa (poprzednie ustalenia  R) u¿ytkowany rolniczo. Ustalenia j. w. ust. 1. F. 1. 12. UH, UG, UR, PP, S.

3.

F. 1. 14. KS, UI, UH, UG, UR, PP, S  teren o pow. 1, 60 ha; dzia³ka nr 510/4(czêæ), RV (poprzednie ustalenia  R)
u¿ytkowany rolniczo.
1) ustala siê:
a) przeznaczenie podstawowe: lokalizacja us³ug zwi¹zanych z obs³ug¹ komunikacji drogowej tranzytowej
i turystyki tj. stacja paliw wraz z urz¹dzeniami i obiektami z ni¹ zwi¹zanymi: parking, myjnia, dorane
naprawy, diagnostyka,
b) przeznaczenie dopuszczalne (uzupe³niaj¹ce)  us³ugi typu handel, gastronomia, baza noclegowa, lub
rzemios³o, przetwórstwo, drobna wytwórczoæ, magazyny, sk³ady, hurtownie.
2) ustala siê zasady zagospodarowania i realizacji zabudowy; obiekty i urz¹dzenia stacji paliw wg opracowañ
powtarzalnych z wykorzystaniem rozwi¹zañ ju¿ zrealizowanych.
3) pozosta³e warunki jak w ust. 1. F. 1. 12. UH, UG, UR, PP, S. niniejszej uchwa³y.
4) w przypadku braku mo¿liwoci realizacji stacji paliw dopuszcza siê realizacjê jako przeznaczenie podstawowe
jednej z wymienionych powy¿ej funkcji z dopuszczeniem uzupe³nienia wybranymi funkcjami z pozosta³ych
pod warunkiem, ¿e wprowadzenie ich nie spowoduje wzajemnej uci¹¿liwoci.
5) dla pozosta³ych zagadnieñ stosowaæ odpowiednio ustalenia ogólne Rozdz. II niniejszej uchwa³y.

4.

F. 1. 15. ZL  teren o pow. 0,76 ha; dz. nr 510/4(czêæ),
RV, RIVb (poprzednie ustalenia  R) u¿ytkowany rolniczo przeznacza siê pod zalesienia. W celu powiêkszenia
istniej¹cego kompleksu lenego umo¿liwiaj¹cego stworzenie naturalnej izolacji tymczasowego punktu sk³adowania
odpadów bytowych F. 1. 9. NUS.
Stosowaæ odpowiednio ustal. ogólne Rozdz. II nin. uchwa³y.

5.

F. 1. 16. K1  teren o pow. 0,45 ha; dz. nr 510/4 (czêæ),
RIVa, RIVb, RV (poprzednie ustalenia  R) u¿ytkowany rolniczo przeznacza siê na pasy drogowe (drogê gminn¹).
1) ustala siê:
a) szerokoæ pasa drogowego 1215 m,
b) szerokoæ pasa ruchu min. 3,0 (2x3,0 m),
c) liczba wjazdów nieograniczona,
d) w³¹czenia do drogi krajowej wymaga decyzji Zarz¹dcy drogi.
2) obowi¹zuj¹ ustalenia ogólne Rozdz. II niniejszej uchwa³y a w szczególnoci § 10 ust. 1.

6.

F. 1. 17. Kp  teren o pow. 0,30 ha; dz. nr 510/4 (czêæ)
RIVa (poprzednie ustalenia  R) u¿ytk. rolniczo przeznacza siê na poszerzenie pasa drogowego drogi krajowej kl. III
nr 6 docelowo planowanej jako droga ekspresowa.
Szerokoæ poszerzenia od 6,0 m do 11,0 m w zale¿noci od ustalenia parametrów proj. docelowo jako ekspresowej
drogi krajowej nr 6 i lokalizacji drugiej jezdni.
Obowi¹zuj¹ ustalenia ogólne Rozdz. II niniejszej uchwa³y a w szczególnoci § 10 ust. 1.
§ 16.

Dokonuje siê zmiany przeznaczenia gruntów rolnych pochodzenia mineralnego o powierzchni 10,10 ha na cele nierolne
dla terenów okrelonych w § 1 objêtych niniejsz¹ uchwa³¹.
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Nazwa obrêbu
nr dzia³ki

Symbol ustaleñ
zm. planu

l. Obrêb Warszkowo dz. nr 570/1
pow. 3,92 ha
A. 1. 7. KS+UI +UG
A. 1 . 8. Kp
2. Obrêb Ryszczewo dz. nr 16/37
pow. 0,140ha
C. 1. 1. 7. MN+U
3. Obrêb Wrzenica dz. nr 510/4
pow. 6, 04 ha (czêæ)
F. 1. 12. UH, UG, UR, PP, S
F. 1. 13. UH, UG, UR, PP, S
F .1. 14. KS+UI, UH, UG, UR, PP, S
F. 1. 15. ZL
F. 1. 16. K1
F. 1. 17. Kp
OGÓ£EM

klasy bonitacyjne
Grunty
pochodzenia mineralnego
IVa IVb
V
VI Razem

IIIa



0,71
0,07

1,59


0,32


1,23


3,85
0,07

0,14









0,14







0,14

0,96
0,58


0,10

2,42

0,33
0,02

0, 01
0,03

1,98

0,59

0,45

1,60

0,75

0,32

0, 30

4,33 1,23

1,88
1,05
1,60
0,76
0,45
0,30
10,10

ROZDZIA£ IV
USTALENIA W ZAKRESIE WZROSTU WARTOCI I OBROTU NIERUCHOMOCI
§ 17.
Na obszarach zmian objêtych niniejsz¹ uchwa³¹ ustala siê jednorazow¹ op³atê w wysokoci 30% z tytu³u wzrostu wartoci
nieruchomoci w zwi¹zku z art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

ROZDZIA£ V
PRZEPISY KOÑCOWE
§ 18.
Na terenach objêtych niniejsz¹ zmian¹ planu trac¹ moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy S³awno i wybranych miejscowoci: Warszkowo, Kwasowo, Pomi³owo Bobrowiczki, £êtowo, S³awsko, Wrzenica
zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XIII/83/96 Rady Gminy S³awno z dnia 26 marca 1996 r.(Dz. Urz. Woj. S³upskiego z 1996 r.
Nr 14, poz. 52).
§ 19.
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy S³awno
§ 20.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14-tu dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Stefan £o
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Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y Nr XI/98/99
Rady Gminy S³awno
z dnia 30 grudnia 1999 r.
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Za³¹cznik nr 2 do uchwa³y Nr XI/98/99
Rady Gminy S³awno
z dnia 30 grudnia 1999 r.
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Za³¹cznik nr 3 do uchwa³y Nr XI/98/99
Rady Gminy S³awno
z dnia 30 grudnia 1999 r.

656

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Poz. 115

Poz. 115
UCHWA£A NR XIII/184/00
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 28 stycznia 2000 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Karlino oraz przyjêcia jednolitego tekstu Statutu Gminy Karlino.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) Rada Miejska w Karlinie uchwala,
co nastêpuje:
§ 1.
W Statucie Gminy Karlino stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y Nr XXIII/198/96 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia
12 lipca 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Karlino (Dz. Urz. Woj. Koszaliñskiego Nr 43, poz. 127; z 1998 r. Nr 2,
poz. 13, Nr 17, poz. 92, Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 1999 r. Nr 8, poz. 90) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1)

w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Zadania w³asne Gminy s¹ finansowane z dochodów w³asnych, dotacji celowych oraz subwencji.,

2)

§ 20 otrzymuje brzmienie:
§ 20. Sesje Rady s¹ jawne. Obradom mo¿e przys³uchiwaæ siê publicznoæ, która zajmuje wyznaczone w tym celu
miejsca.,

3)

w § 31 w pkt 5 po wyrazie radnych przecinek zastêpuje siê kropk¹ i skrela wyrazy chyba ¿e przepisy prawa
stanowi¹ inaczej,

4)

skrela siê § 93,

5)

skrela siê § 94.
§ 2.

Przyjmuje siê jednolity tekst Statutu Gminy Karlino bêd¹cy za³¹cznikiem do niniejszej uchwa³y, z zachowaniem jednolitej
numeracji tekstu i uwzglêdnieniem zmian wprowadzonych:
1)

uchwa³¹ Nr XXXIX/349/97 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy
Karlino (Dz. Urz. Woj. Koszaliñskiego z 1998 r. Nr 2, poz. 13),

2)

uchwa³¹ Nr XLIV/396/98 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 27 maja 1998 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Karlino
(Dz. Urz. Woj. Koszaliñskiego Nr 17, poz. 92),

3)

uchwa³¹ Nr IV/37/99 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 24 lutego 1999 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Karlino
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 8, poz. 90),

4)

na mocy § 1 niniejszej uchwa³y.
§ 3.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Tomasz Rusiecki
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Za³¹cznik do uchwa³y Nr XIII/184/00
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 28 stycznia 2000 r.

STATUT GMINY KARLINO
Rozdzia³ I
Postawienia ogólne.
§ 1.
Gmina Karlino, zwana dalej w niniejszym statucie Gmina jest wspólnot¹ samorz¹dow¹ tworzon¹ przez osoby, które
stale zamieszkuj¹ w jej granicach administracyjnych.
§ 2.
Gmina po³o¿ona jest w województwie zachodniopomorskim i obejmuje obszar 14.102 ha. Granice Gminy okrela mapa
stanowi¹ca za³¹cznik nr 1 do Statutu.
§ 3.
Gmina posiada osobowoæ prawn¹. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu w³asnym i na w³asn¹ odpowiedzialnoæ.
§ 4.
Siedzib¹ organów Gminy jest miasto Karlino.
§ 5.
Herb miasta Karlino przedstawia w polu na bia³ym tle dwie ³¹cz¹ce siê rzeki Radew i Parsêty o kolorze niebieskim,
w wid³ach których widnieje zielona infu³a ze z³otym obszyciem oraz po bokach dwa czerwone pastora³y piórami na
zewn¹trz. Wzór herbu okrela za³¹cznik nr 2 do Statutu.
§ 5a.
Flaga Miasta Karlino przedstawia w polu na bia³ym tle dwie rzeki w kolorze niebieskim uk³adaj¹ce siê w literê V. Nad
po³¹czonymi rzekami widnieje infu³a biskupia koloru zielonego ze z³otym obszyciem oraz po bokach dwa czerwone
pastora³y piórami na zewn¹trz. Wzór flagi okrela za³¹cznik nr 3 do Statutu.
Rozdzia³ II
Zadania Gminy.
§ 6.
1.

Podstawowym zadaniem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorz¹dowej oraz tworzenie
warunków jej racjonalnego i harmonijnego rozwoju.

2.

Do zadañ Gminy nale¿¹ w szczególnoci sprawy:
1) ³adu przestrzennego, gospodarki terenami i ochrony rodowiska na terenie Gminy,
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodoci¹gów i zaopatrzenia w wodê, kanalizacji, usuwania i oczyszczania cieków komunalnych, utrzymania
czystoci i porz¹dku oraz urz¹dzeñ sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów gminnych oraz
zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ i ciepln¹,
4) owiaty, w tym szkó³ podstawowych, przedszkoli i innych placówek owiatowo-wychowawczych,
5) pomocy spo³ecznej,
6) kultury, w tym bibliotek i innych placówek upowszechniania kultury,
7) kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ sportowych,
8) targowisk,
9) zieleni gminnej i zadrzewieñ,
10) cmentarzy gminnych,
11) porz¹dku publicznego i ochrony przeciwpo¿arowej,
12) utrzymania gminnych obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej oraz obiektów administracyjnych,
13) gminnego budownictwa mieszkaniowego.
§ 7.

Gmina wykonuje na³o¿one przez ustawy lub wynikaj¹ce z zawartych z organami administracji rz¹dowej porozumieñ
zadania zlecone z zakresu tej administracji oraz zadania z zakresu organizacji przygotowañ i przeprowadzania wyborów
powszechnych i referendów.
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§ 8.
1.

W³adza w Gminie nale¿y do wszystkich jej mieszkañców.

2.

Mieszkañcy sprawuj¹ w³adzê przez swych przedstawicieli wybranych do organów w³adzy Gminy w g³osowaniu
powszechnym.

3.

W sprawach dla Gminy szczególnie wa¿nych mieszkañcy mog¹ wyraziæ sw¹ wolê w drodze referendum.

4.

Wy³¹cznie w drodze referendum rozstrzygane s¹ sprawy:
1) samoopodatkowanie mieszkañców Gminy
2) odwo³anie Rady Miejskiej przed up³ywem kadencji.

5.

Tryb przeprowadzania referendum okrela odrêbna ustawa.
§ 9.

1.

W celu wykonania zadañ Gmina mo¿e tworzyæ jednostki organizacyjne w tym przedsiêbiorstwa i zawieraæ umowy.

2.

Wykonanie zadañ publicznych przekraczaj¹cych mo¿liwoci Gminy nastêpuje w drodze wspó³dzia³ania
miêdzygminnego.
§ 10.

1.

Zadania w³asne Gminy s¹ finansowane z dochodów w³asnych, dotacji celowych oraz subwencji.

2.

Na zadania zlecone rodki finansowe zapewnia administracja rz¹dowa.

3.

Zadania realizowane w drodze porozumienia finansowane s¹ wed³ug zasad tam¿e okrelonych.
Rozdzia³ III
Organy Gminy.
§ 11.

Organami Gminy s¹ Rada Miejska w Karlinie zwana dalej w niniejszym Statucie Rad¹ i Zarz¹d Miasta i Gminy Karlino
zwany dalej Zarz¹dem.
A. Rada.
§ 12.
1.

Organem stanowi¹cym i kontrolnym w Gminie jest Rada.

2.

Zasady i tryb wyboru cz³onków Rady okrela ustawa.
§ 13.

Do wy³¹cznej w³aciwoci rady nale¿y:
1)

uchwalanie statutu Gminy,

2)

wybór i odwo³anie Zarz¹du, stanowienie o kierunkach jego dzia³ania oraz przyjmowanie sprawozdañ z jego
dzia³alnoci,

3)

powo³ywanie i odwo³ywanie Skarbnika Gminy, który jest g³ównym ksiêgowym bud¿etu oraz Sekretarza Gminy na
wniosek przewodnicz¹cego Zarz¹du,

4)

uchwalanie bud¿etu Gminy, sprawozdania z wykonania bud¿etu oraz podejmowanie uchwa³y w sprawie udzielenia
lub nieudzielenia absolutorium Zarz¹dowi z tego tytu³u,

5)

uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

6)

uchwalanie programów gospodarczych,

7)

ustalanie zakresu dzia³ania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im sk³adników mienia do korzystania
oraz zasad przekazywania rodków bud¿etowych na realizacjê zadañ przez te jednostki,

8)

podejmowanie uchwa³ w sprawach podatków i op³at w granicach okrelonych w odrêbnych ustawach,

9)

podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych Gminy, przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du dotycz¹cych:
a) okrelenie zasad nabycia i zbycia i obci¹¿ania nieruchomoci gruntowych oraz ich wydzier¿awiania lub najmu
na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata, o ile ustawy szczególnie nie stanowi¹ inaczej; do czasu okrelenia zasad Zarz¹d
mo¿e dokonaæ tych czynnoci wy³¹cznie za zgod¹ Rady,
b) emitowania obligacji oraz okrelenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarz¹d,
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zaci¹ganie d³ugoterminowych po¿yczek i kredytów,
ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i kredytów krótkoterminowych zaci¹ganych przez Zarz¹d w roku
bud¿etowym,
zobowi¹zañ w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartoci przekraczaj¹cej granice ustalon¹ przez
Radê,
tworzenia i przystêpowania do spó³ek i spó³dzielni oraz rozwi¹zywania i wystêpowania z nich,
okrelania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udzia³ów i akcji przez Zarz¹d,
tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiêbiorstw, zak³adów i innych gminnych jednostek organizacyjnych
oraz wyposa¿enie ich w maj¹tek,
ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i porêczeñ udzielanych przez Zarz¹d w roku bud¿etowym.

10) okrelenie wysokoci sumy, do której Zarz¹d mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania,
11) podejmowanie uchwa³ w sprawie przejêcia zadañ na podstawie odrêbnie zawieranych porozumieñ z administracj¹
rz¹dow¹ oraz samorz¹dow¹,
12) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³dzia³ania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego
maj¹tku,
13) podejmowanie uchwa³ w sprawach: herbu Gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
14) nadawanie honorowego obywatelstwa Gminy,
15) stanowienie w innych sprawach zastrze¿onych ustawami do kompetencji Rady,
16) ustalanie dla Burmistrza wysokoci wynagrodzenia oraz miesiêcznego limitu przebiegu kilometrów w jazdach
lokalnych.
B. Sesje Rady.
§ 14.
1.

Rada obraduje na sesjach, na których rozpatruje i rozstrzyga w drodze uchwa³ wszystkie sprawy nale¿¹ce do jej
w³aciwoci.

2.

Rada zajmuje merytoryczne stanowisko w sprawach zwi¹zanych z realizacj¹ kompetencji stanowi¹cych i kontrolnych
w formie uchwa³.

3.

Oprócz uchwa³ Rada mo¿e podejmowaæ:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje  zawieraj¹ce samozobowi¹zanie do okrelonego postêpowania,
3) owiadczenia  zawieraj¹ce stanowisko w okrelonej sprawie,
4) apele  zawieraj¹ce formalnie niewi¹¿¹ce wezwania adresatów zewnêtrznych do okrelonego postêpowania,
podjêcia inicjatywy czy zadania.

4.

Do postanowieñ, deklaracji, owiadczeñ i apeli nie ma zastosowania przewidziany w Statucie tryb zg³aszania inicjatywy
uchwa³odawczej i podejmowania uchwa³.
§ 15.

Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady zwo³uje przewodnicz¹cy Rady poprzedniej kadencji w ci¹gu 7 dni od og³oszenia
zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze ca³ego kraju lub w wypadku wyborów przedterminowych w ci¹gu 7
dni po og³oszeniu wyników wyborów do Rady.
§ 16.
1.

Na pierwszej Sesji Rada wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego i 12 wiceprzewodnicz¹cych Rady.

2.

Pierwsz¹ sesjê otwiera i prowadzi do czasu wyboru przewodnicz¹cego, najstarszy wiekiem radny.
§ 17.

1.

Sesje Rady odbywaj¹ siê zgodnie z uchwalonym przez Radê rocznym planem pracy, nie rzadziej jednak, ni¿ raz na
kwarta³.

2.

Sesje Rady przygotowuje i zwo³uje przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobecnoci jeden
z wiceprzewodnicz¹cych ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê otwarcia sesji.

3.

Na wniosek Zarz¹du lub co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady, przewodnicz¹cy zobowi¹zany jest zwo³aæ sesjê
Rady w terminie 7 dni od dnia z³o¿enia wniosku.
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§ 18.
1.

O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad sesji powiadamia siê radnych najpóniej na 7 dni przed
terminem obrad, za pomoc¹ listów poleconych, za zwrotnym powiadczeniem odbioru lub w inny skuteczny sposób.
Do zawiadomienia o sesji winny byæ do³¹czone przygotowane na ni¹ materia³y oraz projekty uchwa³.

2.

Zawiadomienia wraz z materia³ami dotycz¹cymi sesji powiêconej uchwalaniu bud¿etu lub rozpatrzeniu sprawozdania
z wykonania bud¿etu przesy³a siê najpóniej na 14 dni przed sesj¹.

3.

Informacjê o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady podaje siê do wiadomoci publicznej w sposób zwyczajowo
przyjêty.
§ 19.

1.

Przed ka¿d¹ sesj¹ przewodnicz¹cy Rady ustala listê osób zaproszonych na sesjê.

2.

W sesjach Rady uczestnicz¹  z g³osem doradczym  nie bêd¹ce radnymi osoby wchodz¹ce w sk³ad Zarz¹du oraz
Sekretarz i Skarbnik Gminy.

3.

Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ zostaæ zobowi¹zani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
podporz¹dkowanych Radzie oraz inni pracownicy.
§ 20.

Sesje Rady s¹ jawne. Obradom mo¿e przys³uchiwaæ siê publicznoæ, która zajmuje wyznaczone w tym celu miejsca.
§ 21.
1.

Sesja Rady odbywa siê na jednym posiedzeniu.

2.

Rada postanowiæ mo¿e o przerwaniu obrad i kontynuowaniu ich w innym terminie na kolejnym posiedzeniu tej
samej sesji, je¿eli oka¿e siê to konieczne ze wzglêdu na niemo¿liwoæ wyczerpania porz¹dku obrad lub kontynuowania
obrad w danym dniu.

3.

Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich
zakoñczeniem, odnotowuje siê w protokole sesji.
§ 22.

1.

Rada obraduje w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu rady (quorum), podejmuj¹c uchwa³y zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, chyba, ¿e ustawa stanowi inaczej.

2.

W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie posiedzenia, przewodnicz¹cy przerywa obrady i je¿eli nie mo¿e
uzyskaæ quorum, wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji.
Uchwa³y podjête do tego momentu zachowuj¹ moc.
§ 23.

Sesje otwiera, prowadzi, przerywa i zamyka przewodnicz¹cy Rady lub w razie jego nieobecnoci wiceprzewodnicz¹cy.
§ 24.
Na wniosek przewodnicz¹cego Rady mo¿e powo³aæ sporód radnych sekretarza obrad i powierzyæ mu prowadzenie listy
mówców, rejestrowanie zg³aszanych wniosków, obliczanie wyników g³osowania jawnego oraz wykonywanie innych
czynnoci o podobnym charakterze.
§ 25.
1.

Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez przewodnicz¹cego Rady formu³y: Otwieram (tu kolejny numer)
sesjê Rady Miejskie w Karlinie.

2.

Po stwierdzeniu quorum przewodnicz¹cy przedstawia Radzie do uchwalenia projekt porz¹dku obrad.

3.

Z wnioskiem o uzupe³nienie lub zamianê proponowanego porz¹dku obrad mo¿e wyst¹piæ radny, burmistrz lub jego
zastêpca.

4.

Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u obrad poprzedniej sesji,
2) sprawozdanie przewodnicz¹cego Zarz¹du o pracach Zarz¹du w okresie miêdzy sesjami,
3) rozpatrzenie projektów uchwa³ i podjêcie uchwa³ lub zajêcie stanowiska,
4) interpelacje i zapytania radnych,
5) odpowiedzi na interpelacje i zapytania,
6) wolne wnioski.
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§ 26.
Przewodnicz¹cy prowadzi obrady zgodnie z uchwalonym porz¹dkiem obrad.
§ 27.
Przewodnicz¹cy udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ. Przewodnicz¹cy mo¿e udzieliæ g³osu poza kolejnoci¹
zg³oszonych mówców, je¿eli koniecznoæ zabrania g³osu wi¹¿e siê bezporednio z g³osem przedmówcy.
§ 28.
1.

Przewodnicz¹cy mo¿e udzieliæ g³osu poza kolejnoci¹ w sprawie zg³oszenia wniosku formalnego.

2.

Do wniosków formalnych zalicza siê miêdzy innymi wnioski o:
1) stwierdzenie quorum,
2) ograniczenie czasu wyst¹pieñ,
3) zmianê porz¹dku obrad,
4) zamkniêcie listy mówców,
5) przerwanie, odroczenie lub zamkniêcie sesji,
6) odes³anie projektu uchwa³y do komisji,
7) g³osowanie bez dyskusji,
8) zmianê w sposobie przeprowadzania g³osowania,
9) przeliczenie g³osów.

3.

Wnioski w sprawach formalnych rozstrzyga siê niezw³ocznie po ich zg³oszeniu zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.

4.

Wniosek o g³osowanie bez dyskusji nie mo¿e dotyczyæ:
1) wyboru i odwo³ania przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego Rady,
2) wyboru i odwo³ania Zarz¹du Miasta lub poszczególnych jego cz³onków,
3) powo³ania i odwo³ania skarbnika i sekretarza Gminy,
4) uchwalenia bud¿etu i planów finansowych,
5) przyjmowania sprawozdañ z wykonania bud¿etu Gminy i udzielania Zarz¹dowi absolutorium z tego tytu³u,
6) uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
§ 29.

1.

Czas wyst¹pienia mówcy wynosi 10 minut. W uzasadnionych wypadkach przewodnicz¹cy mo¿e ten czas przed³u¿yæ
lub udzieliæ ponownie g³osu.

2.

Je¿eli mówca odbiega od przedmiotu obrad, po zwróceniu uwagi, przewodnicz¹cy mo¿e odebraæ mu g³os, nakazuj¹c
odnotowanie tego faktu w protokole.

3.

Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje siê odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesjê i do publicznoci.

4.

Je¿eli treæ lub forma wyst¹pienia mówcy w sposób oczywisty zak³óca porz¹dek obrad lub uchybia powadze sesji,
przewodnicz¹cy przywo³uje mówcê do porz¹dku, mo¿e te¿ nakazaæ opuszczenie sali. Fakt ten odnotowuje siê
w protokole sesji.

5.

Po uprzednim ostrze¿eniu Przewodnicz¹cy mo¿e nakazaæ opuszczenie sali, tym osobom sporód publicznoci, które
swoim zachowaniem lub wyst¹pieniami zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji. W razie koniecznoci
Przewodnicz¹cy mo¿e zwróciæ siê do Burmistrza o pomoc Stra¿y Miejskiej w przywróceniu porz¹dku na sali obrad
oraz w s¹siednich pomieszczeniach.
§ 30.

1.

W czasie rozpatrywania projektu uchwa³y przewodnicz¹cy w pierwszej kolejnoci udziela g³osu referentowi projektu
uchwa³y. Nastêpnie g³os zabieraj¹ przedstawiciele Zarz¹du oraz Komisji Rady opiniuj¹cych projekt, przedstawiciele
klubów radnych i radni, wed³ug kolejnoci zg³oszeñ.

2.

Po wyczerpaniu listy mówcy przewodnicz¹cy zamyka dyskusjê. W razie potrzeby zarz¹dza przerwê w celu umo¿liwienia
w³aciwej komisji lub Zarz¹dowi ustosunkowanie siê do zg³oszenia w czasie debaty wniosków, a jeli zaistnieje taka
koniecznoæ  przygotowanie poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
§ 31.

Z inicjatyw¹ podjêcia uchwa³y mo¿e wyst¹piæ:
1)

Burmistrz,

2)

Zarz¹d,

3)

Komisja Rady,
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§ 32.
1.

Projekt uchwa³y powinien zawieraæ w szczególnoci:
1) tytu³ (przedmiot) uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
3) postanowienia merytoryczne,
4) okrelenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwa³y,
5) termin wejcia w ¿ycie uchwa³y (z dniem podjêcia, og³oszenia uchwa³y lub w okrelonym terminie).

2.

Projekt uchwa³y powinien byæ przed³o¿ony Radzie wraz z ustnym uzasadnieniem zawieraj¹cym informacjê o potrzebie
podjêcia uchwa³y oraz w miarê koniecznoci okrelenie skutków finansowych jej realizacji.
§ 33.

Podjête uchwa³y opatruje siê dat¹ z kolejnym numerem uwzglêdniaj¹cym numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejnym
numerem uchwa³y (cyframi arabskimi) i dwie ostatnie cyfry roku, w którym uchwa³a zosta³a podjêta.
§ 34.
1.

Uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy Rady.

2.

Ust. 1 stosuje siê odpowiednio do wiceprzewodnicz¹cego Rady prowadz¹cego obrady.
§ 35.

1.

Po zamkniêciu dyskusji przewodnicz¹cy Rady oznajmia, ¿e Rada przystêpuje do g³osowania. Od tej chwili mo¿na
zabraæ g³os tylko w celu zg³oszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porz¹dku g³osowania.

2.

W g³osowaniu mog¹ braæ udzia³ wy³¹cznie radni.
§ 36.

1.

G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki.

2.

O przeprowadzeniu g³osowania imiennego decyduje Rada zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów na wniosek co najmniej
3 radnych. Przy g³osowania imiennym radni kolejno wyczytywani przez przewodnicz¹cego w porz¹dku alfabetycznym
wrzucaj¹ swoje karty do urny. Karty do g³osowania imiennego winny byæ podpisane imieniem i nazwiskiem radnego
oraz opatrzone pieczêci¹ Rady.

3.

W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ na opatrzonych pieczêci¹ Rady kartach zawieraj¹cych precyzyjnie postawione
pytanie oraz rubryki z odpowiedziami: za, przeciw, wstrzymujê siê. Radny oddaje g³os wpisuj¹c znak x
w kratce z wolnym miejscem przy wybranej odpowiedzi.
§ 37.

1.

G³osowanie tajne przeprowadza siê w przypadkach okrelonych ustawowo.

2.

G³osowanie tajne przeprowadza wybrana z grona Rady komisja skrutacyjna z wybranym sporód siebie
przewodnicz¹cym komisji.

3.

W przypadku równej iloci g³osów za i przeciw g³osowanie tajne powtarza siê.
§ 38.

W pierwszej kolejnoci przewodnicz¹cy poddaje pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, który mo¿e wykluczyæ potrzebê
g³osowania nad pozosta³ymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej id¹cy rozstrzyga
przewodnicz¹cy Rady.
§ 39.
1.

Je¿eli oprócz wniosku o podjecie uchwa³y w danej sprawie zostanie zg³oszony wniosek o odrzucenie tego wniosku
Rada g³osuje w pierwszej kolejnoci nad wnioskiem o odrzucenie wniosku o podjêcie uchwa³y.

2.

G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustêpów projektu uchwa³y nastêpuje wed³ug ich
kolejnoci z tym, ¿e mo¿na w pierwszej kolejnoci poddaæ pod g³osowanie te poprawki, których przyjêcie lub
odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.

3.

W przypadku przyjêcia poprawki wykluczaj¹cej inne poprawki do projektu uchwa³y, poprawek tych nie poddaje siê
pod g³osowanie.

4.

W ostatniej kolejnoci zarz¹dza siê g³osowanie za przyjêciem uchwa³y w ca³oci ze zmianami wynikaj¹cymi z poprawek
wniesionych do projektu uchwa³y.
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§ 40.
Przewodnicz¹cy og³asza wyniki g³osowania jawnego niezw³ocznie po ich ustaleniu nakazuj¹c odnotowanie ich w protokole
sesji.
Wyniki g³osowania tajnego odnotowuje siê w protokole komisji do protoko³u sesji.
§ 41.
1.

Rada podejmuje uchwa³y zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu Rady, chyba, ¿e
ustawa stanowi inaczej.

2.

W przypadku równej liczby g³osów rozstrzyga g³os przewodnicz¹cego.
§ 42.

G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a wiêksz¹ liczbê
g³osów za ni¿ przeciw. G³osów wstrzymuj¹cych siê i niewa¿nych nie dolicza siê do ¿adnej z grup g³osuj¹cych za
czy przeciw.
§ 43.
1.

G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów oraz g³osowanie wiêkszoci¹ 2/3 g³osów oznacza, ¿e przechodzi
wniosek lub kandydatura, które uzyska³y co najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie oddanych
g³osów, to znaczy przeciwnych i wstrzymuj¹cych siê.

2.

G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ ustawowego sk³adu Rady oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura,
która uzyska³a liczbê ca³kowit¹ wa¿nych g³osów oddanych za wnioskiem przewy¿szaj¹c¹ po³owê ustawowego
sk³adu Rady, a zarazem tej po³owie najbli¿sz¹.

3.

Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy parzystej liczbie g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub
kandydatur¹ zosta³o oddanych 50% +1 wa¿nie oddanych g³osów.

4.

Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy nieparzystej liczbie g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub
kandydatur¹ zosta³a oddana liczba g³osów o 1 wiêksza od liczby pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów.
§ 44.

1.

Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ z chwil¹ jej podjêcia.

2.

Uchylenie lub zmiana podjêtych uchwa³ mo¿e nast¹piæ tylko w drodze odrêbnej uchwa³y podjêtej nie wczeniej ni¿
na nastêpnej sesji.
§ 45.

1.

Z sesji Rady sporz¹dzany jest protokó³, w którym odnotowuje siê stwierdzenie quorum, porz¹dek obrad, podjête
uchwa³y oraz przebieg posiedzenia, w tym g³ówne tezy wyst¹pieñ i wyniki g³osowañ.

2.

Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych, teksty podjêtych uchwa³ i inne dokumenty przed³o¿one
przewodnicz¹cemu na sesji.

3.

Protokó³ z sesji wyk³ada siê do publicznego wgl¹du w siedzibie Urzêdu Miasta i Gminy. Postanowienie to nie
dotyczy tych sesji, które odby³y siê przy drzwiach zamkniêtych.

4.

Poprawki do protoko³u zg³asza siê najpóniej na 3 dni przed planowanym terminem nastêpnej sesji.

5.

Protokó³ podpisuje przewodnicz¹cy obrad oraz osoba go sporz¹dzaj¹ca.
§ 46.

Obs³ugê biurow¹ sesji Rady, przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego Rady, komisji i radnych sprawuje pracownik
Urzêdu Miasta i Gminy wyznaczony przez Burmistrza.
C. Komisje Rady.
§ 47.
1.

W celu sprawnego wykonywania zadañ Rada powo³uje sta³e i dorane komisje, ustalaj¹c w odrêbnych uchwa³ach
ich sk³ad osobowy i zakres dzia³ania.

2.

W sk³ad komisji wchodzi co najmniej 5 radnych.

3.

Do zadañ sta³ych komisji w zakresie spraw, do których zosta³y powo³ane nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowanie i opiniowanie projektów uchwa³ Rady,
2) kontrola realizacji uchwa³ Rady.
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§ 48.
Sta³ymi Komisjami Rady s¹:
1)

Komisja Rewizyjna,

2)

Komisja Mieszkaniowa i Gospodarki Komunalnej,

3)

Komisja Planowania i Bud¿etu,

4)

Komisja Ochrony rodowiska, Bezpieczeñstwa i Porz¹dku Publicznego,

5)

Komisja Owiaty, Zdrowia, Kultury i Sportu,

6)

Komisja Rolnictwa, Handlu i Us³ug.
§ 49.

Przedmiotem dzia³ania komisji wymienionych w § 48 pkt 2  6 s¹ w szczególnoci sprawy:
1)

Komisji Mieszkaniowej i Gospodarki Komunalnej:
a) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
b) zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy,
c) inwestycji i remontów gminnych,
d) utrzymanie gminnych obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej,
e) cmentarzy gminnych,
f) gminnych dróg, ulic, mostów i placów,
g) wodoci¹gów, zaopatrzenia w wodê i kanalizacji,
h) utrzymanie czystoci oraz urz¹dzeñ sanitarnych,
i) wysypisko i zagospodarowania odpadów gminnych,
j) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ i ciepln¹.

2)

Komisji Planowania i Bud¿etu:
a) bud¿etu Gminy oraz jego wykonania,
b) podatków i op³at lokalnych,
c) dotacji dla gminnych jednostek organizacyjnych,
d) zaci¹gania kredytów i po¿yczek oraz udzielania porêczeñ,
e) wyposa¿enia w maj¹tek gminnych jednostek organizacyjnych,
f) przekazywanie sk³adników mienia gminnym jednostkom pomocniczym,
g) tworzenia, likwidacji i reorganizacji gminnych jednostek organizacyjnych,
h) tworzenie i przyst¹pienia do spó³ek oraz zasad wnoszenia, cofania i zbywania udzia³ów i akcji przez Zarz¹d.

3)

Komisji Ochrony rodowiska, Bezpieczeñstwa i Porz¹dku Publicznego:
a) ochrony rodowiska, w tym zieleni i zadrzewieñ,
b) porz¹dku publicznego, w tym wspó³dzia³ania z Policj¹, programowania i koordynacji wspólnych przedsiêwziêæ
w zakresie przestrzegania prawa i bezpieczeñstwa mieszkañców Gminy,
c) dzia³alnoæ Stra¿y Miejskiej,
d) opiniowanie przedsiêwziêæ w zakresie ochrony rodowiska, ochrony przeciwpo¿arowej oraz ochrony
i bezpieczeñstwa mieszkañców.

4)

Komisji Owiaty, Zdrowia, Kultury i Sportu:
a) owiaty w tym funkcjonowania szkó³ podstawowych oraz przedszkoli,
b) ochrony zdrowia, w tym funkcjonowania publicznych zak³adów opieki zdrowotnej,
c) pomocy spo³ecznej,
d) zapewnienia kobietom w ci¹¿y opieki socjalnej i prawnej,
e) kultury, w tym funkcjonowania bibliotek i innych placówek upowszechniania kultury,
f) kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ sportowych.

5)

Komisji Rolnictwa, Handlu i Us³ug:
a) rolnictwa, w tym produkcji rolinnej i zwierzêcej,
b) ochrona gruntów rolnych i lenych,
c) gospodarka gruntami komunalnymi oraz obrotem nieruchomoci stanowi¹cymi mienie Gminy,
d) ewidencjonowanie dzia³alnoci gospodarczej oraz us³ugowej na terenie Gminy,
e) opiniowanie wniosków dotycz¹cych wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych.
§ 50.

1.

Komisje podlegaj¹ Radzie i dzia³aj¹ wy³¹cznie na jej zlecenie.

2.

Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy wybrany przez cz³onków danej komisji sporód radnych.

665

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Poz. 115

§ 51.
1.

Komisje dzia³aj¹ na podstawie zatwierdzonego przez Radê rocznego planu pracy.

2.

Komisje przedstawiaj¹ Radzie na sesji co najmniej raz w roku sprawozdanie ze swej dzia³alnoci oraz na ka¿de
¿¹danie Rady.

3.

Postanowienia ust. 2 stosuje siê odpowiednio do doranych komisji powo³anych przez Radê.
§ 52.

1.

Uchwa³y, opinie i wnioski komisji zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co
najmniej po³owy jej sk³adu.

2.

W przypadku równej iloci g³osów za i przeciw decyduje g³os przewodnicz¹cego komisji.
§ 53.

1.

W sk³ad Komisji Rewizyjnej wchodzi piêciu radnych wybieranych uchwa³¹ rady podejmowan¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu Rady.

2.

Przewodnicz¹cego Komisji wybiera rada sporód cz³onków Komisji.

3.

W sk³ad Komisji Rewizyjnej nie mog¹ wchodziæ cz³onkowie Zarz¹du.
§ 54.

1.

Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ Zarz¹du oraz gminnych jednostek organizacyjnych. Kontrola Zarz¹du
w zakresie zarz¹dzania mieniem i wykonania bud¿etu przeprowadzana jest na podstawie kryterium legalnoci,
rzetelnoci, celowoci i gospodarnoci.

2.

Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie bud¿etu gminy i wystêpuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub
nieudzielenia absolutorium Zarz¹dowi. Wniosek w tej sprawie zg³aszany jest po zaopiniowaniu przez regionaln¹
izbê obrachunkow¹, w terminie umo¿liwiaj¹cym rozpatrzenie go przez Radê w ustawowym czasie.
§ 55.

1.

W zwi¹zku z przeprowadzan¹ kontrol¹ cz³onkowie Komisji Rewizyjnej maj¹ prawo wgl¹du do dokumentów
kontrolowanej jednostki w zakresie objêtym kontrol¹ oraz ¿¹dania ustnych i pisemnych wyjanieñ.

2.

O podjêciu czynnoci kontrolnych Komisja powiadamia na pimie przewodnicz¹cego Rady, Burmistrza i kierownika
jednostki w zakresie objêtym kontrol¹ oraz ¿¹dania ustnych i pisemnych wyjanieñ.
§ 56.

1.

Z przebiegu kontroli Komisja Rewizyjna sporz¹dza protokó³, który powinien zawieraæ okrelenie przedmiotu i zakresu
kontroli, dokonane w jej toku ustalenia, w tym ustalone nieprawid³owoci i przyczyny ich powstania oraz wnioski.

2.

Kierownik kontrolowanej jednostki ma prawo zg³osiæ uwagi do ustaleñ zawartych w protokole, w terminie 7 dni od
dnia jego otrzymania.

3.

Protokó³ kontroli podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji bior¹cy udzia³ w kontroli oraz kierownik kontrolowanej
jednostki.

4.

W terminie 14 dni od dnia podpisania protoko³u kierownik kontrolowanej jednostki powinien ustosunkowaæ siê na
pimie do wniosków kontroli i z³o¿yæ wyjanienia co do ustalonych nieprawid³owoci.
§ 57.

1.

Cz³onek Komisji Rewizyjnej mo¿e byæ wy³¹czony z postêpowania kontrolnego w ka¿dym czasie, na wniosek lub
z urzêdu, je¿eli zachodz¹ uzasadnione w¹tpliwoci co do jego bezstronnoci.

2.

O wy³¹czeniu cz³onka Komisji Rewizyjnej postanawia przewodnicz¹cy komisji, a o wy³¹czeniu jej przewodnicz¹cego
 Rada.

3.

Postanowienie o wy³¹czeniu jest ostateczne.
D. Kluby radnych.
§ 58.

Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych.
§ 59.
1.

Klub radnych mo¿e byæ utworzony przez co najmniej 3 radnych.
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2.

Kluby radnych dzia³aj¹ w ramach Rady, na podstawie w³asnych regulaminów. Regulamin nie mo¿e byæ sprzeczny ze
Statutem Gminy.

3.

O powstaniu klubu jego cz³onkowie niezw³ocznie zawiadamiaj¹ przewodnicz¹cego Rady, który prowadzi rejestr
klubów.
W zawiadomieniu podaje siê nazwê klubu, liczbê cz³onków oraz imiê i nazwisko jego przewodnicz¹cego. Klub ulega
rozwi¹zaniu, gdy liczba cz³onków spadnie poni¿ej trzech.

4.

Kluby dzia³aj¹ przez okres kadencji Rady i wy³¹cznie w ramach Rady.
§ 60.

Przynale¿noæ radnych do klubów jest dobrowolna.
§ 61.
Stanowisko klubu radnych mo¿e byæ przedstawiane na sesji Rady przez jego przedstawiciela.
§ 62.
1.

Kluby radnych mog¹ wystêpowaæ do Burmistrza o nieodp³atne udostêpnienie pomieszczeñ w celu odbywania
swoich posiedzeñ.

2.

Obs³ugê kancelaryjn¹ klubu zapewniaj¹ we w³asnym zakresie.

3.

Za udzia³ w posiedzeniu klubu radnych, cz³onkom klubu nie przys³uguje dieta.
E. Interpelacje i zapytania radnych.
§ 63.

Wnoszone przez radnych interpelacje i zapytania mog¹ byæ skierowane do Burmistrza oraz pozosta³ych cz³onków Zarz¹du,
Sekretarza i Skarbnika Gminy.
§ 64.
1.

Interpelacja dotyczy spraw o zasadniczym znaczeniu dla gminy.

2.

Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie stanu faktycznego bêd¹cego jej przedmiotem oraz wynikaj¹ce
z niego pytania.

3.

Interpelacjê sk³ada siê w formie pisemnej na rêce przewodnicz¹cego Rady; do wniesienia interpelacji wystarczy
podpis jednego radnego. Przewodnicz¹cy mo¿e nie przyj¹æ interpelacji, która nie odpowiada warunkom okrelonym
w ust. 1 i 2.

4.

Przewodnicz¹cy Rady przesy³a interpelacjê niezw³ocznie jej adresatowi, który obowi¹zany jest udzieliæ na ni¹
odpowiedzi.

5.

Przewodnicz¹cy Rady przesy³a odpis odpowiedzi na interpelacjê zainteresowanemu radnemu oraz informuje Radê
o jej treci.
§ 65.

1.

Zapytanie sk³ada siê w celu uzyskania informacji o aktualnych problemach Gminy.

2.

Zapytania formu³owane s¹ ustnie na posiedzeniu Rady i wymagaj¹ bezporedniej odpowiedzi.
§ 66.

W imieniu Burmistrza odpowiedzi na zapytania lub interpelacjê mo¿e udzieliæ upowa¿niony przez niego cz³onek Zarz¹du
lub inny wskazany przez Burmistrza pracownik Urzêdu Miasta i Gminy.
F. Zarz¹d Gminy.
§ 67.
1.

Organem wykonawczym Gminy jest Zarz¹d, który dzia³a z zachowaniem zasady kolegialnoci.

2.

Zarz¹d sk³ada siê z 7 cz³onków, wybranych sporód radnych lub spoza sk³adu Rady.

3.

W sk³ad zarz¹du wchodz¹ Burmistrz, który jest jednoczenie przewodnicz¹cym Zarz¹du, zastêpca Burmistrza oraz
piêciu cz³onków.
§ 68.

Do zadañ Zarz¹du Gminy nale¿y w szczególnoci:
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1) przygotowanie projektów i wykonywanie uchwa³ Rady,
2) okrelanie sposobu wykonywania uchwa³,
3) gospodarowanie mieniem gminnym,
4) wykonywanie bud¿etu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
6) wykonywanie zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej wynikaj¹cych z ustaw i zawartych porozumieñ,
7) sk³adanie Radzie sprawozdañ z dzia³alnoci finansowej Gminy,
8) udzielanie kierownikom podleg³ych jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej
pe³nomocnictwa do dzia³ania oraz udzielanie zgody na dokonywanie przez nich czynnoci przekraczaj¹cych zakres
zwyk³ego zarz¹du,
9) wydawanie w formie zarz¹dzeñ przepisów porz¹dkowych w przypadkach nie cierpi¹cych zw³oki,
10) upowa¿nienie osób nie bêd¹cych cz³onkami zarz¹du do sk³adania owiadczeñ woli w imieniu Gminy w zakresie
Zarz¹du mienia gminnego (pe³nomocnicy).
§ 69.
Zarz¹d obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez Burmistrza w miarê potrzeby, nie rzadziej jednak ni¿ raz w miesi¹cu.
Posiedzenie Zarz¹du mo¿e byæ równie¿ zwo³ywane na wniosek co najmniej 3 cz³onków Zarz¹du, w ci¹gu 3 dni od daty
z³o¿enia wniosku.
§ 70.
1.

Posiedzeniu Zarz¹du przewodniczy Burmistrz, a w razie nieobecnoci  jego zastêpca.

2.

Zarz¹d podejmuje rozstrzygniêcia kolegialnie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu
Zarz¹du, chyba, ¿e ustawa stanowi inaczej.

3.

W posiedzeniach Zarz¹du bior¹ udzia³ bez prawa g³osowania Skarbnik oraz Sekretarz Gminy.

4.

Do udzia³u w posiedzeniach Zarz¹du mog¹ zostaæ zaproszeni inni pracownicy Urzêdu oraz przedstawiciele jednostek
organizacyjnych i jednostek pomocniczych gmin, w³aciwi ze wzglêdu na przedmiot obrad.
§ 71.

Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje osobom wchodz¹cym w sk³ad zarz¹du oraz Sekretarzowi i Skarbnikowi Gminy.
§ 72.
Zarz¹d wykonuje swe zadania przy pomocy Urzêdu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych. Organizacjê
i zasady funkcjonowania Urzêdu okrela regulamin organizacyjny uchwalony wnioskiem Zarz¹du przez Radê.
§ 73.
Burmistrz organizuje pracê Zarz¹du, kieruje bie¿¹cymi sprawami Gminy oraz reprezentuje j¹ na zewn¹trz.
§ 74.
Do zadañ Burmistrza nale¿y w szczególnoci:
1)

przygotowanie materia³ów na posiedzenia Zarz¹du,

2)

przedstawienie wniosków Zarz¹du na posiedzeniach Rady,

3)

przygotowanie sprawozdañ,

4)

wykonywanie uprawnieñ zwierzchnika s³u¿bowego w stosunku do pracowników Urzêdu i kierowników gminnych
jednostek organizacyjnych, z zastrze¿eniem § 68 pkt 5,

5)

wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
§ 75.

1.

Burmistrz i zastêpca Burmistrza s¹ pracownikami samorz¹dowymi zatrudnionymi w ramach stosunku pracy na
podstawie wyboru przez Radê.

2.

Stosunek pracy z Burmistrzem i z Zastêpc¹ Burmistrza nawi¹zuje przewodnicz¹cy Rady.
§ 76.

1.

Stosunek pracy z Sekretarzem i Skarbnikiem nawi¹zuje Burmistrz na podstawie uchwa³y Rady o powo³aniu.

2.

Postanowienia ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego i jego Zastêpcy.
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§ 77.
1.

Na podstawie mianowania zatrudniani w Urzêdzie s¹ kierownicy: Referatu Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki
Komunalnej, Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, Referatu Kultury i Sportu.

2.

Stosunek pracy z osobami wymienionymi w ust. 1 nawi¹zuje Burmistrz przez wydanie aktu mianowania.
§ 78.

Z pozosta³ymi pracownikami Urzêdu nie wymienionymi w § 75, 76 i 77, stosunek pracy na podstawie umowy o pracê
nawi¹zuje i rozwi¹zuje Burmistrz.
§ 79.
Burmistrz mo¿e zleciæ pracownikowi mianowanemu wykonanie innej pracy ni¿ wymieniona w akcie mianowania, przenieæ
go czasowo do innej miejscowoci a w razie utraty przez pracownika zdolnoci do pracy na zajmowanym stanowisku 
przenieæ go na inne stanowisko.
§ 80.
1.

Pracownikom samorz¹dowym przys³uguje wynagrodzenie stosowane do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych
kwalifikacji zawodowych.

2.

Zasady wynagrodzenia i wymagania kwalifikacyjne pracowników okrelaj¹ odrêbne przepisy.

3.

Wynagrodzenie Burmistrza ustala Rada.

4.

Wynagrodzenie Zastêpcy Burmistrza oraz pozosta³ych pracowników Urzêdu wymienionych w § 76, 77 oraz 78
ustala Burmistrz.

5.

Wynagrodzenie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych ustala Zarz¹d na wniosek Burmistrza.
§ 81.

1.

Owiadczenie woli w imieniu Gminy w zakresie zarz¹du mieniem sk³adaj¹ dwaj cz³onkowie Zarz¹du lub osoba
upowa¿niona przez tych cz³onków Zarz¹du (pe³nomocnik).

2.

Zarz¹d mo¿e udzieliæ Burmistrzowi upowa¿nienia do sk³adania jednoosobowych owiadczeñ woli zwi¹zanych
z prowadzeniem bie¿¹cej dzia³alnoci Gminy.
Rozdzia³ IV
Jednostki pomocnicze Gminy.
§ 82.

1.

W gminie tworzy siê jednostki pomocnicze: so³ectwa i osiedla.

2.

O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i zniesieniu jednostki pomocniczej rozstrzyga Rada po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami lub z ich inicjatywy.
§ 83.

1.

Uchwa³a Rady w sprawie okrelonej w § 82 ust. 2 powinna wskazywaæ nazwê, obszar, granice i siedzibê organów
jednostki pomocniczej.

2.

Organizacjê i zakres dzia³ania jednostek pomocniczych ustala Rada w odrêbnych statutach so³ectw i osiedli.
§ 84.

1.

Organem uchwa³odawczym w so³ectwie jest zebranie wiejskie obejmuj¹ce wszystkich mieszkañców maj¹cych czynne
prawo wyborcze do rad gmin.

2.

Organem wykonawczym w so³ectwie jest so³tys wspomagany przez radê so³eck¹.

3.

Tryb i zasady wyboru so³tysa, cz³onków rady so³eckiej oraz zasady zarz¹dzania i korzystania z mienia gminnego
i rozporz¹dzania dochodami z tego ród³a okrela Statut so³ectwa uchwalony przez Radê.
§ 85.

1.

Organem uchwa³odawczym osiedla jest rada osiedla.

2.

Organem wykonawczym osiedla jest zarz¹d, na czele którego stoi przewodnicz¹cy.

3.

Organizacjê, zakres dzia³ania, tryb i zasady dokonywania wyborów organów osiedla ustala Rada w odrêbnym
statucie.
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§ 86.
Rada w Statucie jednostki pomocniczej okrela sposób bezporedniego korzystania przez tê jednostkê z mienia gminnego
i rozporz¹dzenia dochodami z tego tytu³u oraz zakres czynnoci dokonywanych samodzielnie przez organy jednostki
pomocniczej wzglêdem mienia oddanego jej do korzystania.
§ 87.
1.

Jednostki pomocnicze prowadz¹ sw¹ gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu Gminy.

2.

Kontrolê gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i przedk³ada informacjê w tym
zakresie Zarz¹dowi.
§ 88.

1.

Przewodnicz¹cy Rady zawiadamia o sesji Rady przewodnicz¹cego organu wykonawczego jednostki pomocniczej.

2.

Przewodnicz¹cy organów wykonawczych jednostek pomocniczych mog¹ uczestniczyæ w pracach Rady bez prawa
udzia³u w g³osowaniu.
Rozdzia³ V
Postanowienia koñcowe.
§ 89.

1.

Radzie na podstawie upowa¿nieñ ustawowych przys³uguje prawo stanowienia przepisów powszechnie
obowi¹zuj¹cych na obszarze Gminy.

2.

Rada mo¿e wydawaæ przepisy porz¹dkowe niezbêdne dla ochrony ¿ycia lub zdrowia obywateli, dla zapewnienia
porz¹dku, spokoju i bezpieczeñstwa publicznego. Przepisy te mog¹ przewidywaæ kary grzywny za ich naruszenie na
zasadach okrelonych w prawie o wykroczeniach.

3.

Zasady wydawania przepisów i zarz¹dzeñ okrela ustawa o samorz¹dzie gminnym.
§ 90.

Pieczêci¹ urzêdow¹ Gminy jest metalowa t³oczona pieczêæ okr¹g³a z god³em pañstwa w rodku i napisem w otoku Urz¹d
Miasta i Gminy Karlino.
§ 91.
W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem maj¹ zastosowanie przepisy: ustawa o samorz¹dzie gminnym,
ustawa o pracownikach samorz¹dowych oraz inne przepisy szczegó³owe.
§ 92.
Zmiana statutu mo¿e nast¹piæ na zasadach i w trybie przewidzianym dla jego uchwalania.
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Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y Nr XIII/184/00
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 28 stycznia 2000 r.
Za³¹cznik nr 1
do Statutu Gminy Karlino
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Za³¹cznik nr 2 do uchwa³y Nr XIII/184/00
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 28 stycznia 2000 r.
Za³¹cznik nr 2
do Statutu Gminy Karlino
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Za³¹cznik nr 3 do uchwa³y Nr XIII/184/00
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 28 stycznia 2000 r.
Za³¹cznik nr 3
do Statutu Gminy Karlino

FLAGA MIASTA I GMINY KARLINO
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UCHWA£A NR XX/136/00
Rady Miejskiej w Myliborzu
z dnia 21 lutego 2000 r.
w sprawie zmiany granic obwodu szkolnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) i art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r.
o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943; z 1998 r.
Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126) Rada Miejska w Myliborzu uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Z dniem 1 wrzenia 2000 r. zmienia siê granicê obwodu szkolnego Szko³y Podstawowej w G³azowie przez przy³¹czenie
miejscowoci Pr¹dnik, Sulimierz.
§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu.
§ 3.
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Józef Kaczorowski
Poz. 117
OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Sianowie
z dnia 27 lutego 2000 r.
o wynikach referendum gminnego w sprawie odwo³ania Rady Miejskiej w Sianowie.
Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 11 padziernika 1991 r. o referendum gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 84,
poz. 386) oraz postanowienia Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 7 stycznia 2000 r. w sprawie
przeprowadzenia referendum gminnego o odwo³anie Rady Miejskiej w Sianowie, podaje siê do publicznej wiadomoci
wyniki referendum przeprowadzonego w dniu 27 lutego 2000 r. w sprawie odwo³ania tej Rady.
1.

Miejska Komisja do Spraw Referendum w Sianowie na podstawie sporz¹dzonego protoko³u wyników referendum
gminnego, przeprowadzonego w dniu 27 lutego 2000 r. w sprawie odwo³ania Rady Miejskiej w Sianowie ustali³a co
nastêpuje:
1) g³osowanie przeprowadzono w 9 obwodach g³osowania,
2) uprawnionych do g³osowania by³o 9.281 osób,
3) g³osów niewa¿nych odda³o 29 g³osuj¹cych,
4) g³osów wa¿nych odda³o 1.397 g³osuj¹cych,
5) g³osów wa¿nych za odwo³aniem Rady Miejskiej w Sianowie odda³o 1.263 g³osuj¹cych,
6) g³osów wa¿nych przeciwnych odwo³aniu Rady Miejskiej w Sianowie odda³o 134 g³osuj¹cych.
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Poz. 117 - 118

Wariant I*)
2.
Komisja stwierdza, ¿e w referendum wziê³o udzia³ 1.426 uprawnionych tj. 15,37 % osób uprawnionych do
g³osowania. A zatem zgodnie z art. 29 ustawy referendum jest niewa¿ne.
Pieczêæ Miejskiej Komisji
przeprowadzaj¹cej referendum:
Cz³onkowie Komisji
obecni przy sporz¹dzeniu
obwieszczenia:

MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA
W SIANOWIE
1.

Megiel Ireneusz

Przewodnicz¹cy

2.

Soróbka Teresa

Zastêpca Przewodnicz¹cego

3.

Drozdowicz Kazimiera

Cz³onek Komisji

4.

Klonowska Wies³awa

Cz³onek Komisji

5.

Kowalska Barbara

Cz³onek Komisji

6.

Mi Jacek

Cz³onek Komisji

7.

Sobczyñska Krystyna

Cz³onek Komisji

8.

A³tyn El¿bieta

Cz³onek Komisji

Poz. 118
INFORMACJA
Urzêdu Regulacji Energetyki o decyzji Prezesa URE
Nr PCC/893/453/W/3/2000/RW
z dnia 21 lutego 2000 r.
W dniu 21 lutego 2000 r. zosta³a udzielona koncesja na wniosek Zak³adowi Techniki i In¿ynierii Komunalnej
Energotech - 2 Sp. z o.o. z siedzib¹ przy ulicy Jana z Kolna 2, 72-600 winoujcie na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a
w okresie od dnia 21 lutego 2000 r. do dnia 21 lutego 2010 r.
Uzasadnienie:
Zak³ad Techniki i In¿ynierii Komunalnej Energotech - 2 Sp. z o.o. zosta³ wpisany do rejestru handlowego w dniu
5 maja 1992 r. i spe³nia warunki okrelone w art. 33 ust. 1 pkt 14 ustawy  Prawo energetyczne. W szczególnoci
dysponuje rodkami finansowymi i mo¿liwociami technicznymi gwarantuj¹cymi prawid³owe wykonywanie dzia³alnoci
oraz zatrudnia osoby o w³aciwych kwalifikacjach zawodowych. Ponadto nie wystêpuj¹ przes³anki, uniemo¿liwiaj¹ce
wydanie decyzji. Okres wa¿noci koncesji zosta³ okrelony na 10 lat ze wzglêdu na to, ¿e dokument rz¹dowy, przyjêty
przez Radê Ministrów 17 padziernika 1995 r., Za³o¿enia polityki energetycznej Polski do 2010 r. okrela prognozy
rozwoju sytuacji energetycznej w Polsce w tym bilans zapotrzebowania i dostaw energii oraz potrzeby inwestycyjne
do roku 2010.
DYREKTOR BIURA
Komunikacji Spo³ecznej i Informacji
Olgierd Sz³apczyñski

675

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Poz. 119

Poz. 119
INFORMACJA
Urzêdu Regulacji Energetyki o decyzji Prezesa URE
Nr PCC/894/941/W/3/2000/RW
z dnia 21 lutego 2000 r.
W dniu 21 lutego 2000 r. zosta³a udzielona koncesja na wniosek Spó³dzielni Mieszkaniowej P³onia z siedzib¹
przy ulicy Szarych Mnichów 7, 74-106 Ko³bacz na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a w okresie od dnia 25 lutego 2000 r.
do dnia 25 lutego 2010 r.
Uzasadnienie:
Spó³dzielnia Mieszkaniowa P³onia zosta³a zarejestrowana w rejestrze spó³dzielni w dniu 4 listopada 1994 r. i spe³nia
warunki okrelone w art. 33 ust. 1 pkt 14 ustawy  Prawo energetyczne. W szczególnoci dysponuje rodkami
finansowymi i mo¿liwociami technicznymi gwarantuj¹cymi prawid³owe wykonywanie dzia³alnoci oraz zatrudnia osoby
o w³aciwych kwalifikacjach zawodowych. Ponadto nie wystêpuj¹ przes³anki, uniemo¿liwiaj¹ce wydanie decyzji. Okres
wa¿noci koncesji zosta³ okrelony na 10 lat ze wzglêdu na to, ¿e dokument rz¹dowy, przyjêty przez Radê Ministrów
17 padziernika 1995 r., Za³o¿enia polityki energetycznej Polski do 2010 r. okrela prognozy rozwoju sytuacji energetycznej
w Polsce w tym bilans zapotrzebowania i dostaw energii oraz potrzeby inwestycyjne do roku 2010.
DYREKTOR BIURA
Komunikacji Spo³ecznej i Informacji
Olgierd Sz³apczyñski
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