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ZARZ¥DZENIE NR 214/2000
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 12 lipca 2000 r.
w sprawie zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych.
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602, Nr 160, poz. 1060), w zwi¹zku z wyganiêciem mandatu radnego, stwierdzonym
uchwa³¹ Nr XVII/170/2000 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 7 lipca 2000 r., w porozumieniu z Wojewódzkim
Komisarzem Wyborczym w Szczecinie, zarz¹dza siê co nastêpuje:
§ l.
1.

Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Miejskiej w Mieszkowicach, w okrêgu wyborczym Nr 1, w którym
wybiera siê jednego radnego.

2.

Datê wyborów wyznacza siê na niedzielê 24 wrzenia 2000 r.

§ 2.
Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci wyborczych okrela kalendarz wyborczy stanowi¹cy za³¹cznik
do zarz¹dzenia.
§ 3.
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI
W³adys³aw Lisewskl
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Za³¹cznik do zarz¹dzenia Nr 214/2000
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 12 lipca 2000 r.

KALENDARZ WYBORCZY

Data wykonania czynnoci
do 31 lipca 2000 r.
-

Treæ
podanie do publicznej wiadomoci, w formie obwieszczenia, zarz¹dzenia
wojewody
podanie do publicznej wiadomoci informacji o granicach, numerze
i liczbie radnych wybieranych w okrêgu wyborczym oraz
o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej
powo³anie przez wojewódzkiego komisarza wyborczego gminnej komisji
wyborczej
zg³aszanie terytorialnej komisji wyborczej list kandydatów na radnych
nadanie numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych

do 5 sierpnia 2000 r.

-

do 10 sierpnia 2000 r.

-

do 25 sierpnia 2000 r.
do 28 sierpnia 2000 r.

-

do 3 wrzenia 2000 r.

-

powo³anie przez zarz¹d gminy obwodowych komisji wyborczych,
podanie do publicznej wiadomoci, w formie obwieszczenia, informacji
o numerach i granicach obwodów g³osowania oraz o wyznaczonych
siedzibach obwodowych komisji wyborczych

do 9 wrzenia 2000 r.

-

do 10 wrzenia 2000 r.
23 wrzenia 2000 r.

-

24 wrzenia 2000 r.
godz. 6.00 - 20.00

-

rozplakatowanie obwieszczenia gminnej komisji wyborczej
zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawieraj¹cych numery
list, dane o kandydatach umieszczone w zg³oszeniach list wraz
z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list
sporz¹dzenie spisu wyborców w gminie
przekazanie przewodnicz¹cym obwodowych komisji wyborczych spisu
wyborców
g³osowanie

Poz. 304
UCHWA£A NR XXI/224/2000
Rady Miejskiej w Wêgorzynie
z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Wêgorzyno
Na podstawie art. 3 ust. 1 w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 1 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 Wêgorzynie
uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
W Statucie Gminy Wêgorzyno stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y Nr XXXII/201/96 Rady Miejskiej w Wêgorzynie
z dnia 19 wrzenia 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wêgorzyno (Dz. Urz. Woj. Szczeciñskiego Nr 18, poz. 126;
z 1999 r. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 2, poz. 14) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
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1)

§ 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Na nastêpnej sesji Rady Miejskiej zwo³anej przez Przewodnicz¹cego Rady, nie póniej ni¿ w terminie 14 dni,
Rada Miejska dokonuje wyboru Burmistrza, zastêpcy Burmistrza i 3 cz³onków Zarz¹du. Wyboru Burmistrza
dokonuje siê oddzielnie.

2)

§ 18 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Czynnoci w sprawach z zakresu prawa pracy za Urz¹d Gminy i Miasta wobec Burmistrza dokonuje Rada
Miejska, lub w zakresie ustalonym przez Radê Miejsk¹ w odrêbnej uchwale Przewodnicz¹cy Rady

3)

§ 84. ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Zarz¹d Gminy i Miasta w liczbie 3 osób, oraz zastêpca Burmistrza jest wybierany w trybie okrelonym
w § 18 ust. 5. G³osowanie przeprowadza siê nad ca³ym sk³adem Zarz¹du lub poszczególnymi cz³onkami

4)

§ 107 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Burmistrz Gminy i Miasta wykonuje czynnoci zwi¹zane z nawi¹zaniem stosunku pracy z:
a) zastêpc¹ Burmistrza Gminy i Miasta
b) pracownikami mianowanymi,
c) pracownikami powo³anymi uchwa³¹ Rady Miejskiej lub Zarz¹du Gminy i Miasta.

5)

w § 107 po ust. 7 dodaje siê ust. 8 w brzmieniu:
8. W Urzêdzie Gminy i Miasta na zasadzie wyboru zatrudnieni s¹ Burmistrz Gminy i Miasta i Zastêpca Burmistrza
Gminy i Miasta
§ 2.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Zbigniew Sobczyk

Poz. 305
UCHWA£A NR XIX/114/2000
Rady Gminy w Marianowie
z dnia 24 czerwca 2000 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Marianowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 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; z 2000 r. Nr 26, poz. 306) Rada Gminy w Marianowie
uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
W Statucie Gminy Marianowo, stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y Nr X/63/99 Rady Gminy w Marianowie z dnia
28 wrzenia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Marianowo (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 41, poz. 658,
z 2000 r. Nr 20, poz. 230) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. W § 9:
a) dotychczasow¹ treæ oznacza siê ust. 1,
b) po ust. 1 dodaje siê ust. 2  4 w brzmieniu:
2. W okresie 3 miesiêcy od rozpoczêcia kadencji Rada Gminy na wniosek przewodnicz¹cego rady gminy,
uchwala program kadencyjny zawieraj¹cy g³ówne kierunki i sposób realizacji zadañ gminy.
3. Na ostatniej sesji w roku Rada Gminy na wniosek przewodnicz¹cego uchwala ramowy plan pracy na rok
nastêpny i sposób jego realizacji.
4. Rada Gminy mo¿e w ka¿dym czasie dokonaæ zmian i uzupe³nieñ planów pracy, o których mowa
w ust. 2 i 3.
2. W § 10:
a) w ust. 3 po wyrazach przed terminem obrad dodaje siê wyrazy za pomoc¹ listów poleconych lub w inny
skuteczny sposób.
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ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. W zawiadomieniu o sesji nale¿y podaæ projekt porz¹dku obrad oraz za³¹czyæ
projekty uchwa³ i inne niezbêdne materia³y zwi¹zane z porz¹dkiem obrad, przy czym zawiadomienie wraz
z materia³ami dotycz¹cymi sesji powiêconej uchwaleniu bud¿etu lub sprawozdania z wykonania bud¿etu
przesy³a siê radnym najpóniej na 14 dni przed sesj¹.
ust. 5 otrzymuje brzmienie: 5. W razie niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 2 Rada Gminy mo¿e
podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu sesji i wyznaczyæ nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczeniu sesji mo¿e
byæ zg³oszony przez radnych tylko na pocz¹tku obrad przed przyst¹pieniem do uchwalenia porz¹dku obrad.
po ust. 5 dodaje siê ust. 6 w brzmieniu: 6. Zarz¹d Gminy obowi¹zany jest udzieliæ Radzie Gminy wszelkiej
pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

3. W § 15:
a) dotychczasow¹ treæ oznacza siê jako siê ust. 1,
b) po ust. 1 dodaje siê ust. 2  3 w brzmieniu:
2. Sesja odbywa siê w zasadzie na jednym posiedzeniu, jednak¿e na wniosek przewodnicz¹cego Rady
Gminy b¹d czterech radnych mo¿na postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym
wyznaczonym terminie na drugim posiedzeniu.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2 mo¿na postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu
na niemo¿liwoæ wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoci jego rozszerzenia, potrzebê uzyskania
dodatkowych materia³ów lub inne nie przewidziane przeszkody uniemo¿liwiaj¹ce Radzie Gminy w³aciwe
obradowanie lub rozstrzygniêcie spraw.
4. W § 16 po ust. dodaje siê ust. 7 w brzmieniu:
7. Informacjê, o której mowa w ust. 6, radni otrzymuj¹ w formie pisemnej najpóniej w dniu sesji, przed
jej rozpoczêciem.
5. W § 17 po ust. 5 dodaje siê ust. 6  10 w brzmieniu:
6. Na wniosek radnego przewodnicz¹cy przyjmuje do protoko³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na pimie
lecz nie wyg³oszone w trakcie obrad, informuj¹c o tym niezw³ocznie Radê.
7. Przewodnicz¹cy mo¿e udzieliæ g³osu poza kolejnoci¹ w sprawie wniosków natury formalnej, a w szczególnoci
w sprawach:
a) stwierdzenia quorum,
b) zdjêcia okrelonego punktu z porz¹dku obrad,
c) zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
d) zamkniêcia listy mówców,
e) ograniczenia czasu wyst¹pieñ dyskutantów,
f) ponownego przeliczenia g³osów,
g) przestrzegania regulaminu obrad.
8. Wnioski formalne, o których mowa w ust. 7 pkt b  f przewodnicz¹cy poddaje pod g³osowanie Rady Gminy
po dopuszczeniu w dyskusji g³osów za i g³osów przeciwko wnioskowi, przy czym rozstrzyga siê sprawê
w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
9. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e udzieliæ g³osu osobie sporód publicznoci po uprzednim uzyskaniu zgody Rady
Gminy.
10. Po uprzednim ostrze¿eniu przewodnicz¹cy mo¿e nakazaæ opuszczenie sali tym osobom sporód publicznoci,
które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniem zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji.
6. W § 24 w ust. 3 dodaje siê trzecie zdanie w brzmieniu Sposób g³osowania przez poszczególnych radnych zapisuje
siê w protokole sesji.
7. § 26 otrzymuje brzmienie: § 26. Za g³osy wa¿ne w g³osowaniu tajnym uwa¿a siê tylko takie, które zosta³y z³o¿one na
kartach okrelonych w § 25 ust. 2 i oddane jednoznacznie za albo przeciw albo wstrzymujê siê.
8. W § 32 w ust. 2 pkt b po wyrazach Rady Gminy dodaje siê wyrazy i Zarz¹du Gminy
9. W § 35 w ust. 3 dodaje siê drugie zdanie w brzmieniu Je¿eli w uchwale komisji zawarty jest wniosek lub zapytanie
do Zarz¹du albo Wójta, organy te s¹ zobowi¹zane do udzielenia pisemnej odpowiedzi w terminie 14 dni; odpowied
tê dorêcza siê wszystkim radnym wraz z materia³ami na najbli¿sz¹ sesjê Rady Gminy.
10. W § 40 w ust. 3 wyraz w uchwale zastêpuje siê wyrazami przez Radê Gminy.
11. W § 45 ust. 6 otrzymuje brzmienie 6. Przewodnicz¹cy Rady Gminy odpowied na interpelacje przesy³a interpelantowi.
12. W § 46:
a) w ust. 2 po wyrazach Rady Gminy, dodaje siê wyrazy i Komisji Rady Gminy,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie 3. Zapytanie, które nie uzyska odpowiedzi bezporedniej powinno uzyskaæ
odpowied pisemn¹ w terminie 14 dni. Odpowied na zapytanie powinna byæ równie¿ przekazana pozosta³ym
radnym wraz z materia³ami na najbli¿sz¹ sesjê Rady Gminy  odpowied stanowi za³¹cznik do protoko³u.

1454

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Poz. 305 - 306

13. W § 55:
a) dotychczasow¹ treæ oznacza siê ust. 1,
b) po ust. 1 dodaje siê ust. 2 w brzmieniu 2. Zarz¹d gminy przygotowuje niezbêdne materia³y wraz z opini¹
prawn¹ do projektów uchwa³ Rady Gminy, które bêd¹ przedmiotem sesji Rady Gminy.
§ 2.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego i podlega
podaniu do wiadomoci publicznej na terenie gminy Marianowo poprzez rozplakatowanie na tablicach informacyjnych
w Urzêdzie Gminy i na terenie so³ectw.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Witold Florian Ruciñski
Poz. 306
UCHWA£A NR XVIII/154/2000
Rady Miejskiej w £obzie
z dnia 30 czerwca 2000 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy £obez oraz og³oszenia jednolitego tekstu Statutu Gminy £obez.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 w zwi¹zku z art. 3 ust. 1 i art. 22 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; z 2000 r. Nr 26,
poz. 306) Rada Miejska w £obzie uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
W Statucie Gminy £obez przyjêtym uchwa³¹ Nr XXII/108/96 Rady Miejskiej w £obzie z dnia 14 czerwca 1996 r.
(Dz. Urz. Woj. Szczeciñskiego Nr 12, poz. 91; zmiany: z 1997 r. Nr 6, poz. 46; z 1998 r. Nr 16, poz. 110 oraz Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego z 1999 r. Nr 16, poz. 209) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1.

§ 75 Statutu otrzymuje brzmienie:
1. Przewodnicz¹cy Zarz¹du Gminy i Miasta i jego Zastêpca s¹ pracownikami samorz¹dowymi zatrudnionymi
w ramach stosunku pracy na podstawie wyboru a pozostali cz³onkowie Zarz¹du pe³ni¹ funkcjê spo³ecznie.
2. Wynagrodzenie Przewodnicz¹cego Zarz¹du Gminy i Miasta ustala Rada na wniosek Przewodnicz¹cego Rady,
po zasiêgniêciu opinii przewodnicz¹cych sta³ych komisji.
3. Pozosta³e czynnoci z zakresu prawa pracy wobec Przewodnicz¹cego Zarz¹du wykonuje Przewodnicz¹cy
Rady w zakresie ustalonym odrêbn¹ uchwa³¹.

2.

W za³¹czniku Nr 2 do Statutu pkt 8 otrzymuje brzmienie
8. Zespó³ Szkó³ Gimnazjalnych w £obzie.
§ 2.

Uchwala siê tekst jednolity Statutu Gminy £obez z uwzglêdnieniem zmian wynikaj¹cych z niniejszej uchwa³y  stanowi¹cy
za³¹cznik nr 1 do uchwa³y.
§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy i Miasta £obez.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Marian P³óciennik
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Za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y Nr XVIII/154/2000
Rady Miejskiej w £obzie
z dnia 30 czerwca 2000 r.
STATUT
GMINY £OBEZ
Rozdzia³ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1.

Gmina £obez, zwana dalej w niniejszym Statucie Gmin¹ jest jednostk¹ samorz¹du terytorialnego powo³an¹
dla organizacji ¿ycia publicznego na swoim terytorium.

2.

Wszystkie osoby stale zamieszkuj¹ce na obszarze gminy stanowi¹ z mocy ustawy o samorz¹dzie gminnym gminn¹
wspólnotê samorz¹dow¹. Wspólnota samorz¹dowa realizuje swoje zbiorowe cele lokalne poprzez:
a) wybran¹ przez siebie Radê Miejsk¹ zwan¹ dalej Rad¹,
b) udzia³ w referendum.
§ 2.

Terytorium gminy obejmuje obszar o powierzchni 228 km2. Dok³adny przebieg granicy okrela mapa stanowi¹ca za³¹cznik
nr 1 do Statutu.
§ 3.
Siedzib¹ w³adz gminy jest miasto £obez.
§ 4.
1.

Herbem gminy jest wizerunek przedstawiaj¹cy wilka w koronie, skacz¹cego w lew¹ stronê, podpartego tylnymi
³apami o murawê. Heraldycznymi kolorami znaku s¹: czerwony dla wilka, z³oty dla korony, zielony dla murawy, ¿ó³ty
dla t³a.

2.

Ustala siê flagê gminy w trzech kolorach: ¿ó³tym, zielonym i czerwonym w równych czêciach u³o¿onych równolegle
wzglêdem siebie a prostopadle do drzewca. W górnym rogu przy drzewcu umieszczony jest herb Gminy i Miasta.

3.

Ustala siê pieczêæ okr¹g³¹ gminy o rednicy 50 mm z umieszczonym centralnie herbem oraz napisem po obwodzie
pieczêci: Gmina i Miasto £obez.
§ 5.

Osobom szczególnie zas³u¿onym dla, gminy Rada nadaje honorowe obywatelstwo gminy. Inicjatywa wnioskodawcza
nale¿y do Zarz¹du Gminy i Miasta w £obzie.
§ 6.
1.

Do zakresu dzia³ania gminy nale¿¹ wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrze¿one ustawami
na rzecz innych podmiotów, w tym:
a) organizowanie ¿ycia publicznego gminy,
b) dba³oæ o gospodarczy i spo³eczny rozwój gminy oraz tworzenie warunków dla pe³nego uczestnictwa
mieszkañców w ¿yciu wspólnoty samorz¹dowej.
§ 7.

Podstawowym zadaniem gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb jej mieszkañców. Gmina spe³nia ten obowi¹zek
poprzez swoje organy realizuj¹c zadania w³asne oraz zlecone z zakresu administracji rz¹dowej.
§ 8.
Zadania w³asne gminy obejmuj¹ w szczególnoci sprawy:
1) ³adu przestrzennego, gospodarki terenami i ochrony rodowiska,
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodoci¹gów i zaopatrzenia w wodê, kanalizacji, usuwania i oczyszczania cieków komunalnych, utrzymania czystoci
oraz urz¹dzeñ sanitarnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ i ciepln¹,
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4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy spo³ecznej, w tym orodków i zak³adów opiekuñczych,
7) komunalnego budownictwa mieszkaniowego,
8) owiaty, w tym: szkó³ podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i innych placówek owiatowo-wychowawczych,
9) kultury, w tym bibliotek komunalnych i innych placówek upowszechniania kultury,
10) kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ sportowych,
11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni komunalnej i zadrzewieñ,
13) cmentarzy komunalnych,
14) porz¹dku publicznego i ochrony przeciwpo¿arowej,
15) utrzymania gminnych obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej oraz gminnych obiektów administracyjnych,
16) zapewnienia kobietom w ci¹¿y opieki socjalnej, medycznej i prawnej.
§ 9.
Do zaspokojenia potrzeb spo³ecznych swoich mieszkañców, gmina tworzy jednostki organizacyjne oraz zawiera umowy
z innymi podmiotami. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych stanowi za³¹cznik nr 2 do Statutu.
Rozdzia³ II
JEDNOSTKI POMOCNICZE
§ 10.
1.

W gminie tworzy siê jednostki pomocnicze: so³ectwa i Osiedle.

2.

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

3.

W sprawie ³¹czenia, podzia³u lub zniesienia jednostki pomocniczej Rada zasiêga opinii mieszkañców.
§ 11.

1.

Uchwa³a Rady w sprawie okrelonej w § 10 ust. 2 powinna wskazywaæ nazwê, obszar, granice i siedzibê organów
jednostki pomocniczej.

2.

Granice jednostek pomocniczych powinny w miarê mo¿liwoci uwzglêdniæ naturalne uwarunkowania przestrzenne,
komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.
§ 12.

Organizacjê i zakres dzia³ania, tryb i zasady dokonywania wyborów organów jednostek pomocniczych okrelaj¹ statuty
tych jednostek.
§ 13.
Jednostki pomocnicze zarz¹dzaj¹ wydzielonym im mieniem komunalnym bez prawa zbycia dla osób trzecich.
§ 14.
Jednostki pomocnicze gminy prowadz¹ gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu gminy.
§ 15.
Rada nie mo¿e uszczupliæ dotychczasowych praw so³ectw do korzystania z mienia bez zgody zebrania wiejskiego.
§ 16.
1.

Przewodnicz¹cy Zarz¹du i Rady Osiedla i so³tysi uczestnicz¹ w sesjach Rady bez prawa udzia³u w g³osowaniu.

2.

Osoby wymienione w ust. 1 otrzymuj¹ zawiadomienie dotycz¹ce obrad na warunkach przys³uguj¹cych radnemu,
a w czasie obrad maj¹ prawo wystêpowania z zapytaniami.

3.

Przewodnicz¹cy Zarz¹du Rady Osiedla i so³tysi mog¹ na zaproszenie przewodnicz¹cych komisji lub Burmistrza braæ
udzia³  bez prawa g³osowania w pracach komisji Rady oraz Zarz¹du.
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Rozdzia³ III
W£ADZE GMINY
§ 17.
Mieszkañcy gminy podejmuj¹ rozstrzygniêcia w g³osowaniu powszechnym poprzez wybory i referendum lub
za porednictwem organów gminy.
§ 18.
Organami gminy s¹: Rada Miejska oraz Zarz¹d Gminy i Miasta zwany dalej Zarz¹dem.
§ 19.
Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym.
§ 20.
Zarz¹d jest organem wykonawczym.
§ 21.
1.

Burmistrz jest Przewodnicz¹cym Zarz¹du, kieruje bie¿¹cymi sprawami gminy i reprezentuje j¹ na zewn¹trz.

2.

Do zadañ Burmistrza ponadto nale¿y
a) og³aszanie bud¿etu i sprawozdañ z jego wykonania,
b) wykonywanie funkcji kierownika Urzêdu Gminy i Miasta,
c) podejmowanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
d) przygotowywanie wniosków i projektów uchwa³ na sesjê Rady,
e) przedk³adanie Wojewodzie uchwa³ Rady w ci¹gu 7 dni od daty podjêcia,
f) pe³nienie w razie potrzeby obowi¹zków kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego.
Rozdzia³ IV
ORGANIZACJA WEWNÊTRZNA
ORAZ TRYB PRACY RADY I JEJ ORGANÓW
§ 22.

1.

Rada sk³ada siê z 24 radnych, wybranych przez mieszkañców gminy w wyborach powszechnych.

2.

Kadencja Rady trwa 4 lata, licz¹c od dnia wyboru.
§ 23.

1.

Rada wybiera ze swego grona Przewodnicz¹cego oraz Wiceprzewodnicz¹cego bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów
w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady w g³osowaniu tajnym.

2.

Odwo³anie Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego nastêpuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu
Rady w trybie okrelonym w ust. 1.
§ 24.

Rada obraduje na sesjach w liczbie niezbêdnej do wype³niania zadañ i obowi¹zków, nie rzadziej jednak ni¿ raz na kwarta³.
§ 25.
1.

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, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania bud¿etu oraz podejmowanie uchwa³
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 wymiaru podatków i op³at w granicach okrelonych w odrêbnych ustawach,
9) podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych gminy, przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du,
dotycz¹cych:
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a)

10)
11)
12)
13)
14)
15)

okrelenia zasad nabycia, zbycia i obci¹¿ania nieruchomoci gruntowych oraz ich wydzier¿awiania lub
najmu na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowi¹ inaczej; do czasu okrelenia
zasad Zarz¹d mo¿e dokonywaæ tych czynnoci wy³¹cznie za zgod¹ Rady,
b) emitowania obligacji oraz okrelania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarz¹d,
c) zaci¹gania d³ugoterminowych po¿yczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek krótkoterminowych i kredytów krótkoterminowych
zaci¹ganych przez Zarz¹d w roku bud¿etowym,
e) zobowi¹zañ w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartoci przekraczaj¹cej granicê ustalon¹
corocznie przez Radê,
f) tworzenia i przystêpowania do spó³ek i spó³dzielni oraz rozwi¹zywania i wystêpowania z nich,
g) okrelania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udzia³ów i akcji przez Zarz¹d,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiêbiorstw, zak³adów i innych jednostek organizacyjnych oraz
wyposa¿ania ich w maj¹tek,
i) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i porêczeñ udzielanych przez Zarz¹d w roku bud¿etowym,
okrelanie wysokoci sumy, do której Zarz¹d mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania,
podejmowanie uchwa³ w sprawie przyjêcia zadañ z zakresu administracji rz¹dowej, o których mowa
w art. 8 ust. 2 ustawy o samorz¹dzie gminnym,
podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³dzia³ania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego
maj¹tku,
podejmowanie uchwa³ w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
stanowienie w innych sprawach zastrze¿onych ustawami do kompetencji Rady,
podejmowanie uchwa³ w przedmiocie zaskar¿ania rozstrzygniêæ nadzorczych dotycz¹cych uchwa³ Rady.
§ 26.

1.

W terminie do 12 miesiêcy od rozpoczêcia kadencji Rada uchwala ramowy program dzia³ania na ca³¹ kadencjê.

2.

Na ostatniej sesji w roku Rada uchwala plan pracy na rok nastêpny.

3.

Plan pracy przygotowuje Przewodnicz¹cy Rady.

4.

Zmian w planie pracy, a tak¿e w ramowym programie dzia³ania  Rada mo¿e dokonywaæ w ka¿dym czasie.
§ 26A

1.

Pierwsz¹ sesjê Rady do czasu wyboru Przewodnicz¹cego Rady prowadzi radny senior - jeden z najstarszych wiekiem
radnych.

2.

Na pierwszej sesji Rada Miejska dokonuje wyboru:
a) Przewodnicz¹cego Rady,
b) Wiceprzewodnicz¹cego Rady,
c) Burmistrza Gminy i Miasta,
d) Zastêpcy Burmistrza Gminy i Miasta,
e) Cz³onków Zarz¹du Gminy i Miasta
na zasadach i w trybie okrelonym w ustawie o samorz¹dzie gminnym.
§ 27.

1.

Sesje organizuje i zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady, a w razie jego nieobecnoci Wiceprzewodnicz¹cy, ustalaj¹c projekt
porz¹dku obrad, miejsce, dzieñ i godzinê rozpoczêcia obrad.

2.

O sesjach powiadamia siê radnych najpóniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem, wysy³aj¹c zawiadomienie
zawieraj¹ce projekt porz¹dku obrad i inne niezbêdne materia³y zwi¹zane z przedmiotem sesji.

3.

Sesje odbywaj¹ siê zwyczajowo podczas jednego posiedzenia. Je¿eli zachodzi koniecznoæ kontynuacji obrad,
rozpatrywanie spraw mo¿e byæ prze³o¿one na inny termin wyznaczony przez Radê.

4.

Przewodnicz¹cy Rady zobowi¹zany jest zwo³aæ sesjê na pisemny wniosek Zarz¹du lub co najmniej 6-ciu radnych
w ci¹gu 7 dni od daty z³o¿enia wniosku.
§ 28.

1.

Sesje Rady s¹ jawne. Miejsce, termin i przedmiot obrad Przewodnicz¹cy Rady podaje do wiadomoci w sposób
zwyczajowo przyjêty i dostêpny mieszkañcom gminy.

2.

Jawnoæ sesji zostaje wy³¹czona je¿eli przedmiotem sesji maj¹ byæ sprawy stanowi¹ce z mocy prawa tajemnicê
pañstwow¹ lub s³u¿bow¹ albo je¿eli Rada tak postanowi, w szczególnoci ze wzglêdu na wa¿ny interes spo³eczny.
§ 29.

Rada mo¿e obradowaæ i podejmowaæ uchwa³y w obecnoci co najmniej po³owy radnych, chyba, ¿e przepis szczególny
stanowi inaczej.
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§ 30.
1.

W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie obrad Przewodnicz¹cy przerywa obrady i wyznacza nowy termin
posiedzenia tej samej sesji. Uchwa³y podjête do tego momentu zachowuj¹ moc.

2.

Fakt przerwania obrad oraz nazwiska i imiona radnych, którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady, odnotowuje
siê w protokole.

3.

Radny ma prawo zg³osiæ zdanie odrêbne (votum seperatum) w stosunku do uchwa³, wniosków i stanowisk Rady.

4.

Zdanie odrêbne wraz z uzasadnieniem winno byæ z³o¿one przez radnego na pimie, do protoko³u z obrad sesji.
§ 31.

1.

Sesjê otwiera i prowadzi Przewodnicz¹cy Rady, a w razie jego nieobecnoci lub niemo¿liwoci prowadzenia sesji
 Wiceprzewodnicz¹cy.

2.

Na pocz¹tku sesji prowadz¹cy obrady na podstawie listy obecnoci radnych stwierdza quorum.

3.

Po stwierdzeniu, ¿e Rada mo¿e obradowaæ, prowadz¹cy obrady przedstawia projekt porz¹dku obrad i przyjmuje
wnioski w tej sprawie.

4.

Z wnioskiem o uzupe³nienie b¹d zmianê w projekcie porz¹dku obrad mo¿e wyst¹piæ radny, Burmistrz lub jego
Zastêpca.

5.

Wnioski w sprawie zmiany porz¹dku obrad poddawane s¹ pod g³osowanie w kolejnoci ich zg³aszania.
§ 32.

1.

Przewodnicz¹cy mo¿e udzieliæ g³osu poza kolejnoci¹ w sprawie zg³oszenia wniosku o charakterze formalnym,
którego przedmiotem mog¹ byæ w szczególnoci sprawy:
a) stwierdzenia quorum,
b) wycofania okrelonego tematu z porz¹dku obrad,
c) zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
d) zamkniêcia listy mówców,
e) ustalenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,
f) tajnego g³osowania,
g) przeliczenia g³osów,
h) zamkniêcia listy kandydatów przy wyborach,
i) zg³oszenia autopoprawki do projektu uchwa³y lub wycofania projektu,
j) przestrzegania porz¹dku obrad,
k) przerwania, odroczenia lub zamkniêcia posiedzenia,
l) zarz¹dzenia kilkuminutowej przerwy w obradach.
§ 33.

1.

Przewodnicz¹cy prowadzi obrady zgodnie z zatwierdzonym porz¹dkiem obrad, otwieraj¹c dyskusjê nad ka¿dym
z punktów obrad.

2.

W uzasadnionych przypadkach Przewodnicz¹cy mo¿e dokonaæ za zgod¹ Rady zmian w kolejnoci realizacji
poszczególnych punktów obrad.
§ 34.

1.

Prowadz¹cy obrady czuwa nad sprawnym ich przebiegiem.

2.

Przewodnicz¹cy mo¿e nakazaæ opuszczenie sali obrad osobom spoza Rady, które swoim zachowaniem zak³ócaj¹
porz¹dek lub uchybiaj¹ powadze sesji.

3.

W przypadku stwierdzenia, ¿e radny w swoim wyst¹pieniu odbiega od tematu sesji b¹d wyranie przekracza
wyznaczony dla niego czas, prowadz¹cy obrady przywo³uje radnego do rzeczy. Po dwukrotnym przywo³aniu
mo¿e pozbawiæ radnego g³osu, chyba, ¿e Rada postanowi inaczej.

4.

Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesjê i publicznoci.
§ 35.

1.

W celu zapewnienia sprawniejszego przebiegu sesji, Przewodnicz¹cy Rady proponuje do pomocy radnego.

2.

Wyboru sekretarza obrad dokonuje Rada zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym.

3.

Sekretarz nadzoruje prowadzenie protoko³u obrad, pomaga w obliczaniu g³osów, a tak¿e wykonuje inne czynnoci
zlecone przez Przewodnicz¹cego Rady.
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§ 36.
W porz¹dku obrad zwyczajnej sesji Rady przewiduje siê:
1)

przyjêcie protoko³u z poprzedniej sesji,

2)

zg³oszenie interpelacji i wniosków przez radnych oraz wniosków i zapytañ mieszkañców,

3)

okresowe informacje:
a) Zarz¹du z wykonania uchwa³ Rady,
b) Zarz¹du o dzia³aniach w okresie miêdzy sesjami,
c) radnych Rady Powiatu z dzia³alnoci Rady,
d) przewodnicz¹cych sta³ych komisji Rady o dzia³alnoci komisji.
§ 37.

1.

Interpelacje i wnioski sk³ada siê w istotnych sprawach wspólnoty samorz¹dowej, przy czym powinny byæ one
sformu³owane jasno i zwiêle.

2.

Odpowiedzi na interpelacje i wnioski udziela Burmistrz lub jego Zastêpca, b¹d wyznaczony przez Burmistrza
pracownik Urzêdu.

3.

W przypadku niemo¿noci udzielenia odpowiedzi na sesji, wyjanienie winno byæ udzielone na pimie
w ci¹gu 21 dni.

4.

Interpelacje mog¹ byæ sk³adane równie¿ na pimie na rêce Przewodnicz¹cego Rady w czasie sesji lub miêdzy
sesjami. Odpowied winna byæ udzielona w terminie okrelonym w ust. 3.

5.

Biuro Rady prowadzi ewidencjê zg³oszonych interpelacji i wniosków oraz czuwa nad terminowym ich za³atwieniem.

6.

Na wniosek radnego Rada mo¿e w³¹czyæ sprawê rozpatrzenia odpowiedzi na jego interpelacjê do porz¹dku obrad.
§ 38.

1.

Rada rozstrzyga sprawy rozpatrywane na sesjach w drodze uchwa³.

2.

Uchwa³y s¹ odrêbnymi dokumentami z wyj¹tkiem uchwa³ o charakterze proceduralnym, które mog¹ byæ odnotowane
w protokole sesji.
§ 39.

1.

Z wnioskiem o podjêcie uchwa³y mog¹ wystêpowaæ: Zarz¹d, kluby radnych i grupa 5 radnych.

2.

Wnioski poszczególnych mieszkañców gminy, instytucji lub organizacji spo³ecznych o podjêcie przez Radê stosownej
uchwa³y mog¹ byæ kierowane tylko do Zarz¹du, który ich zasadnoæ rozpatruje przy udziale Przewodnicz¹cego
Rady.

3.

Odmowa podjêcia inicjatywy winna byæ uzasadniona na pimie i dorêczona wnioskodawcy oraz komisji Rady
w³aciwej rzeczowo z uwagi na treæ i cel wniosku.

4.

Wniosek o podjêcie uchwa³y winien zawieraæ uzasadnienie.

5.

Wnioskodawca przekazuje do Biura Rady projekty uchwa³ najpóniej na 10 dni przed sesj¹ w celu dorêczenia
radnym.

6.

Projekty uchwa³ z³o¿one w Biurze Rady w terminie póniejszym ni¿ okrelony w ust. 5 lub bezporednio na sesji
mog¹ dotyczyæ tylko spraw nie cierpi¹cych zw³oki.

7.

Projekty uchwa³ Rady przygotowywane przez Zarz¹d opiniuj¹ w³aciwe komisje Rady. Opinie komisji s¹ przedstawiane
na sesji przez przewodnicz¹cego danej komisji lub upowa¿nionego cz³onka komisji.

8.

Projekty uchwa³ na sesji przedk³adaj¹ wnioskodawcy lub osoby przez nich upowa¿nione.
§ 40.

1.

Uchwa³y Rady zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów chyba, ¿e przepis szczególny stanowi
inaczej.

2.

W g³osowaniu jawnym radni g³osuj¹ przez podniesienie rêki.

3.

W przypadku równej liczby g³osów za i przeciw w g³osowaniu jawnym rozstrzyga g³os przewodnicz¹cego
obrad.

4.

G³osowanie jawne przeprowadza przewodnicz¹cy obrad przy pomocy wyznaczonego radnego.
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§ 41.
1.

Przed podjêciem uchwa³y radny ma prawo zg³osiæ wniosek o przeprowadzenie g³osowania tajnego.

2.

Przewodnicz¹cy obrad ma obowi¹zek poddaæ wniosek pod g³osowanie. Rozstrzygniêcie zapada w g³osowaniu
jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.

3.

Rada mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie tajne w ka¿dej sprawie, chyba, ¿e przepis szczególny stanowi inaczej.
§ 42.

1.

G³osowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana na sesji sporód radnych. Komisja wybiera ze swego
sk³adu przewodnicz¹cego.

2.

Komisja przed przyst¹pieniem radnych do g³osowania objania sposobów g³osowania i przeprowadza je odczytuj¹c
kolejno nazwiska radnych z listy obecnoci.

3.

Radni g³osuj¹ za pomoc¹ kart ostemplowanych pieczêci¹ Rady. Za g³osy wa¿ne uznaje siê te, które oddano
w ka¿dorazowo okrelony sposób i na ustalonych dla danego g³osowania kartach.

4.

Po przeliczeniu g³osów przewodnicz¹cy komisji odczytuje protokó³ podaj¹c wyniki g³osowania.

5.

Karty z oddanymi g³osami i protokó³ z g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u sesji.

6.

W przypadku równej liczby za i przeciw g³osowana. powtarza siê, a g³osów wstrzymuj¹cych siê nie bierze siê
pod uwagê.
§ 43.

1.

Zwyk³a wiêkszoæ g³osów tj. wiêkszoæ g³osów za od g³osów przeciw.

2.

Bezwzglêdna wiêkszoci g³osów oznacza co najmniej o jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie oddanych
g³osów, to znaczy przeciwnych i wstrzymuj¹cych siê.
§ 44.

1.

Uchwa³y opatruje siê w okresie kadencji numerem sesji, kolejnym numerem uchwa³y z podaniem roku jej podjêcia,
z tym, ¿e numer sesji okrelony jest kolejn¹ cyfr¹ rzymsk¹, za kolejny numer uchwa³y cyfr¹ arabsk¹.

2.

Uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy obrad.

3.

Uchwa³y podlegaj¹ce publikacji umieszcza siê na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy i Miasta, chyba, ¿e uchwa³a
lub przepis szczególny stanowi inaczej.
§ 45.

1.

Z ka¿dej sesji pracownik Biura Rady sporz¹dza protokó³ stanowi¹cy urzêdowy zapis przebiegu obrad
i podejmowanych rozstrzygniêæ. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych i osób spoza Rady oraz teksty
podjêtych uchwa³ oraz zg³oszone zdanie odrêbne.

2.

Protokó³ podpisuje protokolant i przewodnicz¹cy obrad.

3.

Protokó³ wyk³ada siê do wgl¹du dla radnych i mieszkañców w Biurze Rady oraz na ka¿dej nastêpnej sesji.

4.

Radni mog¹ zg³aszaæ poprawki i uzupe³nienia do protoko³u, o których uwzglêdnieniu decyduje przewodnicz¹cy
obrad po uprzednim wys³uchaniu protokolanta.

5.

Radni, których wnioski nie zosta³y uwzglêdnione mog¹ przedk³adaæ je na najbli¿szej sesji. 0 przyjêciu lub odrzuceniu
wniosku decyduje Rada w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
§ 46.

1.

Rada w celu realizacji swych zadañ powo³uje nastêpuj¹ce sta³e komisje:
a) Komisja ds. Gospodarczych, Bud¿etu i Handlu,
b) Komisja ds. Terenów Wiejskich, Lenictwa i Ochrony rodowiska,
c) Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
d) Komisja Zdrowia, Opieki Spo³ecznej i Bezpieczeñstwa Publicznego,
e) Komisja Rewizyjna.

2.

Rada mo¿e powo³ywaæ komisje dorane do okrelonych zadañ, ustalaj¹c przedmiot dzia³ania oraz sk³ady osobowe.

3.

W sk³ad komisji doranych mog¹ wchodziæ osoby spoza Rady.
§ 47.

1.

Komisje sta³e powo³uje Rada odrêbn¹ uchwa³¹, okrelaj¹c ich sk³ad osobowy oraz przedmiot dzia³ania.
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W dziedzinach objêtych zakresem dzia³alnoci komisji sta³ych podejmuj¹ one i realizuj¹ wszystkie przedsiêwziêcia
s³u¿¹ce wykonaniu zadañ Rady oraz okrelane i zlecane przez Radê.
§ 48.

1.

W sk³ad komisji sta³ych mog¹ wchodziæ osoby spoza Rady w liczbie nie przekraczaj¹cej po³owy sk³adu komisji.

2.

Radny ma obowi¹zek uczestniczenia w pracach dwóch sta³ych komisji Rady.

3.

Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji wybierany przez Radê i sporód radnych.

4.

Zastêpcê i ewentualnie sekretarza komisji wybiera komisja ze swego grona.

5.

Komisja odbywa posiedzenia przy obecnoci co najmniej po³owy jej sk³adu osobowego.

6.

Komisje dzia³aj¹ na podstawie pó³rocznych planów pracy.

7.

Przewodnicz¹cy komisji sk³ada Radzie co najmniej dwa razy w kadencji sprawozdanie z dzia³alnoci komisji.

8.

W przypadku trzykrotnej nieusprawiedliwionej absencji Przewodnicz¹cy komisji sk³ada wniosek o odwo³anie cz³onka
ze sk³adu komisji.
§ 49.

1.

Komisje rozpatruj¹ sprawy z inicjatywy w³asnej oraz wydaj¹ opinie na wniosek Rady lub Zarz¹du.

2.

Opinie komisji nie s¹ wi¹¿¹ce dla Rady i Zarz¹du.

3.

Komisje mog¹ wystêpowaæ do Zarz¹du z uzasadnionymi wnioskami.

4.

Zarz¹d po rozpatrzeniu wniosku podejmuje decyzjê o jego uwzglêdnieniu lub odrzuceniu.

5.

Komisja w przypadku nie uwzglêdnienia wniosku przez Zarz¹d mo¿e zwróciæ siê do Rady o zajêcie stanowiska
w tej sprawie.
§ 50.

Do pracy komisji maj¹ odpowiednio zastosowanie § 29  31, 40 i § 45 ust. 1 i 2 niniejszego Statutu.
§ 51.
Zakres dzia³ania Komisji ds. Gospodarczych, Bud¿etu i Handlu obejmuje sprawy:
1) przygotowania i wykonania bud¿etu,
2) gospodarki finansowej, w tym: podatków, op³at, po¿yczek, kredytów, obligacji, porêczeñ,
3) samoopodatkowania mieszkañców,
4) dotacji celowych,
5) rezerw celowych,
6) planowania gospodarczego,
7) wykorzystania mienia komunalnego,
8) udzia³ w zwi¹zkach i porozumieniach komunalnych,
9) tworzenia komunalnych osób prawnych (przedsiêbiorstw, spó³ek, fundacji, itp.),
10) wodoci¹gów i zaopatrzenia w wodê,
11) kanalizacji i urz¹dzeñ sanitarnych,
12) budownictwa komunalnego,
13) utrzymania gminnych obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej oraz obiektów administracyjnych,
14) dzia³alnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej i us³ugowej,
15) targowisk i bazarów,
16) planowania przestrzennego miasta,
17) gazyfikacji i ciep³ownictwa,
18) utrzymania dróg, ulic, placów i parkingów.
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§ 52.
Zakres dzia³ania Komisji ds. Terenów Wiejskich, Lenictwa i Ochrony rodowiska obejmuje sprawy:
1) dzia³alnoci rolniczej,
2) gospodarki lenej,
3) dzia³alnoci na rzecz ochrony rodowiska,
4) gospodarki gruntami rolnymi,
5) remontów i rozbudowy dróg rolniczych,
6) planowania przestrzennego wsi,
7) budowy i rozbudowy wodoci¹gów wiejskich, oczyszczania cieków, utylizacji mieci, itp.,
8) zieleni miejskiej, cmentarzy komunalnych,
9) owietlenia miejscowoci wiejskich,
10) agroturystyki,
11) utrzymania czystoci i estetyki na terenie gminy.
§ 52A.
Zakres dzia³ania Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki obejmuje sprawy:
1)

dzia³alnoci komunalnych jednostek owiatowych, kulturalnych i sportowych (przedszkoli, szkó³ podstawowych,
gimnazjum, biblioteki, domu kultury, stadionu, itp.),

2)

wydawnictw i prasy lokalnej,

3)

promocji miasta i gminy,

4)

rozwoju bazy sportowej, turystycznej i rekreacyjnej,

5)

wspó³pracy w organizowaniu imprez kulturalnych, owiatowych i sportowych,

6)

dba³oæ o istniej¹ce obiekty zabytkowe, archeologiczne, przyrodnicze, itp.,

7)

kontynuowanie tradycji kulturowych zwi¹zanych z ziemi¹ ³obesk¹,

8)

rozwijania wspó³pracy ponadgminnej (np. wspó³praca z miastami zaprzyjanionymi).
§ 52B.

Zakres dzia³ania Komisji Zdrowia, Opieki Spo³ecznej i Bezpieczeñstwa Publicznego obejmuje sprawy:
1)

profilaktykê i lecznictwo otwarte,

2)

funkcjonowanie opieki spo³ecznej, zdrowotnej oraz rehabilitacji,

3)

profilaktykê uzale¿nieñ,

4)

zapewnienie bezpieczeñstwa mieszkañcom gminy i ich mieniu,

5)

organizacji ruchu ulicznego, parkingów i placów postojowych.
§ 53.

1.

Rada kontroluje dzia³alnoæ Zarz¹du i gminnych jednostek organizacyjnych poprzez powo³an¹ w tym celu Komisjê
Rewizyjn¹.

2.

W sk³ad Komisji Rewizyjnej mog¹ wchodziæ tylko radni z wyj¹tkiem Przewodnicz¹cego Rady i jej
Wiceprzewodnicz¹cego oraz cz³onków Zarz¹du.

3.

Komisja sk³ada siê z Przewodnicz¹cego, Zastêpcy Przewodnicz¹cego i trzech cz³onków.
§ 54.

1.

Przedmiotem kontroli proponowanej przez Komisjê Rewizyjn¹ mo¿e byæ:
1) przestrzeganie prawa,
2) realizacja wykonania bud¿etu w dochodach i wydatkach,
3) gospodarka finansowa jednostek podporz¹dkowanych,
4) realizacja uchwa³ Rady.

2.

Kontrolê okrelon¹ w ust. 2 pkt 2-3 przeprowadza siê w zakresie legalnoci i gospodarnoci.
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3.

Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegaj¹ zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególnoci dotyczy
projektów dokumentów maj¹cych stanowiæ podstawê okrelonych dzia³añ (kontrola wstêpna).

4.

Rada mo¿e zleciæ Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli w innym zakresie ni¿ okrelony w ust. 2.
§ 55.

1.

Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie bud¿etu gminy i wystêpuje z wnioskiem do Rady o udzielenie absolutorium
Zarz¹dowi.

2.

Wniosek, o którym mowa w ust. 1 Komisja Rewizyjna przekazuje do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz
Przewodnicz¹cemu Rady najpóniej w ci¹gu 10 dni od daty otrzymania sprawozdania.
§ 56.

1.

Cz³onkowie Komisji podlegaj¹ wy³¹czeniu od udzia³u w dzia³aniach Komisji w sprawach, które mog¹ wywo³aæ
w¹tpliwoci co do ich bezstronnoci.

2.

W sprawie wy³¹czenia Zastêpcy Przewodnicz¹cego Komisji oraz poszczególnych cz³onków decyduje pisemnie
Przewodnicz¹cy Komisji. Postanowienie Przewodnicz¹cego Komisji podlega akceptacji Rady.

3.

O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego decyduje Rada.

4.

Wy³¹czony cz³onek Komisji mo¿e odwo³aæ siê na pimie od decyzji o wy³¹czeniu do Rady w terminie 7 dni od daty
powziêcia wiadomoci o treci tej decyzji.

5.

W sprawach nie uregulowanych stosuje siê odpowiednio przepisy art. 24 Kodeksu Postêpowania
Administracyjnego.
§ 57.

1.

Komisja Rewizyjna pracuje zgodnie z planem pracy, który przedk³ada Radzie.

2.

Przed przyst¹pieniem do kontroli Komisja Rewizyjna zawiadamia Burmistrza oraz kierownika kontrolowanej jednostki
najpóniej na 2 dni przed kontrol¹.
§ 58.

Kontroli dokonuj¹ w imieniu Komisji zespo³y kontrolne sk³adaj¹ce siê co najmniej z 2 cz³onków komisji.
§ 59.
1.

Kierownik kontrolowanej jednostki obowi¹zany jest zapewniæ warunki i rodki niezbêdne dla prawid³owego
przeprowadzenia kontroli.

2.

Kierownik kontrolowanej jednostki obowi¹zany jest w szczególnoci przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cych
dokumenty i materia³y niezbêdne do przeprowadzenia kontroli oraz umo¿liwiæ kontroluj¹cym wstêp do obiektu
i pomieszczeñ kontrolowanej jednostki.

3.

Zasady udostêpniania wiadomoci stanowi¹cych tajemnicê pañstwow¹ lub s³u¿bow¹ reguluj¹ powszechnie
obowi¹zuj¹ce przepisy prawa.

4.

Czynnoci kontrolne Komisja wykonuje w dniach oraz w godzinach pracy kontrolowanej jednostki.
§ 60.

1.

Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kontroli  w terminie 7 dni od daty jej zakoñczenia  protokó³ pokontrolny
obejmuj¹cy:
1) nazwê i adres kontrolowanej jednostki,
2) sk³ad osobowy zespo³u kontroluj¹cego,
3) daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynnoci kontrolnych,
4) okrelenia przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objêtego kontrol¹,
5) imiê i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki,
6) przebieg i wynik czynnoci kontrolnych, a w szczególnoci wnioski wskazuj¹ce na stwierdzone
nieprawid³owoci w dzia³alnoci kontrolowanej jednostki oraz wskazanie dowodów potwierdzaj¹cych ustalenia
zawarte w protokole z powo³aniem siê na dokumenty lub przepisy prawa,
7) podpisy kontroluj¹cych i kierownika kontrolowanej jednostki lub notatkê o odmowie podpisania protoko³u
z podaniem przyczyny odmowy,
8) datê i miejsce podpisania protoko³u,
9) protokó³ pokontrolny mo¿e tak¿e zawieraæ wnioski oraz propozycje co do sposobu usuniêcia stwierdzonych
nieprawid³owoci.

2.

Kierownik kontrolowanej jednostki, który odmówi³ podpisania protoko³u mo¿e z³o¿yæ w terminie 7 dni od daty
odmowy na rêce Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej uwagi dotycz¹ce kontroli i jej wyników.
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3.

Protokó³ z kontroli przedstawiony jest pe³nemu sk³adowi Komisji Rewizyjnej.

4.

Je¿eli z przeprowadzonej kontroli wynika koniecznoæ postawienia wniosków zmierzaj¹cych do zmiany istniej¹cego
stanu, protokó³ przed jego zatwierdzeniem przez pe³ny sk³ad Komisji Rewizyjnej powinien byæ zaprezentowany
na wspólnym posiedzeniu kontroluj¹cych i kontrolowanych. Zorganizowanie wspólnego posiedzenia nale¿y
do Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej.
§ 61.

Protokó³ pokontrolny wraz z wnioskami Komisja Rewizyjna przekazuje jednostce kontrolowanej oraz Przewodnicz¹cemu
Rady.
§ 62.
1.

Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej maj¹ prawo do:
a) wgl¹du w ca³okszta³t dzia³alnoci Zarz¹du i jednostek organizacyjnych podporz¹dkowanych Radzie,
b) uzyskiwania ustnych i pisemnych wyjanieñ oraz dokumentów niezbêdnych do pracy Komisji.

2.

Komisja w ramach prowadzonej kontroli mo¿e zlecaæ za porednictwem Zarz¹du Gminy i Miasta (Przewodnicz¹cego
Rady) wykonywanie ekspertyz lub zasiêgaæ opinii bieg³ych.

3.

Komisja mo¿e korzystaæ z materia³ów dostarczonych z zewn¹trz dotycz¹cych kontrolowanej jednostki.
§ 63.

Do pracy Komisji Rewizyjnej maj¹ odpowiednio zastosowanie § 29  31 i § 45 ust. 1 i 2 niniejszego Statutu.
Rozdzia³ V
RADNI I KLUBY RADNYCH
§ 64.
1.

Radny reprezentuje wyborców i obowi¹zany jest braæ udzia³ w pracach Rady.

2.

Radni maj¹ obowi¹zek utrzymania wiêzi z wyborcami, których reprezentuj¹ poprzez:
1) konsultowanie projektów problemowych uchwa³,
2) upowszechnianie uchwa³ i przedsiêwziêæ Rady,
3) przyjmowanie postulatów i wniosków wyborców.

3.

Radni maj¹ prawo kierowaæ do Burmistrza interpelacje, których przedmiotem s¹ istotne sprawy wspólnoty
samorz¹dowej. Odpowied na interpelacjê winna byæ udzielona ustnie na sesji lub pisemnie w ci¹gu 21 dni.
§ 65.

1.

Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.

2.

W razie nieobecnoci na sesjach lub posiedzeniach komisji, radni powinni przed posiedzeniem lub nie póniej ni¿
w ci¹gu 7 dni od ich odbycia usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecnoæ sk³adaj¹c stosowne wyjanienie na rêce
Przewodnicz¹cego Rady lub Przewodnicz¹cego Komisji.
§ 66.

1.

Przewodnicz¹cy Rady pe³ni sta³y dy¿ur w siedzibie Rady co najmniej raz w tygodniu.

2.

Informacjê o dy¿urze podaje siê do publicznej wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 67.

1.

Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych licz¹ce nie mniej ni¿ 5 radnych.

2.

Kluby radnych zobowi¹zane s¹ do posiadania regulaminu klubu.

3.

Cz³onkowie klubu wybieraj¹ ze swojego grona przewodnicz¹cego klubu.

4.

Przewodnicz¹cy klubu zg³asza niezw³ocznie Przewodnicz¹cemu Rady fakt powstania klubu podaj¹c:
1) nazwê klubu,
2) listê cz³onków,
3) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu.

5.

W razie zmiany sk³adu klubu lub jego rozwi¹zania, przewodnicz¹cy klubu jest obowi¹zany do niezw³ocznego
poinformowania o tym Przewodnicz¹cego Rady.

6.

Kluby dzia³aj¹ na okres kadencji Rady. Up³yw kadencji Rady jest jednoznaczny z rozwi¹zaniem klubów.

7.

Kluby mog¹ ulegaæ wczeniejszemu rozwi¹zaniu na mocy uchwa³ ich cz³onków podjêtych zgodnie z regulaminem
klubu lub na mocy uchwa³y Rady, gdy liczba ich cz³onków spadnie poni¿ej piêciu.
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8.

Warunki organizacyjne w zakresie niezbêdnym do funkcjonowania klubu zapewnia Burmistrz, po zatwierdzeniu
rodków finansowych na ten cel uchwa³¹ Rady.

9.

Biuro Rady Miejskiej prowadzi rejestr klubów.
Rozdzia³ VI
ORGANIZACJA I TRYB PRACY ZARZ¥DU GMINY I MIASTA
§ 68.

1.

Rada wybiera Zarz¹d Gminy i Miasta w licznie 7 osób sporód radnych lub spoza sk³adu Rady.

2.

Cz³onkiem Zarz¹du nie mo¿e byæ Przewodnicz¹cy Rady, jego Zastêpca, cz³onek Komisji Rewizyjnej oraz osoby
zatrudnione w administracji rz¹dowej.
§ 69.

1.

W sk³ad Zarz¹du wchodz¹: Burmistrz jako Przewodnicz¹cy Zarz¹du, Zastêpca Burmistrza i 5 cz³onków Zarz¹du.

2.

Sekretarz i Skarbnik uczestnicz¹ w pracach Zarz¹du bez prawa g³osowania.
§ 70.

1.

Zarz¹d obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez Burmistrza. Posiedzenia Zarz¹du zwo³ywane s¹ przez Burmistrza
z inicjatywy w³asnej lub na wniosek trzech cz³onków Zarz¹du.

2.

Tryb pracy Zarz¹du okrela Regulamin pracy Zarz¹du Gminy i Miasta stanowi¹cy za³¹cznik nr 3 do Statutu.
§ 71.

1.

Zarz¹d realizuje uchwa³y Rady oraz zadania gminy okrelone przepisami prawa.

2.

W realizacji zadañ w³asnych Zarz¹d podlega wy³¹cznie Radzie.
§ 72.

1.

Rozstrzygniêcia Zarz¹du zapadaj¹ w formie uchwa³, decyzji, postanowieñ i opinii.

2

Uchwa³y, decyzje i postanowienia maj¹ formê odrêbnych dokumentów.
§ 73.

Burmistrz w imieniu Zarz¹du sk³ada sprawozdanie z dzia³alnoci zarz¹du miêdzy sesjami.
§ 74.
(skrelony)
Rozdzia³ III
PRACOWNICY SAMORZ¥DOWI
§ 75.
1.

Przewodnicz¹cy Zarz¹du Gminy i Miasta i jego Zastêpca s¹ pracownikami samorz¹dowymi zatrudnionymi w ramach
stosunku pracy na podstawie wyboru a pozostali cz³onkowie Zarz¹du pe³ni¹ funkcjê spo³ecznie.

2.

Wynagrodzenie Przewodnicz¹cego Zarz¹du Gminy i Miasta ustala Rada na wniosek Przewodnicz¹cego Rady,
po zasiêgniêciu opinii przewodnicz¹cych sta³ych komisji.

3.

Pozosta³e czynnoci z zakresu prawa pracy wobec Przewodnicz¹cego Zarz¹du wykonuje Przewodnicz¹cy Rady
w zakresie ustalonym odrêbn¹ uchwa³¹.
§ 76.

1.

Zastêpca Burmistrza wykonuje zadania powierzone mu przez burmistrza.

2.

Zastêpca Burmistrza wykonuje obowi¹zki Burmistrza w razie jego nieobecnoci lub niemo¿noci pe³nienia przez
niego obowi¹zków.
§ 77.

W Urzêdzie Gminy i Miasta na zasadzie mianowania zatrudniani s¹ kierownicy wydzia³ów.
§ 78.
1.

Oceny pracowników mianowanych dokonuje Burmistrz Gminy i Miasta.
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Zasady i tryb oceny pracowników mianowanych okrela Rada odrêbn¹ uchwa³¹.
Rozdzia³ VIII
GOSPODARKA FINANSOWA
§ 79

Gmina samodzielnie prowadzi w³asn¹ gospodarkê finansow¹ na podstawie rocznego bud¿etu gminy.
§ 80.
1.

Projekt bud¿etu gminy przygotowuje Zarz¹d uwzglêdniaj¹c zasady ustawy o finansach publicznych oraz wnioski
komisji Rady, Zarz¹du Osiedla i rad so³eckich oraz gminnych jednostek organizacyjnych powi¹zanych z bud¿etem.

2.

Projekt bud¿etu Zarz¹d przekazuje Radzie nie póniej ni¿ 14 dni przed sesj¹ bud¿etow¹.
§ 81.

Procedurê uchwalania bud¿etu Rada ustala odrêbn¹ uchwa³¹.
§ 82.
1.

Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ gminy odpowiada Zarz¹d.

2.

Gospodarka Finansowa gminy jest jawna. Burmistrz niezw³ocznie og³asza uchwa³ê bud¿etow¹ na tablicy og³oszeñ.

3.

Owiadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarz¹du mieniem sk³adaj¹ dwaj cz³onkowie Zarz¹du lub jeden cz³onek
Zarz¹du i osoba upowa¿niona przez Zarz¹d (pe³nomocnik), albo dwie osoby upowa¿nione przez zarz¹d
(pe³nomocnicy).
§ 83.

Obs³ugê bankow¹ gminy prowadzi frank PEKAO S.A. Grupa PEKAO I Oddzia³ w £obzie.
Rozdzia³ IX
PRZEPISY KOÑCOWE
§ 84.
Statut Gminy uchwala siê zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu Rady.
§ 85.
Do zmiany Statutu stosuje siê przepisy dotycz¹ce jego uchwalenia.
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Za³¹cznik Nr 2
do Statutu Gminy £obez
GMINA I MIASTO
£OBEZ

Za³¹cznik Nr 2
do Statutu Gminy £obez
WYKAZ
GMINNCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
1. Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w £obzie.
2. Zak³ad Energetyki Cieplnej w £obzie.
3. £obeski Dom Kultury.
4. Miejska Biblioteka Publiczna w £obzie.
5. Miejsko-Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej.
6. Szko³a Podstawowa Nr 1 w £obzie.
7. Szko³a Podstawowa Nr 2 w £obzie.
8. Zespó³ Szkó³ Gimnazjalnych w £obzie
9. Szko³a Podstawowa w Be³cznie.
10. Przedszkole Miejskie Nr 1 w £obzie.
11. Przedszkole Miejskie Nr 4 w £obzie.
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Za³¹cznik Nr 3
do Statutu Gminy £obez
REGULAMIN PRACY ZARZ¥DU GMINY I MIASTA
1.

Pracami Zarz¹du kieruje Przewodnicz¹cy - Burmistrz Gminy i Miasta.

2.

W razie nieobecnoci Przewodnicz¹cego jego funkcjê pe³ni zastêpca Burmistrza.

3.

Posiedzenie Zarz¹du zwo³uje siê w razie potrzeby, nie rzadziej ni¿ 2 razy w miesi¹cu. O terminie posiedzenia zawiadamia
siê cz³onków Zarz¹du najpóniej na dwa dni przed posiedzeniem, w sposób ustalony z cz³onkami Zarz¹du.
§ 2.

1.

Projekt porz¹dku posiedzenia oraz projekty aktów prawnych i niezbêdne materia³y zwi¹zane z przedmiotem
posiedzenia, cz³onkowie Zarz¹du otrzymuj¹ najpóniej w przeddzieñ posiedzenia.

2.

Projekt porz¹dku posiedzenia powinien zawieraæ:
a) zatwierdzenie protoko³u z poprzedniego posiedzenia Zarz¹du,
b) tematykê posiedzenia,
c) wnioski i zapytania.

3.

Posiedzenia Zarz¹du mog¹ byæ niejawne.

4.

W posiedzeniu Zarz¹du udzia³ bior¹ osoby zaproszone.
§ 3.

1.

Zarz¹d odbywa posiedzenia i podejmuje rozstrzygniêcia w obecnoci co najmniej po³owy swego sk³adu (quorum),
w tym Przewodnicz¹cego lub osoby wymienionej w § 1 ust. 2 Regulaminu.

2.

Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu Zarz¹du.

3.

W przypadku równej liczby g³osów rozstrzyga g³os Przewodnicz¹cego posiedzenia.
§ 4.

1.

Przewodnicz¹cy stwierdza quorum na podstawie listy obecnoci.

2.

Po otwarciu Przewodnicz¹cy przedstawia do przyjêcia porz¹dek posiedzenia.

3.

Z wnioskiem o uzupe³nienie b¹d zmianê w projekcie posiedzenia moce wyst¹piæ ka¿dy cz³onek Zarz¹du bior¹cy
udzia³ w posiedzeniu oraz Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy.

4.

W punkcie porz¹dku posiedzenia Zarz¹du, na którym rozstrzygane s¹ sprawy dotycz¹ce cz³onka Zarz¹du lub jego
najbli¿szej rodziny, cz³onek ten podlega wy³¹czeniu. W tej czêci g³osowanie jest tajne.
§ 5.

1.

Z posiedzenia Zarz¹du sporz¹dza siê protokó³, w którym podaje siê:
1) porz¹dek obrad i datê posiedzenia,
2) przebieg posiedzenia oraz podjête ustalenia.

2.

Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci uczestników posiedzenia, podjête uchwa³y Zarz¹du, postanowienia
administracyjne, projekty uchwa³ Rady Miejskiej oraz inne materia³y, które by³y przedmiotem posiedzenia.

3.

Protokó³ podpisuje Przewodnicz¹cy posiedzenia.

4.

Protokó³ z posiedzenia winien zawieraæ co najmniej okrelenie rozpoznawanej sprawy oraz zapis rozstrzygniêcia

5.

Protokó³ udostêpniony jest do wgl¹du na godzinê przed posiedzeniem w Wydziale Organizacyjno
 Administracyjnym. Cz³onkowie mog¹ zg³aszaæ poprawki i uzupe³nienia do protoko³u, przed jego przyjêciem.
§ 6.

1.

Cz³onkowie Zarz¹du g³osuj¹ jawnie przez podniesienie rêki. Za oddane g³osy uznaje siê te, które oddano: za
przeciw oraz wstrzymuj¹ce siê.

2.

Cz³onek Zarz¹du ma prawo wnieæ do protoko³u zdanie odrêbne.

3.

Wyniki g³osowania odnotowuje siê w protokole posiedzenia.
§ 7.

1.

Przewodnicz¹cy posiedzenia czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem porz¹dku posiedzenia.

2.

Przewodnicz¹cy udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ.
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§ 8.
W razie niemo¿liwoci wziêcia udzia³u w pracach Zarz¹du, jego cz³onek powinien jak najwczeniej zawiadomiæ o tym
Przewodnicz¹cego, nie póniej ni¿ na dzieñ przed posiedzeniem.
§ 9.
Uchwa³y Zarz¹du i postanowienia podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie obecni na posiedzeniu.

Poz. 307
UCHWA£A NR XVI/306/2000
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 16 czerwca 2000 r.
w sprawie utworzenia obwodów g³osowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych.
Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz.. 602, Nr 160, poz. 1060) oraz 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 z 2000 r.
Nr 26, poz. 306) Rada Miejska na wniosek Prezydenta Miasta uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Dokonuje siê podzia³u Miasta Koszalina na obwody g³osowania oraz ustala siê numery i siedziby obwodowych komisji
wyborczych, zgodnie z za³¹cznikiem do niniejszej uchwa³y.
§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Koszalina.
§ 3.
Traci moc uchwa³a Zarz¹du Miasta Nr 1774/98 z dnia 1 wrzenia 1998 r. w sprawie utworzenia obwodów g³osowania,
ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarz¹dzonych na dzieñ
11 padziernika 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Koszaliñskiego Nr 25, poz. 162).
§ 4.
1.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.

2.

Uchwa³a zostaje podana do publicznej wiadomoci tablicy w formie og³oszenia na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego
w Koszalin.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Marek Kêsik
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Za³¹cznik do uchwa³y nr XVI/306/2000
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 16 czerwca 2000

Nr
obwodu

Granice obwodu

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej

1

I. Chrzanowskiego, W. Doroszewskiego, Z. Klemensiewicza,
J. Krzy¿anowskiego, W. Sierpiñskiego, W¹wozowa, K. Wyki,

Spó³dzielczy Dom Kultury
ul. Jana Paw³a II 15a

2

mjr. H. Sucharskiego, W³adys³awa IV od nr 42 do 70
(strona parzysta)

3

Gen. W³. Sikorskiego

Bursa Miêdzyszkolna
ul. Jana Paw³a II 17
Klub Osiedlowy KSM
„Na Skarpie”
u1. E. Kwiatkowskiego 2d

4

5

Austriacka, Belgijska, Duñska, R. Dmowskiego, Fiñska, Francuska,
Grecka, Hiszpañska, Holenderska, W. Kostrzewy,
B. Limanowskiego, E. Kwiatkowskiego, Na Skarpie,
Na Skwierzynkê, Robotnicza, A. Warskiego, W³adys³awa IV
od nr 93 do nr 141a (strona nieparzysta),
Akademicka, T. Kotarbiñskiego, A. Próchnika,
W. Tatarkiewicza

6

W³. Spasowskiego, St. Staszica od nr 17 do koñca

7

H. Ko³³¹taja (strona parzysta), niadeckich,

8

H. Ko³³¹taja (strona nieparzysta),St.Staszica od nr 1 do nr 11,
A. Siennickiego, Tradycji, M. ¯ebrowskiego

9

J. Baczewskiego, Bliska, Boczna, G. Bojara-Fija³kowskiego,
A. Bo¿ka, Che³mska, Daleka, Dar³owska, Dobra, J.Fitio, Gajowa,
Gdañska, Ks. Grochowskiego, K. Górskiego, J. Jelec, M. Kajki,
Kêdzierzyñska, J. Kostenckiego, Kielecka, Krakowska, Kujawska,
I. Kuczkowskiego, Lubuska, Macierzy, I. Maækowicza,
Ma³opolska, Malownicza, Mazowiecka, Mazurska, M³odoci,
S. Pieniê¿nego, Podlaska, Pomorska, Ks. J. Popie³uszki, Prosta,
Radoci, R. Sierociñskiego, Sudecka, l¹ska, mia³a,
A. nie¿ka, W. Turowskiego, W³asna, Warmiñska, Weso³a,
Weteranów, Wielkopolska, Wspólna

10
11
12

13

J. Bauera, M. M.G¹szczak, M. Golisza, Ks. dr. B. Domañskiego,
O. Lange, J. Lelewela, Rod³a,
J. Fa³ata od 11 do 17a (strona nieparzysta) i od 32 do 34
(strona parzysta), H. Jagoszewskiego, M. Wañkowicza
(strona nieparzysta)
M. Wañkowicza (strona parzysta), J. Tuwima, W³adys³awa IV
od 24 do nr 38 (strona parzysta)
A1. Monte Cassino od nr 14 do nr 16 (strona parzysta),
J. Fa³ata od nr 1 do nr 9 (strona nieparzysta),
K. I. Ga³czyñskiego, L. Okulickiego, L. Szenwalda,
W³adys³awa IV 22

Przedszkole Nr 33
ul. W³adys³awa IV 138
Przedszkole Nr 24
ul. St.Staszica 36
Szko³a Podstawowa Nr 21
ul.Spasowskiego 14a
Klub Osiedlowy
„W Klocku”
ul. niadeckich 1g
Przedszkole Nr 15
ul. St. Staszica 11

Szko³a Podstawowa Nr 18
ul. St.Staszica 6

Przedszkole Nr 105
u1. Rod³a 10
Szko³a Podstawowa Nr 17
ul. M.Wañkowicza 11
Szko³a Podstawowa Nr 15
ul. M.Wañkowicza 26
Klub Osiedlowy
„Przylesie” ul.
L. Szenwald 2
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14
15

16

17
18

19

Jana Paw³a II
Orl¹t Lwowskich, Marsza³ka J. Pi³sudskiego od nr 73 do koñca
(strona nieparzysta), Rolna, H. Sawickiej, S³upska,
F. Zubrzyckiego
M. Kopernika, T. Kociuszki od nr 1 do nr 7
(strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 18 (strona parzysta), Krucza,
J. Mireckiego, Ogrodowa, Partyzantów, Marsza³ka
J. Pi³sudskiego od nr 37 do nr 71 (strona nieparzysta),
T. Rejtana, Sportowa, J. Wybickiego
W³. Broniewskiego, Marsza³ka J. Pi³sudskiego od nr 34 do koñca
(strona parzysta), T. Sygietyñskiego,
K. Szymanowskiego,
F. Chopina, M.Kar³owicza od nr 2 do nr 20a (strona parzysta),
St. Moniuszki, R. Traugutta, H. Wieniawskiego, Zgoda,
Jutrzenki, M.Kar³owicza od nr 1 do nr 13e (strona nieparzysta)
i od nr 34 do nr 48 (strona parzysta), J. Kochanowskiego,
Ksiê¿ycowa, Lena, C. K. Norwida, M. Ogiñskiego, M. Reja,
Têczy, Zorzy

20

T. Cha³ubiñskiego, F. Nowowiejskiego

21

Akacjowa, Bart³omieja, St. Batorego, gen. J. Bema, Bonifacego,
Botaniczna, Bo¿ydara, Brzoskwiniowa, Bzów, Cedrowa, Cisowa,
K. Chodkiewicza, S. Czarnieckiego, Czeremchowa, Czereniowa,
Dêbowa, Dzier¿êciñska, Gerberowa, Hebanowa, Jab³oniowa,
Jarzêbinowa, Jaworowa, Jesionowa, Jeziorna, Kalinowa,
Kasztanowa,£¹kowa, Macieja, Mahoniowa, Morelowa, Mcis³awa,
Mciwoja, Orzechowa, Pankracego, Platanowa, Polnych Kwiatów,
Przybys³awa, Sadowa, Serwacego, Sosnowa, gen. J. Sowiñskiego,
wiatowida, wiêtope³ka, Topolowa, Tulipanów, Wierzbowa,
w. Wojciecha, Zalesie, Zielona, Ziemowita, Zwyciêstwa
od nr 202 do nr 248 (strona parzysta) i od nr 227
do nr 285 (strona nieparzysta)

22

Artylerzystów, Borówkowa, Cicha, Czwartaków, Dywizji
Drezdeñskiej, G³ogowa, Grabowa, Hubalczyków, Jagodowa,
Jaminiowa, Je¿ynowa, Jod³owa, Kadetów, Klonowa, Kupiecka,
Krawiecka, Leszczynowa, Lotników, Lubiatowska, Malinowa,
Modrzewiowa, Obroñców Helu, Pancerniaków, Parkowa,
Podchor¹¿ych, Przyjani, Ruszczyca, Sanatoryjna, Saperów,
Sianowska, S³oneczna, Synów Pu³ku, Szwole¿erów, wierkowa,
Tataraków, U³añska, Walecznych, Westerplatte, Wi¹zowa,
Wiklinowa, Winiowa, Wopistów, Wrzeniowa, L. Zamenhoffa,
Zdobywców Wa³u Pomorskiego, Zwyciêstwa od nr 250 do koñca
(strona parzysta) i od nr 287 do koñca (strona nieparzysta),
¯arnowiecka
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Zespó³ Szkó³ Muzycznych
ul. J. Fa³ata 32
Zespó³ Szkó³ Budowlanych
ul. Orl¹t Lwowskich 18
Szko³a Podstawowa Nr 11
ul. Sportowa 19
Dzienny Dom Pomocy
Spo³ecznej Z³oty Wiek
ul. M. J. Pi³sudskiego 64
Szko³a Podstawowa Nr 10
ul. F. Chopina 42
Internat Zespo³u Szkó³
Medycznych
ul. Lena 5
Przedszkole Nr 22
ul. T. Cha³ubiñskiego 6

Szko³a Podstawowa Nr 3
ul. Jab³oniowa 23

Orodek Kultury Zacisze
ul. F. Ruszczyca 14
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23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

1 Maja, W. Andersa, B. Chrobrego, Ks. Biskupa Cz. Domina,
B. Krzywoustego, Harcerska, Kaszubska, Komisji Edukacji
Narodowej, Konstytucji 3 Maja, W. Laskonogiego,
Plac Gwiadzisty, Po³tawska, M. Sk³odowskiej-Curie,
J. S³owackiego, Szpitalna, Ks. Kardyna³a Wyszyñskiego
Zwyciêstwa od nr 7 do nr 53 (strona nieparzysta) od nr 8 do nr 80
i od nr 90 do nr 126 (strona parzysta)
N. Barlickiego, M. Drzyma³y, Mariañska, H. Modrzejewskiej
od nr 1 do nr 10 (strony parzysta i nieparzysta) Plac Wolnoci,
Plac Zwyciêstwa, P³owce, Pocztowa, Szeroka, W. Wróblewskiego,
Zakole
B. G³owackiego, Gwardii Ludowej, Ho³du Pruskiego, Jednoci,
J. Matejki, Marsza³ka J. Pi³sudskiego od nr 2 do 32
(strona parzysta) i od nr 1 do nr 35(strona nieparzysta),
L. Waryñskiego
Gnienieñska, Kamieniarska, Legnicka, H. Modrzejewskiej
od nr 11 do koñca (strona parzysta i nieparzysta), Orla, Rac³awicka,
Rzeczna, Stra¿acka, Targowa
J. Che³moñskiego, L. Staffa, A. Struga, K. Tetmajera, Zwyciêstwa
od nr 169 do nr 225 (strona nieparzysta) i od nr 170 do 200
(strona parzysta)
A. Grottgera, St. Wyspiañskiego, Zwyciêstwa od nr 123
do nr 167 (strona nieparzysta) i od nr 134 do 168 (strona parzysta),
S. ¯eromskiego,
4 Marca, Bajkowa, T. Boya ¯eleñskiego, J. Kasprowicza,
M. Konopnickiej, J. Korczaka, Kubusia Puchatka, Piaskowa,
W³. Reymonta, Sezamkowa, Wojska Polskiego, ¯wirowa
B³awatków, Bratków, Chabrów, Dzia³kowa, Fio³ków, Godzików,
Irysów, Jaskrów, Jaskó³ek, Kaczeñców, Konwalii, Krakusa
i Wandy od nr 1 do 11 (strony parzysta i nieparzysta), Krokusów,
Lawendy, Lubuszan, Lutyków, £ubinów, Maków, Malw,
Manowska, Nagietków, Nasturcji, Obotrytów, Okrê¿na, Paproci,
Podmiejska, Polan, Poprzeczna, Ró¿, Rumianków, Sarzyñska,
Seminaryjna, Sikorek, P. Skargi, Skowronków, S³owików,
S³oneczników, Stokrotek, Szafirków, Wrzosów,
Dzieci Wrzesiñskich, Gryczana, Krakusa i Wandy od nr 12 do nr 30
(strony parzysta i nieparzysta), Owsiana, Powstañców
Wielkopolskich, Pszeniczna, Radogoszczañska, F. Ratajczaka,
Zbo¿owa, Z³otych K³osów, ¯ytnia
Brzozowa, Jasna, Kolejowa od nr 1 do 57 (strona nieparzysta)
i strona parzysta ca³a, £u¿ycka, Mieszka I, Mi³a, Olchowa, Syrenki,
Szarych Szeregów, Szczeciñska, Zacisze, Zwyciêstwa od nr 1
do nr 5 (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 6a (strona parzysta),
¯wirki i Wigury
Al. Armii Krajowej, Dworcowa, Franciszkañska od nr 1 do 27
(strona nieparzysta) i od nr 2 do 34 a (strona parzysta),
Grunwaldzka, Jana z Kolna, S. Okrzei, Rzemielnicza

Poz. 307

Zespó³ Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych
im. St. Dubois
u1. Komisji Edukacji
Narodowej 1
Ba³tycki Teatr
Dramatyczny
ul. H. Modrzejewskiej 12
Przedszkole Nr 7
ul. M. J. Pi³sudskiego 44
Szko³a Podstawowa Nr 6
ul. Gnienieñska 3
Zespó³ Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych
im. W³. Broniewskiego
ul. J. Che³moñskiego 7
Klub KSM „Nasz Dom”
u1.Zwyciêstwa 148
Szko³a Podstawowa Nr 7
ul. Wojska Polskiego 36

Zak³ad Ubezpieczeñ
Spo³ecznych (wietlica)
ul. P. Skargi 1

Szko³a Podstawowa Nr 9
ul. Powst. Wielkopolskich
23

Miejska Energetyka
Cieplna ul. £u¿ycka 25a

Szko³a Podstawowa Nr 13
u1. Rzemielnicza 9
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34

35

Bohaterów Warszawy, Bojowników o Wolnoæ i Demokracjê,
Energetyków, M. Kinga, Kosynierów, Lniana, Marynarzy, Morska,
P. Nerudy, P. Picassa, Przemys³owa, Ró¿ana, Szkutnicza, ¯eglarska
A. Asnyka, Bogus³awa II, D¹brówki, Grodzka, Kazimierza
Wielkiego, Ksiê¿nej Anastazji, Marii Ludwiki, A. Mickiewicza,
Rynek Staromiejski, Zwyciêstwa od nr 73 do nr 121
(strona nieparzysta)

Poz. 307 - 308

Fabryka Pomocy
Naukowych
ul. Morska 54
Miejski Orodek Kultury
u1.Zwyciêstwa 105
Przedszkole Nr 10
u1.Rzemielnicza 6
Przedszkole Nr 12
ul. Lechicka 45

36

Niepodleg³oci, Spó³dzielcza

37

Kolejowa od nr 59 do koñca strona nieparzysta, Lechicka,
Po³czyñska, S³owiañska, Wenedów

38

Budowniczych, J. D¹browskiego, T. Kociuszki od nr 30 do nr 36
(strona parzysta) i od nr 55 do nr 61 (strona nieparzysta), M³yñska,
Piastowska, Plac Kiliñskiego, Podgrodzie, Zawiszy Czarnego.

Wojewódzka Biblioteka
Publiczna
ul. T. Kociuszki 24

39

A1.Monte Cassino od nr 9 do 15c (strona nieparzysta) i od nr 18
do nr 20b (strona parzysta), Batalionów Ch³opskich,
D¹browszczaków, Kiliñszczaków, Odrodzenia, Papiernicza,
Podgórna, Projektantów, Strumykowa

Szko³a Podstawowa Nr 4
ul. Podgórna 46

40

St. D¹bka, E. Gierczak, T. Kutrzeby, E. Plater, S. Starzyñskiego,
W³adys³awa IV od nr 21 do nr 23c (strona nieparzysta),

Szko³a Podstawowa Nr 16
u1. St. D¹bka 1

41

Ba³tycka, Kociuszkowców, Pionierów

42

Bursztynowa, Dokerów, Franciszkañska od nr 29
(strona nieparzysta) do koñca i od nr 36 (strona parzysta) do koñca,
Jantarowa, Rybacka, H. Sienkiewicza, Spokojna, Stoczniowców,
Wydmowa

Klub KSM „Na Skarpie”
Ba³tyk u1.Spokojna 48

43

Bosmañska, Jachtowa, Kapitañska, Krañcowa, Kutrowa, Na Jamno,
Szyprów, L. Teligi

Szko³a Podstawowa Nr 5
ul. Franciszkañska 102

Przedszkole Nr 8
ul. Ba³tycka 44

Poz. 308
UCHWA£A NR XXIV/190/00
Rady Miejskiej w Po³czynie Zdroju
z dnia 28 czerwca 2000 r.
w sprawie utworzenia obwodów g³osowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin.
Na podstawie art. 30 ust. 2, art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602, Nr 160, poz. 1060) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin tworzy siê na obszarze gminy Po³czyn Zdrój 10 obwodów g³osowania oraz
ustala nastêpuj¹ce ich numery i granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych:
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Numer
obwodu
1

2

3

4

5

6

Granice obwodu
Po³czyn Zdrój- ulice: Krótka, Krucza, Mieszka I,
Miodowa, Nowa, Solankowa
Stra¿acka
So³ectwo: Ko³acz Ogartowo
Po³czyn Zdrój - ulice: Browarna,
Cmentarna, Demokracji,
Graniczna, 15 Grudnia,
Kiliñskiego, 5 Marca,
Piwna, Sportowa, Targowa,
Warszawska
Po³czyn Zdrój - ulice: Chopina, Kolejowa,
22 Lipca, Plac 1000 lecia
PP, Polna, Staszica,
Traugutta, W¹ska
Po³czyn Zdrój - ulice: Batalionów Ch³opskich,
BoWiD, Dolna,
Grunwaldzka 1-32, Gwardii
Ludowej, Kazimierza
Wielkiego, Konopnickiej,
Kociuszki, Mariacka,
Moniuszki, Plac Or³a
Bia³ego, Plac Wolnoci,
Powstañców Warszawskich
Sobieskiego, Wilcza,
Zamkowa, Zdrojowa
Po³czyn Zdrój - ulice: Chrobrego, Gdañska,
Grunwaldzka 33-46,
Ko³obrzeska, Koszaliñska,
Mickiewicza, M³yñska,
Ogrodowa, Okrzei,
Reymonta, Rynkowa,
Rzemielnicza,
wierczewskiego, Wiejska,
Wojska Polskiego
So³ectwo: Bronowo, Bulary, Czarnkowie,
Gaworkowo, Ogrodno, Przyrowo,
Zaj¹czkowo, Zaj¹czkówko

7

So³ectwo: Lipno, Nowe Resko, Toporzyk

8

So³ectwo: £êgi, Red³o, Sucha, Szeligowo, Wardyñ Górny

9

So³ectwo: Bolkowo, £onica, Ostre Bardo

10

So³ectwo: Brusno, Popielewo

Poz. 308

Siedziba obwodowej
Komisji wyborczej
Zespó³ Szkó³ Publicznych
w Po³czynie Zdroju
ul. Mieszka I 19

Zespó³ Szkó³ Rolniczych
w Po³czynie Zdroju
ul. Piwna 6

Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Po³czynie Zdroju
ul. Staszica 6

Urz¹d Miasta i Gminy
w Po³czynie Zdroju
Plac Wolnoci 3-4

Publiczna Szko³a
Podstawowa Nr 1
w Po³czynie Zdroju
ul. Grunwaldzka 34

Centrum Animacji
Spo³ecznej w Po³czynie
Zdroju ul. Wojska
Polskiego 54
Publiczna Szko³a
Podstawowa w Toporzyku
Publiczna Szko³a
Podstawowa w Redle
Publiczna Szko³a
Podstawowa w Bolkowie
Klub Wiejski
w Popielewie
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Poz. 308 - 309

§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 3.
Traci moc uchwa³a Nr 27/98 Zarz¹du Gminy w Po³czynie Zdroju z dnia 8 wrzenia 1998 r. w sprawie ustalenia liczby,
numerów i granic obwodów g³osowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarz¹dzonych na dzieñ 11 padziernika 1998 r. (Dz. Urz. Woj.
Koszaliñskiego Nr 25, poz. 166).
§ 4.
1.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.

2.

Uchwa³ê podaje siê do publicznej wiadomoci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miasta i Gminy
w Po³czynie Zdroju.
PRZEWODNICZ¥CA RADY
Jadwiga Szymañska

Poz. 309
UCHWA£A NR XX/129/2000
Rady Gminy w Grzmi¹cej
z dnia 29 czerwca 2000 r.
w sprawie podzia³u gminy na obwody g³osowania i ustalenia okrêgów wyborczych.
Na podstawie art. 30 ust. 2, art. 31 ust. 17, art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.  Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060) Rada Gminy na wniosek Wójta uchwala,
co nastêpuje:
§ 1.
Dokonuje siê podzia³u gminy Grzmi¹ca na 4 obwody g³osowania zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§ 2.
Ustala siê 13 okrêgów wyborczych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§ 3.
Traci moc uchwa³a Nr 81/98 Zarz¹du Gminy w Grzmi¹cej z dnia 21 sierpnia 1998 r. w sprawie podzia³u gminy na okrêgi
wyborcze w wyborach do rad gmin (Dz. Urz. Woj. Koszaliñskiego Nr 22, poz. 126) oraz uchwa³a Nr 83/98 Zarz¹du Gminy
Grzmi¹ca z dnia 11 wrzenia 1998 r. w sprawie utworzenia obwodów g³osowania (Dz. Urz. Woj. Koszaliñskiego Nr 27,
poz. 191)
§ 4.
1.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.

2.

Uchwa³ê podaje siê do publicznej wiadomoci przez wywieszenie w miejscach publicznych na terenie gminy Grzmi¹ca.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Krzysztof Andrzej Sysko

1477

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Poz. 309

Za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y Nr XX/129/2000
Rady Gminy w Grzmi¹cej
z dnia 29 czerwca 2000 r.

Nazwa
obwodu

Granica obwodu

Siedziba
obwodowej komisji
wyborczej

Numer okrêgu
wyborczego

Liczba
wybieranych
radnych

Dom Szkoleniowy
w Grzmi¹cej
tel. 0605098085

1, 2, 3, 4, 5

9

Szko³a Podstawowa
w Miesza³kach
te1. 3736868

6, 7, 8

3

Szko³a Podstawowa
w Iwinie
tel. 3757823

9, 10, 11

3

Szko³a Podstawowa
w Krosinie
tel. 3736615

12, 13

3

Miejscowoci

1

Czechy, Grzmi¹ca, Gdaniec,
Kamionka, Równe,
Lubogoszcz, Radostowo,
Przystawy, S³awno,
Wielawino, ¯arnowo, wiêtno.

Miejscowoci

2

Godzis³aw, Miesza³ki, Ubocze,
Nosib¹dy, Strzeszyn, Radusz.

Miejscowoci
3

Iwin, Przeradz, Owczary,
Radomyl, Pustkowie,
Storkowo.
Miejcowoci

4

Krosino, Sucha, Boleszkowice,
Wielanowo, Glewo.
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Za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y Nr XX/129/2000
Rady Gminy w Grzmiacej
z dnia 29 czerwca 2000 r.
Liczba radnych
wybieranych
w okrêgu

lp.

Numer okrêgu
wyborczego

1

1

So³ectwo Grzmi¹ca
MIEJSCOWOCI: Grzmi¹ca, Gdaniec, Równe, Kamionka.

5

2

2

So³ectwo Lubogoszcz
MIEJSCOWOCI: Lubogoszcz, Radostowo, wiêtno.

1

3

3

So³ectwo Wielawino
MIEJSCOWOCI: Wielawino, ¯arnowo.

1

4

4

So³ectwo Przystawy
MIEJSCOWOCI: Przystawy, S³awno.

1

5

5

So³ectwo Czechy
MIEJSCOWOCI: Czechy.

1

6

6

So³ectwo Miesza³ki
MIEJSCOWOCI: Miesza³ki, Ubocze.

1

7

7

So³ectwo Godzis³aw, Radusz
MIEJSCOWOCI: Godzis³aw, Radusz.

1

8

8

So³ectwo Nosib¹dy
MIEJSCOWOCI: Nosib¹dy, Strzeszyn.

1

9

9

So³ectwo Przeradz
MIEJSCOWOCI: Przeradz, Owczary.

1

10

10

So³ectwo Radomyl, Storkowo
MIEJSCOWOCI: Radomyl, Pustkowie, Storkowo.

1

11

11

So³ectwo Iwin
MIEJSCOWOCI: Iwin.

1

12

12

So³ectwo Krosino, Wielanowo
MIEJSCOWOCI: Krosino, Boleszkowice, Wielanowo, Glewo.

2

13

13

So³ectwo Grzmi¹ca
MIEJSCOWOCI: Sucha.

1

Granice okrêgu
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Poz. 310 - 311

Poz. 310
UCHWA£A NR XX/150/2000
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim
z dnia 29 czerwca 2000 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie podzia³u gminy na obwody g³osowania oraz ustalenia siedziby obwodowych
komisji wyborczych.
Na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602, Nr 160, poz. 1060), na wniosek Burmistrza Miasta Gminy, uchwala siê co nastêpuje
§ 1.
W za³¹czniku nr 1 do uchwa³y nr 39/98 Zarz¹du Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim z dnia 8 wrzenia 1998 r. w sprawie
podzia³u gminy na obwody g³osowania oraz ustalenia siedziby obwodowych komisji wyborczych
(Dz. Urz. Woj. Koszaliñskiego Nr 26, poz. 179) zmienia siê siedzibê obwodowej komisji wyborczej w obwodzie g³osowania
nr I na: Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Kaliszu Pomorskim, ul. Wolnoci 20.
§ 2.
Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego i podaniu do publicznej
wiadomoci w formie obwieszczenia na terenie miasta i gminy Kalisz Pomorski.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Halina Ginalska

Poz. 311
UCHWA£A NR XX/113/2000
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 5 lipca 2000 r.
w sprawie utworzenia obwodów g³osowania.
Na podstawie art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602, Nr 160, poz. 1060) uchwala siê, co nastêpuje:
§ 1.
Na obszarze Gminy Wierzchowo tworzy siê obwody g³osowania, których numery, granice oraz siedziby komisji wyborczych
okrelono w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§ 2.
Traci moc uchwa³a Nr XXVI/29/98 Zarz¹du Gminy Wierzchowo z dnia 21 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia obwodów
g³osowania (Dz. Urz. Woj. Koszaliñskiego Nr 24, poz. 160).
§ 3.
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej
wiadomoci w formie obwieszczenia na terenie Gminy Wierzchowo.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Kazimiera £apiñska
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Za³¹cznik do uchwa³y Nr XX/113/2000
Rady Gminy Wierzchowe
z dnia 5 lipca 2000 r.

Nr obwodu
G³osowania
1

2

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej
Szko³a Podstawowa
w wierczynie

Granice obwodu
Danowice, Dêbniewice, Knowie, Króle, Otrzep, Sonica,
wierczyna, Wieloboki
Bêdlino, Bonin, Osiek Drawski,
Wierzchówko, Wierzchowo – ulice: D³uga,
Lipowa, Ogrodowa, Plac Or³a Bia³ego, Polna,
Szkolna, Wojska Polskiego, 3 –go Marca

Szko³a Podstawowa
w Wierzchowie
ul. D³uga 26 a

3

Garbowo, Nowe Laski, Radomyl, ¯abin, ¯abinek,
¯eñsko, Wierzchowe – ulice: Lena, Parkowa

4

Odrêbny obwód g³osowania w Zak³adzie Karnym Wierzchowie

Gminny Orodek
Kultury
w Wierzchowie
ul. Parkowa 7
Zak³ad Karny
w Wierzchowie
ul. Szkolna 8

Poz. 312
UCHWA£A NR XX/114/2000
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 5 lipca 2000 r.
w sprawie ustalenia numerów i granic okrêgów wyborczych oraz liczby radnych wybieranych w ka¿dym
okrêgu.
Na podstawie art. 92 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.  Ordynacja wyborcza do rad gmin,rad powiatów
i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602, Nr 160, poz. 1060) uchwala siê co nastêpuje:
§ 1.
Dokonuje siê podzia³u gminy na okrêgi wyborcze, których numery, granice, liczby wybieranych radnych w ka¿dym
okrêgu oraz siedzibê gminnej komisji wyborczej okrelono w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§ 2.
Traci moc uchwala Nr XXVI/28/98 Zarz¹du Gminy Wierzchowo z dnia 21 sierpnia 1998 r. w sprawie ustalenia numerów
i granic okrêgów wyborczych oraz liczby radnych wybieranych w ka¿dym okrêgu (Dz. Urz. Woj. Koszaliñskiego Nr 23,
poz. 146).
§ 3.
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej
wiadomoci w formie obwieszczenia na terenie Gminy Wierzchowo.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
PRZEWODNICZ¥CY GMINY
Kazimiera £apiñska
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Za³¹cznik do uchwa³y Nr XX/114/2000
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 5 lipca 2000 r.

Nr okrêgu
wyborczego
1
2
3

Granice okrêgu

Liczba radnych
wybieranych okrêgu

so³ectwo - Bêdlino

Siedziba gminnej
komisji wyborczej

1

so³ectwo - Garbowo
so³ectwo - Nowe Laski
so³ectwo - Osiek Drawski
miejscowoæ - Bonin

1
1

4

so³ectwo - Otrzep
so³ectwo - Swierczyna
miejscowoæ - Danowice
miejscowoæ - Dêbniewice
so³ectwo - Wielboki

5

so³ectwo - Sonica
miejscowoæ - Knowie
miejscowoæ - Króle

6

so³ectwo - Wierzchowo - ulice:
D³uga, Lipowa, Ogrodowa, Plac
Or³a Bia³ego, Polna, Szkolna,
Wojska Polskiego, 3-go Marca
miejscowoæ-Wierzchówko

5

7

so³ectwo - Wierzchowo - ulice:
Lena, Parkowa

1

8

so³ectwo - ¯abin
miejscowoæ - ¯eñsko

3

9

so³ectwo - ¯abinek
miejscowoæ - Radomyl

1

4

1

Gminna Komisja
Wyborcza
w Wierzchowie
ul. D³uga 29
(Urz¹d Gminy
Wierzchowo)

Poz. 313
UCHWA£A NR XVIII/147/2000
Rady Miejskiej w Barlinku
z dnia 7 czerwca 2000 r.
w sprawie zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego obszaru w Barlinku
w rejonie ul. Okrêtowej
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; z 2000 r. Nr 26, poz. 306) oraz art. 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 oraz Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279;
z 2000 r. Nr 12, poz. 136) oraz uchwa³y nr IX/66/99 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie
przyst¹pienia do zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Barlinek Rada
Miejska uchwala, co nastêpuje:
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§ 1.
Ustalenia ogólne
1.

Uchwala siê zmianê w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Barlinka, zatwierdzonym uchwa³¹
nr XXXII/272/94 Rady Miasta w Barlinku z dnia 26 maja 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gorzowskiego nr 17, poz. 100) dla
terenu po³o¿onego w Barlinku w rejonie ul. Okrêtowej, sk³adaj¹c¹ siê z ustaleñ planu zawartych w § 2 oraz na
rysunku planu w skali 1:1000, który stanowi integralny za³¹cznik graficzny do niniejszej uchwa³y.

2.

Zmienia siê obowi¹zuj¹ce dla dzia³ek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147,
339 i 400 ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. Barlinek z funkcji sadów,
ogrodów i upraw polowych przeznaczaj¹c je na cele produkcyjno-sk³adowe i komunikacji ulicznej.
§ 2.
Ustalenia szczegó³owe planu

1.

Granice opracowania zmiany planu, linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach, linie wewnêtrznego podzia³u,
obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne linie zabudowy oraz korytarze techniczne linii przesy³owych wraz z ich odleg³ociami
od istniej¹cych granic okrela rysunek planu.

2.

Obszary oznaczone symbolami P, S przeznacza siê na cele produkcyjno-sk³adowe z warunkiem stosowania
nieuci¹¿liwych dla rodowiska naturalnego technologii produkcji i sk³adowania.

3.

Obszar oznaczony symbolem KZ przeznacza siê pod rezerwê rozbudowy ul. Okrêtowej w klasie ulicy zbiorczej
obszarowej w liniach rozgraniczaj¹cych o szerokoci 20,0 m - jak na rysunku planu.

4.

Obszar oznaczony symbolem KL przeznacza siê pod pas techniczny ulicy lokalnej w liniach rozgraniczaj¹cych
o szerokoci 15,0 m - jak na rysunku planu.

5.

Teren oznaczony symbolem T przeznacza siê pod lokalizacjê elektroenergetycznej kontenerowej stacji
transfromatorowej.

6.

Dla obszaru planu ustala siê nastêpuj¹ce warunki kszta³towania zabudowy:
a. wysokoæ zabudowy - nie wy¿ej ni¿ 15,0 m od powierzchni terenu;
b. ustala siê dla ka¿dej posesji maksymalny wskanik wykorzystania terenu do 0.50  rozumiany jako stosunek
powierzchni ca³kowitej budynków do powierzchni terenu dzia³ki;
c. na terenach oznaczonych symbolami P, S w zale¿noci od potrzeb dopuszcza siê mo¿liwoæ wtórnych podzia³ów
i wyznaczania dróg wewnêtrznych;
d. dla takich dróg wewnêtrznych ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy w odleg³oci min. 5,0 m od ich granic;
e. dla dzia³ki nr ewidencyjny 142, wzd³u¿ jej pó³nocnej granicy, ustala siê s³u¿ebnoæ gruntow¹ w zakresie
dojazdu i niezbêdnego uzbrojenia technicznego dla obs³ugi dzia³ki nr ewid.143.

7.

Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a. dostêpnoæ piesza, dojazdy i obs³uga komunikacyjna  od ul. Okrêtowej i projektowanej ulicy lokalnej;
b. poszerzenie ul. Okrêtowej oznaczone symbolem KZ i ulica nowoprojektowana oznaczona symbolem
KL s¹ drogami publicznymi, a wyznaczone pasy techniczne przeznacza siê pod jezdnie, chodniki, wysok¹
i nisk¹ zieleñ przydro¿n¹, pe³ne uzbrojenie techniczne z owietleniem, a ul. Okrêtow¹ dodatkowo w cie¿kê
rowerow¹;
c. ka¿dorazowo parkingi potrzeb w³asnych i klientów nale¿y zapewniæ w granicach posesji;
d. zaopatrzenie w wodê pitn¹ - z wodoci¹gu miejskiego, ze ród³em zaopatrzenia zlokalizowanym poza obszarem
opracowania,
e. zaopatrzenie w wodê dla celów technologicznych  dopuszcza siê z w³asnej sieci wodoci¹gowej zasilanej
z w³asnego ujêcia zlokalizowanego ewentualnie poza granicami niniejszego planu;
f. awaryjne zaopatrzenie w wodê dla celów obrony cywilnej  z projektowanej studni publicznej wg rysunku
planu;
g. utrzymuje siê i rozwija dotychczasowe zasady odprowadzenia cieków z rozdzielczym systemem kanalizacji
sanitarnej i deszczowej  do miejskich sieci przebiegaj¹cych poza granicami opracowania;
h. odprowadzenie ewentualnych cieków technologicznych po ich neutralizacji na terenie posesji  do miejskiej
kanalizacji sanitarnej;
i.
odprowadzenie wód opadowych z ulic, placów wewnêtrznych i dachów obiektów budowlanych  do istniej¹cego
kolektora deszczowego w ul. Okrêtowej;
j.
zaopatrzenie w ciep³o i ciep³¹ wodê u¿ytkow¹  z w³asnych kot³owni opalanych paliwem p³ynnym lub gazowym.
Dopuszcza siê równie¿ niekonwencjonalne ród³a ciep³a;
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zasilanie w energiê elektryczn¹ z projektowanej stacji transformatorowej z dopuszczeniem mo¿liwoci
przebudowy lub skablowania istniej¹cych linii redniego napiêcia 15 kV, a w przypadku koniecznoci, dopuszcza
siê budowê zak³adowych stacji transformatorowych z zasilaniem ich liniami kablowymi;
przy³¹czenie do sieci elektroenergetycznej po stronie niskiego napiêcia  kablowe;
pod³¹czenie do sieci teletechnicznej  kablowe lub w kanalizacji teletechnicznej;

Szczególne warunki zagospodarowania terenu wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska i ochrony krajobrazu:
a. nakazuje siê usuwanie sta³ych odpadów bytowych w systemie obowi¹zuj¹cym w m. Barlinek;
b. dla funkcji produkcyjnych ustala siê bezinwazyjny dla rodowiska sposób unieszkodliwiania odpadów
technologicznych;
c. ustala siê zakaz stosowania sta³ych pe³nych ogrodzeñ posesji;
d. ustala siê zakaz wycinki istniej¹cych drzew ozdobnych;
e. dla poszczególnych posesji wprowadza siê obowi¹zek za³o¿enia i utrzymywania sta³ej zieleni ozdobnej
i izolacyjnej obejmuj¹cej min. 10% powierzchni posesji:
§ 3.
Ustalenia koñcowe

1.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 oraz art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siê
jednorazow¹ op³atê w wysokoci 30 % z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci zawartych w obszarze objêtym
planem.

2.

Traci moc uchwa³a nr XXXII/272/94 Rady Miasta w Barlinku z dnia 26 maja 1994 r. w sprawie uchwalenia planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. Barlinek  w ca³ym obszarze i zakresie ustaleñ niniejszej uchwa³y.

3.

Zgodnie z decyzj¹ Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr GZ.tr.051/602-343/99 z dnia 20 stycznia 2000  na ca³ym
obszarze opracowania zmienia siê przeznaczenie gruntów rolnych klasy IIIa i IIIb o ³¹cznej powierzchni 7,77 ha
na cele nierolne.

4.

Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i Gminy w Barlinku.

5.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZ¥CY RADY
Edward Sznabowicz
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Za³¹cznik do uchwa³y Nr XVIII/147/2000
Rady Miejskiej w Barlinku
z dnia 7 czerwca 2000 r.
BARLINEK
rejon ul. Okrêtowej
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UCHWA£A NR XX/263/2000
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 29 czerwca 2000 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino - rejon
ul. S³onecznej.
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; zmiany: 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; z 2000 r. Nr 26, poz. 306) oraz art. 26 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139; zmiana: Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136), a tak¿e uchwa³y Nr XLI II/521 /98 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 maja 1998 r.
 Rada Miejska w Gryfinie uchwala, co nastêpuje
DZIA£ I
USTALENIA OGÓLNE
§ 1.
Uchwala siê zmianê w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, zatwierdzonym uchwal¹
Rady Narodowej w Gryfinie Nr XIII/90/90 z dnia 26 kwietnia 1990 r. (Dz. U. Woj. Szczec. Nr 14, poz. 204) wraz
z póniejszymi zmianami  w rejonie ul. S³onecznej miasta Gryfino.
§ 2.
Zmiana planu obejmuje obszar oznaczony na rysunku zmiany planu w skali 1:1000 (za³¹czniku do niniejszej uchwa³y),
w tym obejmuje w ca³oci dzia³kê nr 500 oraz w czêci dzia³ki o numerach: 478 i 499 (przylegle drogi gruntowe).
DZIA£ II
PRZEZNACZENIE TERENU
§ 3.
1.

Elementarny teren funkcjonalny oznaczony na rysunku planu symbolem 1.US mo¿e byæ przeznaczony na cele us³ug
sportu i rekreacji.

2.

Przez funkcjê us³ugow¹ rozumie siê zabudowê przeznaczon¹ na dzia³alnoæ sportow¹, rekreacyjn¹ i gastronomiczn¹.

3.

W przypadku u¿ytkowania terenu w sposób zagra¿aj¹cy bezpieczeñstwu ludzi, wprowadza siê obowi¹zek trwa³ego
zabezpieczenia terenu przed dostêpem osób trzecich.

4.

Wprowadza siê zakaz:
a) lokalizacji funkcji mieszkaniowej, w tym mieszkañ s³u¿bowych,
b) lokalizacji zabudowy w strefie zagro¿enia bezpieczeñstwa ludzi.

5.

W granicach terenu nale¿y zapewniæ:
a) co najmniej 1 miejsce postojowe dla samochodu osobowego na ka¿de 200 m2 powierzchni u¿ytkowej obiektów,
w tym strzelnic otwartych,
b) tereny urz¹dzonej zieleni wysokiej i niskiej  zajmuj¹cej co najmniej 40 % powierzchni elementarnego terenu
funkcjonalnego.
§ 4.

1.

Elementarny teren funkcjonalny oznaczony na rysunku planu symbolem 2.UT mo¿e byæ przeznaczony na cele
us³ug turystycznych.

2.

Przez funkcjê us³ug turystycznych rozumie siê zabudowê przeznaczon¹ na dzia³alnoæ hotelarsk¹, pensjonatow¹
i gastronomiczn¹.

3.

Wprowadza siê zakaz:
a) lokalizacji funkcji mieszkaniowej,
b) stosowania dachów p³askich i spadzistych asymetrycznych, a tak¿e stosowania na pokrycie dachów blach
falistych, blach dachówkopodobnych lub innych rodzajów pokryæ wielkowymiarowych.

4.

W granicach terenu nale¿y zapewniæ:
a) co najmniej 1 miejsce postojowe dla samochodu osobowego
 na ka¿de 2 ³ó¿ka w hotelu lub pensjonacie,
 na ka¿de 30 m2 powierzchni sali konsumpcyjnej,
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tereny urz¹dzonej zieleni wysokiej i niskiej  zajmuj¹cej co najmniej 50 % powierzchni dzia³ki.

Zabudowa powinna odpowiadaæ ni¿ej wymienionym warunkom:
a) wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu przyleg³ego terenu do najwy¿szej kalenicy, nie powinna
przekraczaæ 12 m,
b) iloæ kondygnacji nie powinna przekraczaæ trzech, w tym najwy¿sza kondygnacja mo¿e byæ usytuowana
wy³¹cznie w poddaszu,
c) ³¹czna intensywnoæ zabudowy nie mo¿e przekraczaæ wartoci - 0,60,
d) powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 40 % powierzchni dzia³ki,
e) zadaszenie zabudowy dachami o nachyleniu po³aci od 30° do 50° z pokryciem wy³¹cznie ceramicznym,
cementowym lub bitumicznym,
f) usytuowanie zabudowy nie powinno naruszaæ nieprzekraczalnych linii zabudowy, w tym linii wyznaczonej
wzd³u¿ napowietrznej sieci elektroenergetycznej - do czasu jej likwidacji,
g) dopuszcza siê sytuowanie obiektów na granicy nieruchomoci od strony ci¹gu pieszego oznaczonego
symbolem KP 01.
§ 5.

1.

Elementarny teren funkcjonalny oznaczony na rysunku planu symbolem 3.ZW mo¿e byæ przeznaczony na zieleñ
wysok¹.

2.

Przez zieleñ wysok¹ rozumie siê zagospodarowanie urz¹dzon¹ zieleni¹ nisk¹ i wysok¹ na powierzchni nie mniejszej
ni¿ 80 % terenu.

3.

Na wymienionym w pkt 1 terenie wprowadza siê zakaz lokalizacji jakiekolwiek zabudowy, z wyj¹tkiem stacji
transformatorowej.

4.

Realizacja zieleni wysokiej bêdzie wymagana wraz z przyst¹pieniem do inwestowania na terenach oznaczonych
symbolami 1.US i 2.UT, a tak¿e bêdzie wymaga³a spe³nienia warunków wynikaj¹cych z s¹siedztwa z terenami
kolejowymi.
DZIA£ III
ROZGRANICZENIE TERENÓW
§ 6.

1.

Rozgraniczenie elementarnego terenu funkcjonalnego oznaczono na rysunku planu lini¹ ci¹g³¹ grub¹.

2.

Rozgraniczenie terenów publicznych (komunikacyjnych) oznaczono na rysunku planu lini¹ ci¹g³¹ z kropk¹.

3.

Wprowadza siê zakaz usytuowania ogrodzeñ dzia³ek budowlanych w pasie dróg publicznych wyznaczonych w planie.
DZIA£ IV
ULICE i UZBROJENIE TERENU
§ 7.

Obszar objêty opracowaniem powinien byæ obs³ugiwany komunikacyjnie przez ulice dojazdowe oznaczone na rysunku
planu symbolami KD 01, KD 02, KD 03 i KD 04 - maj¹ce po³¹czenie z s¹siednimi drogami gruntowymi, a tak¿e ci¹g pieszorowerowy ³¹cz¹cy ulice KD 01 z KD 03.
§ 8.
1.

Ulica dojazdowa oznaczona na rysunku planu symbolem KD 01 obejmuje:
1) teren o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 12 m,
2) jezdniê o szerokoci minimum 6 m,
3) cie¿kê rowerow¹ o szerokoci minimum 3 m,
4) jednostronny chodnik o szerokoci minimum 1,5 m,
5) podziemne uzbrojenie, w tym - sieæ wodoci¹gow¹ z hydrantami naziemnymi, sieæ kanalizacji ciekowej,
sieæ kanalizacji deszczowej, sieæ elektroenergetyczn¹ kablow¹ 0,4 kV i sieæ telekomunikacyjn¹.

2.

Ulica dojazdowa oznaczona na rysunku planu symbolem KD 02 obejmuje:
1) teren o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 15 m,
2) jezdniê o szerokoci minimum 6 m,
3) cie¿kê rowerow¹ o szerokoci minimum 3 m,
4) jednostronny chodnik o szerokoci minimum 1,5 m,
5) podziemne uzbrojenie, w tym - sieæ wodoci¹gow¹ z hydrantami naziemnymi, sieæ kanalizacji ciekowej,
sieæ kanalizacji deszczowej, sieæ elektroenergetyczn¹ kablow¹ 0,4 kV i sieæ telekomunikacyjn¹.

3.

Ulica dojazdowa oznaczona na rysunku planu symbolem KD 03 obejmuje:
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teren o zmiennej szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych od 15 do 20 m,
jezdniê o szerokoci minimum 6 m,
cie¿kê rowerow¹ o szerokoci minimum 3 m,
jednostronny chodnik o szerokoci minimum 1,5 m,
podziemne uzbrojenie, w tym - sieæ kanalizacji deszczowej, sieæ elektroenergetyczn¹ kablow¹ 0,4 kV i sieæ
telekomunikacyjn¹.

4.

Ulica dojazdowa oznaczona na rysunku planu symbolem KD 04 obejmuje:
1) teren o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 10 m,
2) jezdniê o szerokoci minimum 3,5 m,
3) jednostronny chodnik o szerokoci minimum 1,5 m,
4) podziemne uzbrojenie, w tym - sieæ kanalizacji deszczowej, sieæ elektroenergetyczn¹ kablow¹ 0,4 kV i sieæ
telekomunikacyjn¹.

5.

Ci¹g pieszo-rowerowy ³¹cz¹cy ulice KD 01 z KD 03 obejmuje:
1) teren o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych minimum 6 m,
2) cie¿kê rowerow¹ o szerokoci minimum 3 m,
3) jednostronny chodnik o szerokoci minimum 2 m,
4) podziemne uzbrojenie, w tym - sieæ wodoci¹gow¹ z hydrantami naziemnymi, sieæ elektroenergetyczn¹ kablow¹
0,4 kV i sieæ telekomunikacyjn¹.

6.

Na obszarze objêtym opracowaniem obowi¹zuje zakaz postoju samochodów ciê¿arowych o ³adownoci powy¿ej
2,5 tony oraz obowi¹zuje zakaz urz¹dzania parkingów dla samochodów osobowych o iloci przekraczaj¹cej wymagania
okrelone w niniejszym planie.
DZIA£ V
ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
§ 9.

Zaopatrzenie w wodê na cele bytowe nale¿y zapewniæ z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej - na warunkach okrelonych przez
Przedsiêbiorstwo Us³ug Komunalnych, Spó³kê z o.o. w Gryfinie.
§ 10.
Zaopatrzenie w wodê na cele przeciwpo¿arowe nale¿y zapewniæ ze zbiornika przeciwpo¿arowego usytuowanego
w granicach elementarnego terenu funkcjonalnego oznaczonego symbolem 1.US - zasilanego na warunkach okrelonych
przez Przedsiêbiorstwo Us³ug Komunalnych, Spó³kê z o.o. w Gryfinie.
§ 11.
1.

cieki bytowe nale¿y odprowadziæ do komunalnej sieci kanalizacji ciekowej (projektowanej w ulicach oznaczonych
symbolami KD 01 i KD 02) - na warunkach okrelonych przez Przedsiêbiorstwo Us³ug Komunalnych, Spó³kê z o.o.
w Gryfinie.

2.

Do czasu realizacji komunalnej sieci kanalizacji ciekowej, dopuszcza siê odprowadzenie cieków bytowych
do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych.
§ 12.

1.

Wody opadowe nale¿y odprowadziæ do sieci kanalizacji deszczowej (projektowanej w ulicach oznaczonych symbolami
KD 01 i KD 02) - na warunkach okrelonych przez Przedsiêbiorstwo Us³ug Komunalnych, Spó³kê z o.o. w Gryfinie.

2.

Wody opadowe z ulic oznaczonych symbolami KD 03 i KD 04 nale¿y odprowadziæ do zbiornika wodnego
usytuowanego poza granic¹ zmiany w planie  poprzez separator piasku i zwi¹zków ropopochodnych.

3.

Do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej, dopuszcza siê odprowadzenie wód opadowych na tereny
nieutwardzone w granicach poszczególnych nieruchomoci.
§ 13.

Zaopatrzenie w energiê ciepln¹ do celów bytowych nale¿y zapewniæ z wykorzystaniem indywidualnych róde³.
§ 14.
Zasilanie w energiê elektryczn¹ obiektów nale¿y zapewniæ na warunkach okrelonych przez Energetykê Szczeciñsk¹
S.A., Rejon Energetyczny Szczecin.
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DZIA£ VI
OCHRONA RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
§ 15.
Do czasu ukszta³towania siê pasa zieleni parkowej, o którym mowa w § 3, elementarny teren funkcjonalny oznaczony
symbolem 1.US nale¿y izolowaæ akustycznie ekranami usytuowanymi od strony s¹siednich terenów mieszkaniowych
 staraniem i na koszt w³acicieli nieruchomoci.
§ 16.
Gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych powinno byæ oparte o obowi¹zuj¹ce w tym zakresie przepisy szczególne.
§ 17.
Zbêdne masy ziemne powstaj¹ce w czasie realizacji inwestycji nale¿y przetransportowaæ w miejsce wskazane przez
burmistrza miasta i gminy Gryfino lub wykorzystaæ do nowego ukszta³towania terenu w granicach dzia³ki.
DZIA£ VII
OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH
§ 18.
1.

Na cele nierolnicze i nielene przeznacza siê grunty orne pochodzenia mineralnego o powierzchni ³¹cznej - 3,1868 ha,
w tym:
1) klasy R-III.........................................................0,5872 ha
2) klasy R-IVa....................................................... 0,1296 ha
3) klasy R-IVb........................................................0,2060 ha
4) klasy R-V............................................................0,4280 ha
5) klasy Ps-VI........................................................1,8360 ha

2.

Wy³¹czenie gruntów z produkcji rolniczej nast¹pi na cele us³ug sportu i rekreacji, us³ug turystycznych i zieleni
parkowej.
DZIA£ VIII
OBRONA CYWILNA
§ 19.

Awaryjne zaopatrzenie w wodê nale¿y zapewniæ ze studni usytuowanej w granicach terenu oznaczonego
symbolem 3.ZW.
DZIA£ IX
STAWKA PROCENTOWA S£U¯¥CA NALICZENIU OP£ATY PLANISTYCZNEJ
§ 20.
Wysokoæ jednorazowej op³aty, pobieranej przez burmistrza przy zbyciu nieruchomoci, ustala siê na 30 % wzrostu
wartoci nieruchomoci.
DZIA£ X
USTALENIA KOÑCOWE
§ 21.
Na obszarze objêtym niniejsz¹ uchwa³¹ uchyla siê uchwa³ê Nr XIII/90/90 Rady Narodowej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia
1990 r. w sprawie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino (Dz. Urz. Woj. Szczeciñskiego
Nr 14, poz. 204).
§ 22.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i Gminy w Gryfinie.
§ 23.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Marek Kozicki
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Za³¹cznik do uchwa³y Nr XX/263/2000
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 29 czerwca 20000 r.

granica opracowania zmian w planie
granice elementarnych terenów funkcjonalnych
linie regulacyjne ulic
nieprzekraczalne linie zabudowy
projektowana studnia publiczna
projektowana sieæ wodoci¹gowa
projektowane kana³y ciekowe

Ø

Ø

projektowane kana³y deszczowe

110 mm

0,20 m

Ø

0,30 i 0,25 m

ulice dojazdowe
projektowana cie¿ka roweowa
drzewa istniej¹ce

TEREN US£UG SPORTOWYCH
TEREN US£UG TURYSYCZNYCH
TEREN ZIELENI WYSOKIEJ
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UCHWA£A NR XX/264/2000
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 29 czerwca 2000 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino
 miejscowoæ Nowe Czarnowo  Kolonia.
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; zmiany: 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; z 2000 r. Nr 26, poz. 306) oraz art. 26 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139; zmiana: Nr 41,
poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136), a tak¿e uchwa³y Nr VII/83/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25
marca 1999 r.  Rada Miejska w Gryfinie uchwala, co nastêpuje
DZIA£ I
USTALENIA OGÓLNE
§ 1.
Uchwala siê zmianê w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino, zatwierdzonym uchwa³¹ Rady
Narodowej w Gryfinie Nr XIII/90/90 z dnia 26 kwietnia 1990 r. (Dz. U. Woj. Szczec. Nr 14, poz. 204) wraz z póniejszymi
zmianami  w miejscowoci NOWE CZARNOWO  KOLONIA.
§ 2.
Zmiana planu obejmuje obszar oznaczony na rysunku zmiany planu w skali 1:1000 (za³¹czniku do niniejszej uchwa³y),
w tym obejmuje w ca³oci dzia³ki o numerach: 1 /1, 1 /2, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 4/2, 4/3, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 28/1, 28/2, 31 /7, 43/1,
43/2, 43/3, 44/2, 44/3, 44/4, 44/5, 45, 46/1, 46/2, 47/1, 47/2 i 205 oraz w czêci dzia³ki o numerach: 5/4, 28/3, 29/2 i 31 /9.
DZIA£ II
PRZEZNACZENIE TERENÓW
I SZCZEGÓ£OWE ZASADY ICH ZAGOSPODAROWANIA
§ 3.
1.

Elementarne tereny funkcjonalne oznaczone na rysunku planu symbolami 1.MJ, 3.MJ, 6.MJ i 7.MJ, przeznaczone
s¹ pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.

2.

Przez zabudowê jednorodzinn¹ rozumie siê budynek mieszkalny jednorodzinny wolno stoj¹cy, bliniaczy, atrialny,
a tak¿e budynek mieszkalny zawieraj¹cy nie wiêcej ni¿ 4 mieszkania.

3.

Na terenach przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ dopuszcza siê lokalizacjê uzupe³niaj¹cej funkcji us³ugowej,
pod warunkiem ograniczenia jej ewentualnego szkodliwego oddzia³ywania do granic nieruchomoci, na której
bêdzie usytuowana.

4.

Przez funkcjê us³ugow¹ rozumie siê zabudowê przeznaczon¹ na dzia³alnoæ handlow¹, gastronomiczn¹, rzemielnicz¹
lub produkcyjn¹ nie powoduj¹c¹ powstawanie cieków technologicznych oraz odpadów niebezpiecznych.

5.

Powierzchnia wydzielanej dzia³ki budowlanej nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 900 m2.

6.

Wprowadza siê zakaz:
a) zabudowy istniej¹cego rowu melioracyjnego i wycinki drzew rosn¹cych wzd³u¿ rowu,
b) stosowania dachów p³askich i spadzistych asymetrycznych.

7.

Z zastrze¿eniem pkt 6 lit. a, dopuszcza siê po³¹czenia komunikacyjne nieruchomoci po³o¿onych po obu stronach
rowu melioracyjnego.
§ 4.

1.

Elementarne tereny funkcjonalne oznaczone na rysunku planu symbolami 2.U. i 4.U, przeznaczone s¹ na funkcjê
us³ugow¹.

2.

Przez funkcjê us³ugow¹ rozumie siê zabudowê przeznaczon¹ na dzia³alnoæ handlow¹, gastronomiczn¹, rzemielnicz¹
lub produkcyjn¹ nie powoduj¹c¹ powstawanie cieków technologicznych oraz odpadów niebezpiecznych.

3.

Wprowadza siê zakaz:
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lokalizacji funkcji mieszkaniowej,
zabudowy istniej¹cego rowu melioracyjnego i wycinki drzew rosn¹cych wzd³u¿ rowu,
stosowania dachów p³askich i spadzistych asymetrycznych.

Z zastrze¿eniem pkt 3 lit. b, dopuszcza siê po³¹czenia komunikacyjne nieruchomoci po³o¿onych po obu stronach
rowu melioracyjnego.
§ 5.

1.

Elementarny teren funkcjonalny oznaczony na rysunku planu symbolem 5. NO mo¿e byæ przeznaczony na lokaln¹
oczyszczalniê cieków.

2.

Wprowadza siê zakaz lokalizacji jakiejkolwiek zabudowy nadziemnej.
§ 6.

1.

Elementarny teren funkcjonalny oznaczony na rysunku planu symbolem 8.ZR mo¿e byæ przeznaczony na zieleñ
rekreacyjn¹ u¿ytkowan¹ przez w³acicieli dzia³ek budowlanych bezporednio granicz¹cych z tym terenem.

2.

Przez zieleñ rekreacyjn¹ rozumie siê zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne  z udzia³em zieleni niskiej
i wysokiej nie mniejszym ni¿ 60 % powierzchni terenu.

3.

Na wymienionym w pkt 1 terenie dopuszcza siê zabudowê s³u¿¹c¹ celom rekreacyjnym.

4.

Wprowadza siê zakaz stosowania dachów p³askich i asymetrycznych dachów spadzistych.
§ 7.

W granicach elementarnych terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.MJ, 2.U, 3.MJ,
4.U i 6. MJ, wprowadza siê nakaz zagospodarowania nisk¹ i wysok¹ zieleni¹ izolacyjn¹ pasa terenu o szerokoci minimum
10 m wzd³u¿ granic nieruchomoci przylegaj¹cych do drogi krajowej nr 118.
DZIA£ III
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
§ 8.
Maksymalna intensywnoæ zabudowy (mieszkaniowej i us³ugowej) obliczana dla ka¿dej nieruchomoci odrêbnie  nie
mo¿e przekroczyæ wartoci 0,35.
§ 9.
1.

Usytuowanie zabudowy powinno odpowiadaæ obowi¹zuj¹cym liniom zabudowy i nie mo¿e naruszaæ
nieprzekraczalnych linii zabudowy.

2.

Dopuszcza siê sytuowanie obiektów na granicy nieruchomoci, pod warunkiem zastosowania oddzieleñ
przeciwpo¿arowych o odpornoci ogniowej minimum 120 minut.
§ 10.

1.

Wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu przyleg³ego terenu do najwy¿szej kalenicy, nie mo¿e przekroczyæ 9 m.

2.

Iloæ kondygnacji nie mo¿e przekraczaæ dwóch, w tym najwy¿sza kondygnacja mo¿e byæ usytuowana wy³¹cznie
w poddaszu.

3.

Obowi¹zuje zadaszenie zabudowy dachami symetrycznymi o nachyleniu po³aci od 30° do 50°.
DZIA£ IV
ROZGRANICZENIE TERENÓW
§ 11.

1.

Rozgraniczenie elementarnych terenów funkcjonalnych oznaczono na rysunku planu lini¹ ci¹g³¹ grub¹.

2.

Rozgraniczenie terenów publicznych (komunikacyjnych) oznaczono na rysunku planu lini¹ ci¹g³¹ z kropk¹.

3.

Orientacyjne rozgraniczenie wydzielonych dzia³ek budowlanych oznaczono na rysunku planu lini¹ przerywan¹.
DZIA£ V
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
§ 12.

1.

Obszar objêty opracowaniem powinien byæ obs³ugiwany komunikacyjnie wy³¹cznie poprzez ulice dojazdowe maj¹ce
po³¹czenie z drog¹ krajow¹ nr 118 i oznaczone na rysunku planu symbolami KD 01 i KD 02.

2.

Wprowadza siê zakaz wykonywania bezporednich po³¹czeñ komunikacyjnych elementarnych terenów
funkcjonalnych oznaczonych symbolami 2.U i 4.U z drog¹ krajow¹ nr 118 oznaczon¹ symbolem KG 01.
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3.

W granicach ka¿dej nieruchomoci nale¿y zapewniæ miejsca postojowe dla samochodów osobowych w iloci
ca³kowicie pokrywaj¹cej potrzeby, w tym:
1) dla lokali mieszkalnych 1 miejsce postojowe na ka¿de mieszkanie,
2) dla lokali us³ugowych  1 miejsce postojowe na ka¿de 50 m2 powierzchni u¿ytkowej.

4.

Na obszarze objêtym opracowaniem obowi¹zuje zakaz postoju samochodów ciê¿arowych (o ³adownoci powy¿ej
2,5 tony) oraz obowi¹zuje zakaz urz¹dzania parkingów dla samochodów osobowych o iloci przekraczaj¹cej
wymagania, o których mowa w ust. 2.
§ 13.

1.

Na planowany uk³ad komunikacyjny w granicach objêtych opracowaniem z³o¿¹ siê drogi publiczne wymienione
w pkt 2, 3 i 4.

2.

Istniej¹ca droga krajowa nr 118 klasy G, przeznaczona do modernizacji i oznaczona na rysunku planu symbolem
KG 01, w tym :
1) teren o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 25 m,
2) jezdnia o szerokoci minimum 7 m,
3) dwie zatoki autobusowe komunikacji miêdzymiastowej,
4) pobocza gruntowe o szerokoci minimum 1,25 m,
5) jednostronny chodnik o szerokoci minimum 1,5 m,
6) rowy odwadniaj¹ce.

3.

Ulica dojazdowa oznaczona na rysunku planu symbolem KD 01, w tym :
1) teren o zmiennej szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych od 10 do 25 m,
2) jezdnia o szerokoci minimum 6 m,
3) jednostronny pas zieleni (trawnika) o szerokoci 1,5 m,
4) jednostronny chodnik o szerokoci minimum 1,5 m.

4.

Ulica dojazdowa oznaczona na rysunku planu symbolem KD 02, w tym :
1) teren o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 10 m,
2) jezdnia o szerokoci minimum 6 m,
3) dwustronne chodniki o szerokoci minimum 1,5 m.
DZIA£ VI
ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
§ 14.

Zaopatrzenie w wodê na cele bytowe nale¿y zapewniæ z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej  na warunkach okrelonych
przez Przedsiêbiorstwo Us³ug Komunalnych, Spó³kê z o.o. w Gryfinie.
§ 15.
Zaopatrzenie w wodê na cele przeciwpo¿arowe nale¿y zapewniæ z hydrantów ulicznych naziemnych montowanych
na istniej¹cej sieci wodoci¹gowej.
§ 16.
1.

cieki bytowe nale¿y odprowadziæ do komunalnej sieci kanalizacji ciekowej (projektowanej w ulicach oznaczonych
symbolami KD 01 i KD 02)  na warunkach okrelonych przez Przedsiêbiorstwo Us³ug Komunalnych, Spó³kê z o.o.
w Gryfinie.

2.

Do czasu realizacji komunalnej sieci kanalizacji ciekowej wraz z lokaln¹ oczyszczalni¹ cieków, dopuszcza siê
odprowadzenie cieków bytowych do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych.
§ 17.

1.

Odprowadzenie wód opadowych nale¿y zapewniæ docelowo:
a) z dachów obiektów  na tereny nieutwardzone w granicach dzia³ek budowlanych lub do komunalnej sieci
kanalizacji deszczowej,
b) z jezdni i parkingów  wy³¹cznie do komunalnej sieci kanalizacji deszczowej (projektowanej w ulicach
oznaczonych symbolami KD 01 i KD 02) i dalej do istniej¹cego rowu melioracyjnego poprzez separatory
piasku i zwi¹zków ropopochodnych  na warunkach okrelonych przez Przedsiêbiorstwo Us³ug Komunalnych,
Spó³kê z o.o. w Gryfinie.

2.

Do czasu realizacji komunalnej sieci kanalizacji deszczowej, dopuszcza siê odprowadzenie wód opadowych
z parkingów do gruntu poprzez studzienki z wk³adem zabezpieczaj¹cym przed przenikaniem substancji
ropopochodnych.
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§ 18.
Zaopatrzenie w energiê ciepln¹ do celów bytowych nale¿y zapewniæ z wykorzystaniem indywidualnych róde³.
§ 19.
Zasilanie w energiê elektryczn¹ nale¿y zapewniæ na warunkach okrelonych przez Energetykê Szczeciñsk¹ S.A., Rejon
Energetyczny Szczecin.
§ 20.
1.

Zmiana w planie obejmuje planowan¹ infrastrukturê techniczn¹, sieæ kanalizacji ciekowej, lokaln¹ oczyszczalniê
cieków, sieæ kanalizacji deszczowej z separatorami piasku i zwi¹zków ropopochodnych w zakresie przedstawionym
na rysunku zmiany planu w skali 1:1000  stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

2.

Realizacja infrastruktury technicznej na terenie oznaczonym symbolem 5.N0 i w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy
oznaczonej symbolem KD01 bêdzie wymaga³a spe³nienia warunków wynikaj¹cych z s¹siedztwa z terenami kolejowymi
DZIA£ VII
OCHRONA RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
§ 21.

1.

Do czasu ukszta³towania siê pasa zieleni izolacyjnej, o którym mowa w § 7, od strony drogi krajowej nr 118 nale¿y
zastosowaæ skuteczne ekrany  izoluj¹ce staraniem i na koszt w³acicieli nieruchomoci.

2.

Elementarne tereny funkcjonalne oznaczone w planie symbolami 1.MJ, 3.MJ i 6.MJ (czêciowo) s¹ po³o¿one w strefie
zagro¿onej ha³asem od drogi krajowej nr 118 i od linii kolejowej. Realizacja inwestycji mo¿e byæ prowadzona
na wy³¹czne ryzyko w³acicieli nieruchomoci  bez prawa póniejszych roszczeñ z tego tytu³u.
§ 22.

Gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych powinno byæ oparte o obowi¹zuj¹ce w tym zakresie przepisy szczególne.
§ 23.
Zbêdne masy ziemne powstaj¹ce w czasie realizacji inwestycji nale¿y przetransportowaæ w miejsce wskazane przez
burmistrza miasta i gminy Gryfino lub wykorzystaæ do nowego ukszta³towania terenu w granicach dzia³ki.
§ 24.
Ze wzglêdu na ochronê ujêcia wód podziemnych w miejscowoci Krzypnica, w obszarze zewnêtrznej strefy ochronnej
poredniej obejmuj¹cej w ca³oci elementarne tereny funkcjonalne oznaczone symbolami 1.MJ, 2.U i 4.U oraz obejmuj¹cej
w czêci elementarny teren funkcjonalny oznaczony symbolem 3.MJ (czêæ na po³udnie od rowu melioracyjnego),
wprowadza siê zakaz:
1) rolniczego wykorzystywania cieków i gnojownicy,
2) wprowadzania cieków do ziemi i wód powierzchniowych,
3) mycia wszelkich pojazdów mechanicznych i urz¹dzeñ,
4) wydobywania kopalin,
5) budowy zak³adów przemys³owych i ferm chowu zwierz¹t,
6) lokalizowania wysypisk i wylewisk komunalnych i przemys³owych,
7) budowy obiektów zwi¹zanych z obrotem paliwami p³ynnymi i innymi substancjami chemicznymi,
8) urz¹dzania parkingów nie zwi¹zanych z funkcj¹ terenu elementarnego i obozowisk,
9) grzebania zwierz¹t,
10) lokalizowania nowych ujêæ wody, z wyj¹tkiem studni awaryjnych, o któtych mowa w § 26,
11) przechowywania i sk³adowania odpadów promieniotwórczych.
DZIA£ VIII
OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH
§ 25.
1.

Na cele nierolnicze i nielene przeznacza siê grunty orne pochodzenia mineralnego o powierzchni
³¹cznej  5,3171 ha, w tym:
1) klasy RIVb.....................................................0,4049 ha
2) klasy RV........................................................ 1,1961 ha
3) klasy RVI....................................................... 3,4661 ha
4) klasy PsVI......................................................0,2500 ha
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Wy³¹czenie gruntów z produkcji rolniczej nast¹pi na cele budownictwa mieszkaniowego i us³ugowego oraz zieleni
rekreacyjnej.
DZIA£ IX
OBRONA CYWILNA
§ 26.

Awaryjne zaopatrzenie w wodê nale¿y zapewniæ ze studni usytuowanych w granicach ulic oznaczonych symbolami
KD 01 i KD 02.
DZIA£ X
STAWKA PROCENTOWA S£U¯¥CA NALICZENIU OP£ATY PLANISTYCZNEJ
§ 27.
Wysokoæ jednorazowej op³aty, pobieranej przez burmistrza przy zbyciu nieruchomoci, ustala siê na 30 % wzrostu
wartoci nieruchomoci.
DZIA£ XI
USTALENIA KOÑCOWE
§ 28.
Na obszarze objêtym niniejsz¹ uchwa³¹ uchyla siê uchwa³ê Nr XIII/90/90 Rady Narodowej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia
1990 r. w sprawie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino  (Dz. Urz. Woj. Szczeciñskiego
Nr 14, poz. 204) oraz uchwa³ê Nr VI/60/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie zmiany planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino  rejon Pniewo, ¯órawki, ¯órwie, Nowe Czarnowo
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 7, poz. 73)..
§ 29.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i Gminy w Gryfinie.
§ 30.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Marek Kozicki
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Za³¹cznik do uchwa³y Nr XX/264/2000
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 29 czerwca 2000 r.

granica opracowania zmian w planie
granica elementarnych terenów funkcjonalnych
granice dzia³ek istniej¹cych ---- orientacyjne granice
wtórnego podzia³u dzia³ek
numery dzia³ek istniej¹cych
linie regulacyjne ulic
obowi¹zuj¹ce linie zabudowy
nieprzekraczalne linie zabudowy
projektowane studnie publiczne
projektowane kana³y ciekowe ø 0,20 m
istniej¹cy rów melioracyjny do renowacji
projektowane kana³y ciekowe ø 0,30 i ø 0,25 m
projektowany separator z wpustem do rowu
skrajny przewód istniej¹cej przesy³owej dwutorowej
lini elektroenergetycznej
o napiêciu 220 kV (KRAJNIK-GLINKI)
drzewa projektowane
drzewa istniej¹ce
droga g³ówna (krajowa nr 118)
ulice dojazdowe
TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
JEDNORODZINNEJ
TEREN ZIELENI REKREACYJNEJ
TEREN LOKALNEJ OCZYSZCZALNI CIEKÓW
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UCHWA£A NR XXI/124/2000
Rady Gminy w Starym Czarnowie
z dnia 14 lipca 2000 r.
w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo,
miejscowoci Glinna, lenictwo Glinna, w czêci oddzia³u 221c obrêbu lenego Rozdo³y.
Na podstawie art. 26 i 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136) oraz uchwa³y Nr IV/19/98 Rady Gminy w Starym
Czarnowie z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia w. wym. zmiany, Rada Gminy uchwala,
co nastêpuje:
§ 1.
1.

Uchwala siê zmianê w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo, zatwierdzonym
Uchwa³¹ G.R.N. w Starym Czarnowie Nr XII/57/86 z dnia 8 wrzenia 1986 r. (Dz. Urz. Woj. Szczec. Nr 10, poz. 226).

2.

Zmiana obejmuje czêæ terenu oznaczonego symbolem RP w czêci oddzia³u 221c obrêbu lenego Rozdo³y, lenictwo
Glinna, z przeznaczeniem pod lokalizacjê cmentarza ¿o³nierzy niemieckich poleg³ych w czasie II wojny wiatowej.

3.

Granice tego obszaru zaznaczono na rysunku zmiany w planie w skali 1:1000 stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej
uchwa³y.
§ 2.

1.

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady konstrukcji zmiany w planie:
1) Obszar objêty zmian¹ podzielony zosta³ na 2 tereny elementarne:
a) teren cmentarza, oznaczony symbolem ZC,
b) teren komunikacji stanowi¹cy projektowane poszerzenie istniej¹cej, poza obszarem opracowania, drogi
dojazdowej oznaczony symbolem DD.
2) Dla obszaru objêtego zmian¹, w § 5 ustalono zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.

2.

Usta³a siê nastêpuj¹ce zasady konstrukcji rysunku zmiany w planie:
1) Rysunek zmiany w skali 1:1000 jest integraln¹ czêci¹ zmiany i stanowi za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2) Tereny elementarne wyodrêbniono na rysunku zmiany w planie i oznaczona symbolami jak w ust. 1. pkt 1.
3) Wszystkie symbole graficzne u¿yte na rysunku zmiany zosta³y objanione w legendzie.
4) Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami s¹ nastêpuj¹ce elementy oznaczone graficznie:
a) linie rozgraniczenia terenów elementarnych,
b) lokalizacja bramy wjazdowej,
c) osie kompozycji zagospodarowania,
d) lokalizacja placu centralnego - dopuszcza siê inn¹ ni¿ na rysunku zmiany lokalizacjê placu centralnego
- we wschodnim zespole kwater,
e) lokalizacja i zasada uk³adu kwater grzebalnych,
f) rejon lokalizacji parkingu,
g) rejon lokalizacji budynku,
h) istniej¹cy ciek wodny.
§ 3.

1.

Ustala siê zakaz parcelacji terenów elementarnych.

2.

Dopuszcza siê realizacjê budynku zwi¹zanego z podstawowym przeznaczeniem terenu, ³¹cz¹cego funkcjê obs³ugi
odwiedzaj¹cych z funkcj¹ gospodarcz¹ dotycz¹c¹ utrzymania cmentarza.

3.

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady realizacji poszczególnych elementów zagospodarowania:
1) Budynek z ust. 2:
 wysokoæ do 1,5 kondygnacji,
 materia³ zewnêtrzny cian - tradycyjny: ceg³a, kamieñ, drewno,
 dach symetryczny o k¹cie nachylenia po³aci 30° ÷ 45°, bez cianki kolankowej, kryty dachówk¹ ceramiczn¹,
2) Pozosta³e obiekty: krzy¿, tablice pamiêci w centralnym miejscu za³o¿enia o maksymalnej wysokoæ do 3,5 m.
3) Ogrodzenie terenu o wysokoci do 2,0 m, wykonane z tradycyjnych materia³ów kamienia, ceg³y, drewna.
Dopuszcza siê kute elementy stalowe ogrodzenia i bramy. Zakaz budowy ogrodzenia pe³nego.
4) Nawierzchnie - parkingu, placu centralnego, alejek, terenu wokó³ budynku - dopuszcza siê utwardzenie z kamienia
lub ¿wiru.
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W liniach rozgraniczenia terenu elementarnego 01 DD dopuszcza siê przebieg linii infrastruktury technicznej.
§ 4.

Teren opracowania po³o¿ony jest na obszarze Szczeciñskiego Parku Krajobrazowego Puszcza Bukowa. Obowi¹zuj¹
zakazy i nakazy zawarte w Rozporz¹dzeniu Nr 5/98 Wojewody Szczeciñskiego z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie
Szczeciñskiego Parku Krajobrazowego Puszcza Bukowa (Dz. Urz. Woj. Szczeciñskiego Nr 18, poz. 128). Ustala siê
nastêpuj¹ce zasady w zakresie ochrony rodowiska:


zachowanie naturalnej konfiguracji terenu  zakaz zmiany rzeby terenu,



przy nasadzeniach zieleni preferowane rodzime gatunki drzew i krzewów z zachowaniem ich naturalnego pokroju,
zakaz nasadzeñ obcych, ekspansywnych gatunków,



ogrodzenie terenu os³oniæ zieleni¹ wysok¹ i redniowysok¹,



zachowanie istniej¹cego cieku wodnego z mo¿liwoci¹ budowy stawu o funkcji ozdobnej.
§ 5.

1.

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodê: z istniej¹cej sieci wodoci¹gu grupowego Dobropole Gryfiñskie - Glinna - leniczówka
Glinna (poza granic¹ opracowania).
2) Odprowadzenie cieków: ustala siê budowê grawitacyjnego systemu kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem
cieków do istniej¹cej sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Glinna.
3) Odprowadzanie wód deszczowych:
a) wody deszczowe z obszaru lokalizacji kwater odprowadzane systemem rowów lub drenarzu do istniej¹cego
rowu w granicach opracowania lub do rowu odwadniaj¹cego biegn¹cego wzd³u¿ drogi dojazdowej (poza
granic¹ opracowania),
b) wody deszczowe z po³aci dachowych odprowadzane powierzchniowo do rowu odwadniaj¹cego
biegn¹cego wzd³u¿ drogi dojazdowej (poza granic¹ opracowania),
c) wody deszczowe z parkingu odprowadzane systemem kanalizacyjnym, zaopatrzonym w separatory olejów
i t³uszczów, do rowu odwadniaj¹cego biegn¹cego wzd³u¿ drogi dojazdowej (poza granic¹ opracowania).
4) Usuwanie odpadów: zorganizowany wywóz na wysypisko.
5) Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹:
a) zasilanie obszaru opracowania z istniej¹cego z³¹cza na s³upie linii niskiego napiêcia zlokalizowanym przy
Ogrodzie Dendrologicznym (poza granic¹ opracowania),
b) od z³¹cza do obszaru zmiany projektowana linia niskiego napiêcia,
6) Telekomunikacja: obs³uga telekomunikacyjna obszaru opracowania przez centralê telefoniczn¹ w Starym
Czamowie.

2.

Przy³¹czenie obiektów do istniej¹cych sieci na warunkach ich dysponentów.
§ 6.

1.

Wymieniona w § 1 ust. 2 czêæ oddzia³u 221 c, po przeprowadzeniu zmian gruntowych, otrzyma³a numer ewidencyjny
221/3.
Granice tej dzia³ki, o powierzchni 3,52 ha, s¹ granic¹ opracowania niniejszej zmiany.

2.

Zmienia siê przeznaczenie 3,52 ha gruntów rolnych kl. R IVa na cele nierolnicze.
Zgodnie z wymogami art. 7 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i lenych, grunty
powy¿sze uzyska³y zgodê Nr GKN.2.N-7711-1501/00 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 czerwca 2000 r.
na zmianê przeznaczenia na cele nierolnicze.
§ 7.

Do czasu realizacji ustaleñ zawartych w § 3 dopuszcza siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenu.
§ 8.
Ustala siê zerow¹ stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ wyliczeniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 9.
1.

Na obszarze objêtym zmian¹ traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Stare
Czarnowo, zatwierdzony uchwa³¹ Nr XII/57/86 Gminnej Rady Narodowej w Starym Czarnowie z dnia 8 wrzenia
1986 r.

2.

Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy w Starym Czarnowie.
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W szczególnoci zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do zamieszczenia w tekcie i na rysunku miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo informacji, ¿e podstawê decyzji
administracyjnych w Gminie Stare Czarnowo w granicach opracowania zgodnie z za³¹cznikiem graficznym, stanowi
niniejsza zmiana w planie.
§ 10.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Marian Mindziak
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Za³¹cznik do uchwa³y Nr XXI/124/2000
Rady Gminy w Starym Czarnowie
z dnia 14 lipca 2000 r.
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UCHWA£A NR XX/122/2000
Rady Gminy w Starym Czarnowie
z dnia 23 czerwca 2000 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkó³ podstawowych oraz granic ich obwodów.
Na podstawie 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, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 12,
poz.136, Nr 19, poz. 239) oraz art 7 ust. 1 pkt 8 w zwi¹zku z art. 18 ust. 1 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 z 2000 r. Nr 26, poz. 306)
Rada Gminy w Starym Czarnowie uchwala, co nastêpuje:
§ l.
1.

Z dniem 1 wrzenia 2000 r. nauczanie w zakresie publicznej szko³y podstawowej w Gminie Stare Czarnowo odbywaæ
siê bêdzie w Szkole Podstawowej im.Wojsk Obrony Powietrznej Kraju w Ko³baczu ul. Cystersów 9.

2.

Struktura organizacyjna szko³y obejmuje kl. I-VI i klasy 0.
§ 2.

Do obwodu szko³y nale¿¹ miejscowoci: Ko³bacz, Dêbina, Komorówko, ¯elewo, Nieznañ, Stare Czarnowo, Dobropole,
Glinna, Binowo, Ko³owo, Kartno, ¯elis³awiec.
§ 3.
Trac¹ moc:
l.

Uchwa³a Nr V/29/99 Rady Gminy w Starym Czarnowie z dnia 19 lutego 1999 r. w sprawie przekszta³cenia Szko³y
Podstawowej w Starym Czarnowie.

2.

Uchwa³a Nr V/30/99 Rady Gminy w Starym Czarnowie z dnia 19 lutego 1999 r. w sprawie przekszta³cenia Szko³y
Podstawowej w Binowie.

3.

Uchwa³a Nr V/31/99 Rady Gminy w Starym Czarnowie z dnia 19 lutego 1999 r. w sprawie przekszta³cenia Szko³y
Podstawowej im.Wojsk Obrony Powietrznej Kraju w Ko³baczu.

4.

Uchwa³a Nr V/32/99 Rady Gminy w Starym Czarnowie z dnia 19 lutego 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych szkó³ podstawowych prowadzonych przez Gminê Stare Czarnowo i sposobu ich finansowania (Dz.
Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 15, poz. 173).
§ 4.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 5.
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 6.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia z moc¹ od 1 wrzenia 2000 r.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Marian Mindziak
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UCHWA£A NR XXII/101/2000
Rady Miejskiej w Reczu
z dnia 5 lipca 2000 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkó³ podstawowych oraz granic
ich obwodów w gminie Recz.
Na podstawie 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, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, i Nr 19, poz. 239) uchwala siê, co nastêpuje:
§ 1.
W uchwale Nr VII/35/99 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 17 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkó³
podstawowych oraz granic ich obwodów w gminie Recz (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 31, poz. 531) wprowadza
siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
w§1
1)

w ust. 1 pkt 2 na koñcu zdania skreliæ kropkê i dodaæ wyraz Pomieñ.

2)

skrela siê w ca³oci ust. 3
§ 2.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i Gminy.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2000 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Józef Romanowski

Poz. 319
INFORMACJA
Urzêdu Regulacji Energetyki o decyzji Prezesa URE
dnia 7 lipca 2000 r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciep³a ustalonej przez Miejsk¹ Energetykê Ciepln¹
Sp. z o. o. w Koszalinie
Informuje siê, i¿ w dniu 7 lipca 2000 r. zosta³a wydana decyzja zatwierdzaj¹ca zmianê taryfy dla ciep³a ustalon¹ przez
Miejsk¹ Energetykê Ciepln¹ Sp. z o. o. w Koszalinie o nastêpuj¹cej treci:
DECYZJA
Nr OSZ-820/139-A/18/99/2000/I
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 1980 r.
Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111, z 1982 r. Nr 7, poz. 55 i Nr 45, poz. 289, z 1983 r. Nr 41, poz. 185, z 1984 r. Nr 34, poz. 183, z 1986 r.
Nr 47, poz. 228, z 1987 r. Nr 21, poz. 123 i Nr 33, poz. 186, z 1989 r. Nr 20, poz. 107, z 1990 r. Nr 34, poz. 201, z 1991 r. Nr 100,
poz. 442 i Nr 119, poz. 513, z 1994 r. Nr 122, poz. 593, z 1995 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 74, poz. 368, z 1996 r. Nr 43, poz. 189 i Nr 106,
poz. 496, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r.
Nr 22, poz. 268) oraz w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne
(Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88,
poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 48, poz. 555) po rozpatrzeniu wniosku
Miejskiej Energetyki Cieplnej Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ z siedzib¹ w Koszalinie zawartego w pimie
z dnia 30 czerwca 2000 r. znak: NE/3743/00 w sprawie dostosowania stawek op³at za us³ugi przesy³owe do zmienionych
przepisów ustawy  Prawo energetyczne, zwanego w dalszej czêci decyzji Przedsiêbiorstwem energetycznym
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postanawiam zatwierdziæ, dokonan¹ przez to Przedsiêbiorstwo energetyczne, zmianê taryfy dla ciep³a, zatwierdzonej
moj¹ decyzj¹ Nr OSZ-820/139-A/15/99 z dnia 7 padziernika 1999 r., która to zmiana stanowi za³¹cznik do niniejszej
decyzji.
UZASADNIENIE
Przedsiêbiorstwo energetyczne posiadaj¹ce koncesje wydane w dniu 13 padziernika 1998 r. o numerach
WCC/261/139/U/2/98/PK - na wytwarzanie ciep³a i PCC/273/139/U/2/98/PK  na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a, ustali³o
taryfê dla ciep³a, która zosta³a zatwierdzona decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki nr OSZ-820/139-A/15/99 z dnia
7 padziernika 1999 r.
W pimie z dnia 30 czerwca 2000 r. znak: NE/3743/00, Przedsiêbiorstwo energetyczne wyst¹pi³o z wnioskiem o zatwierdzenie
zmiany w/w taryfy w czêci dotycz¹cej stawek op³at za us³ugi przesy³owe. Zaproponowana zmiana polega na przekszta³ceniu
struktury stawek op³at za us³ugi przesy³owe, poprzez wyodrêbnienie w nich op³aty sta³ej i op³aty zmiennej i jest zgodna
z wymogami art. 45 ust. 5 ustawy - Prawo energetyczne w brzmieniu obowi¹zuj¹cym od 14 czerwca 2000 r.
Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie uzna³em, ¿e zatwierdzenie wnioskowanej zmiany jest zasadne.
W tym stanie rzeczy nale¿a³o orzec, jak w sentencji.
Z upowa¿nienia
PREZESA
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
DYREKTOR
Pó³nocno-Zachodniego Oddzia³u
Terenowego z Siedzib¹ w Szczecinie
Witold Kêpa

ZMIANA
TARYFA DLA CIEP£A
Miejska Energetyka Cieplna
Sp. z o. o. w Koszalinie
W taryfie dla ciep³a zatwierdzonej decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki Nr OSZ-820/139/A/15/99 z dnia
7 padziernika 1999 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
§ 1.
W czêci 4 taryfy ust. A pkt. 5 zamiast dotychczasowych op³at za us³ugi przesy³owe dla poszczególnych grup odbiorców
wprowadza siê nastêpuj¹c¹ tabelê:

Grupa odbiorców

Grupa 01
Grupa 02
Grupa 03
Grupa 04
Grupa 05
Grupa 08

Stawka op³aty sta³ej
[z³/MW/rok]
13 244,53
12 759,53
22 029,13
23 666,93
24 007,85
7 375,85

Miesiêczna rata
[z³/MW/m-c]
1 103,71
1 063,29
1 835,76
1 972,24
2 000,65
614,65

Stawka op³aty
zmiennej
[z³/GJ]
4,54
3,84
6,11
6,61
7,95
2,84
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§ 2.
W czêci 5 taryfy w pkt 1 dodaje siê: oraz art. 45 ust. 5 Ustawy Prawo Energetyczne.
§ 3.
Pozosta³a treæ taryfy dla ciep³a pozostaje bez zmian.

Poz. 320
INFORMACJA
Urzêdu Regulacji Energetyki o decyzji Prezesa URE
z dnia 19 lipca 2000 r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciep³a ustalonej przez Zak³ad Ciep³ownictwa
Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w Z³ocieñcu.
Informuje siê, i¿ w dniu 19 lipca 2000 r. zosta³a wydana decyzja zatwierdzaj¹ca zmianê taryfy dla ciep³a ustalonej przez
Zak³ad Ciep³ownictwa Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w Z³ocieñcu o nastêpuj¹cej treci:
DECYZJA
Nr OSZ-820/207A-A/21/99/2000/I
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 1980 r.
Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111, z 1982 r. Nr 7, poz. 55 i Nr 45, poz. 289, z 1983 r. Nr 41, poz. 185, z 1984 r. Nr 34, poz. 183,
z 1986 r. Nr 47, poz. 228, z 1987 r. Nr 21, poz. 123 i Nr 33, poz. 186, z 1989 r. Nr 20, poz. 107, z 1990 r. Nr 34, poz. 201, z 1991 r.
Nr 100, poz. 442 i Nr 119, poz. 513, z 1994 r. Nr 122, poz. 593, z 1995 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 74, poz. 368, z 1996 r. Nr 43, poz. 189
i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 22, poz. 268) oraz w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
(Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88,
poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 48, poz. 555) po rozpatrzeniu wniosku Zak³adu
Ciep³ownictwa Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ z siedzib¹ w Z³ocieñcu zawartego w pimie
z dnia 14 lipca 2000 r. znak: L.dz. 217/2000 w sprawie przed³u¿enia okresu obowi¹zywania pierwszej taryfy dla ciep³a
do dnia 30 wrzenia 2000 r., dostosowania stawek op³at za us³ugi przesy³owe oraz stawek op³at za przy³¹czenie do sieci
ciep³owniczej do zmienionych przepisów ustawy  Prawo energetyczne, zwanego w dalszej czêci decyzji
Przedsiêbiorstwem energetycznympostanawiam
1.

przed³u¿yæ okres obowi¹zywania pierwszej taryfy dla ciep³a, zatwierdzonej moj¹ decyzj¹ Nr OSZ-820/207A-A/18/99
z dnia 29 czerwca 1999 r., do dnia 30 wrzenia 2000 r.,

2.

zatwierdziæ zmianê pierwszej taryfy dla ciep³a w zakresie stawek op³at za us³ugi przesy³owe oraz stawek za przy³¹czenie
do sieci ciep³owniczej, która stanowi za³¹cznik do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE

Przedsiêbiorstwo energetyczne posiadaj¹ce koncesje wydane w dniu 11 lutego 1999 r. o numerach
WCC/730/207A/W/1/2/99/RG  na wytwarzanie ciep³a i PCC/763/207A/W/1/2/99/RG  na przesy³anie i dystrybucjê
ciep³a, ustali³o taryfê dla ciep³a, która zosta³a zatwierdzona decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
nr OSZ-820/207A-A/18/99 z dnia 29 czerwca 1999 r.
W zwi¹zku z og³oszeniem ustawy z dnia 26 maja 2000 r. - o zmianie ustawy Prawo energetyczne nast¹pi³a koniecznoæ
dostosowania ww. taryfy w czêci dotycz¹cej stawek op³at za us³ugi przesy³owe oraz stawek op³at za przy³¹czenie
do sieci ciep³owniczej.
W pimie z dnia 14 lipca 2000 r. znak: L.dz. 217/2000, Przedsiêbiorstwo energetyczne zaproponowa³o zmiany polegaj¹ce
na:
1.

przekszta³ceniu struktury stawek op³at za us³ugi przesy³owe, poprzez wyodrêbnienie w nich op³aty sta³ej i op³aty
zmiennej zgodnie z wymogami art. 45 ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54,
poz. 348 ze zm.),

2.

dostosowaniu sposobu naliczania stawek op³at za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej do zasad okrelonych
w art. 19 ustawy  Prawo energetyczne.
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Ponadto Przedsiêbiorstwo energetyczne z³o¿y³o wniosek o przed³u¿enie pierwszej taryfy dla ciep³a do dnia
30 wrzenia 2000 r.
W tym czasie Przedsiêbiorstwo energetyczne zamierza zatwierdziæ decyzj¹ Prezesa URE drug¹ taryfê dla ciep³a i po jej
opublikowaniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym przygotowaæ do wprowadzenia w ¿ycie z dniem
1 padziernika 2000 r.
Przedsiêbiorstwo energetyczne sk³adaj¹c wniosek o czêciow¹ zmianê taryfy dla ciep³a skorzysta³o z przewidzianej
z art. 155 Kpa mo¿liwoci wzruszenia decyzji ostatecznej.
Zgodnie z tym przepisem decyzja ostateczna, na mocy której strona naby³a prawo, mo¿e byæ w ka¿dym czasie,
za jej zgod¹ zmieniona przez organ administracji publicznej, który j¹ wyda³, je¿eli nie sprzeciwia siê temu przepis szczególny
oraz przemawia za tym interes spo³eczny lub s³uszny interes strony.
W niniejszej sprawie wyst¹pi³y wszystkie wymienione powy¿ej przes³anki umo¿liwiaj¹ce zmianê taryfy dla ciep³a
w zakresie op³at za us³ugi przesy³owe, op³at za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej oraz uzasadniaj¹ce przed³u¿enie
okresu obowi¹zywania tej taryfy.
Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie uzna³em, ¿e zatwierdzenie wnioskowanych zmian jest zasadne.
W tym stanie rzeczy nale¿a³o orzec, jak w sentencji.
Z upowa¿nienia
PREZESA
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
DYREKTOR
Pó³nocno-Zachodniego Oddzia³u
Terenowego z Siedzib¹ w Szczecinie
Witold Kêpa
ZMIANA
TARYFY DLA CIEP£A
Zak³ad Ciep³ownictwa Spó³ka z o.o.
ul. Aleja Piastów 2
78-520 Z³ocieniec

Na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz.1042,
z 1998r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz.668 i Nr 162, poz.1126,z 1999r. Nr 88, poz.980, Nr91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz
z 2000 r. Nr 43, poz.489 i Nr 48, poz.555) w taryfie dla ciep³a zatwierdzonej Decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr OSZ-820/207A-A/18/99 z dnia 29 czerwca 1999r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany :
W punkcie 4: Rodzaje oraz wysokoæ cen i stawek op³at zamiast dotychczasowych stawek op³at za us³ugi
przesy³owe dla poszczególnych grup odbiorców wprowadza siê nastêpuj¹ce stawki op³at :
Lp.
Wyszczególnienie
1.
Stawka op³aty sta³ej z³/MW/m-c
2.
Stawka op³aty zmiennej z³/GJ

Grupa odbiorców A
netto
brutto*
237,57
289,84
1,13
1,38

Grupa Odbiorców B
netto
brutto *
211,17
257,63
0,92
1,12

* stawki op³at brutto zawieraj¹ podatek VAT w wysokoci 22%
1.

W przypadku przy³¹czenia do sieci ciep³owniczej przewidzianej w za³o¿eniach, o których mowa w art. 19 ustawy
z 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348 ze zm.), stawki op³at za przy³¹czenie do sieci
kalkuluje siê na podstawie jednej czwartej redniorocznych nak³adów inwestycyjnych na budowê odcinków sieci
s³u¿¹cych do przy³¹czenia podmiotów ubiegaj¹cych siê o przy³¹czenie, okrelonych w planie rozwoju
przedsiêbiorstwa w zakresie zaspokojenia obecnego i przysz³ego zapotrzebowania na ciep³o, sporz¹dzonym przez
to przedsiêbiorstwo.
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2.

W uzasadnionych przypadkach, podstaw¹ kalkulacji stawek op³at za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej mog¹ byæ
kosztorysowe normy nak³adów rzeczowych, ceny jednostkowe robót budowlanych oraz ceny czynników produkcji
dla potrzeb sporz¹dzenia kosztorysu inwestycyjnego, okrelone w przepisach wydanych na podstawie
art.35 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773,
z 1999 r. Nr 45, poz. 437 i z 2000 r. Nr 12, poz. 136), obowi¹zuj¹ce w dniu zawarcia umowy o przy³¹czenie.

3.

W razie powierzenia wykonania przy³¹czenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, podstaw¹ kalkulacji
stawek op³at za przy³¹czenie do sieci mo¿e byæ koszt prac projektowych i budowlano  monta¿owych niezbêdnych
do wykonania przy³¹czenia, okrelony w z³o¿onej w toku przetargu ofercie, pod warunkiem , ¿e nie bêdzie wy¿szy,
ni¿ koszt ustalony przy zastosowaniu norm i cen , o których mowa w ust 2.
Dotychczasowe zapisy dotycz¹ce stawek op³at za przy³¹czenie do sieci jak i zasady ich kalkulowania trac¹ moc.

W czêci 6 : Warunki zastosowania cen i stawek op³at 'treæ punktu 6.6 zostaje zast¹piona nastêpuj¹cym zapisem:
Op³ata sta³a za us³ugi przesy³owe stanowi iloczyn mocy cieplnej zamówionej przez odbiorcê w roku obrotowym
i stawki op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe dla danej grupy odbiorców; op³ata ta jest pobierana w 12 ratach miesiêcznych.
Op³ata zmienna za us³ugi przesy³owe stanowi iloczyn iloci dostarczonego ciep³a, ustalonej na podstawie odczytów
wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego i stawki op³aty zmiennej dla danej grupy odbiorców; op³ata ta jest pobierana
w ka¿dym miesi¹cu , w którym dostarczono ciep³o.
Pozosta³a treæ taryfy pozostaje bez zmian .

Poz. 321
OBWIESZCZENIE
Starosty Goleniowskiego
z dnia 1 lipca 2000 r.
w sprawie decyzji zatwierdzaj¹cej projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów
oraz ewidencji budynków po³o¿onych w obrêbie nr 3 miasta Goleniowa
Na podstawie art. 39 ust. 6 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Rolnictwa
i Gospodarki ¯ywnociowej z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 158, poz. 813)
podaje siê do publicznej wiadomoci, ¿e decyzj¹ Starosty Goleniowskiego z dnia 28 czerwca 2000 r. nr GP-Sz/7410/1/00
zosta³ zatwierdzony projekt operatu opisowo-kartograficznego: ewidencji gruntów oraz ewidencji budynków w zakresie
ograniczonym do ich usytuowania, funkcji, iloci kondygnacji numeracji porz¹dkowej i osób bêd¹cych w³acicielami lub
w³adaj¹cymi obrêbu nr 3 miasta Goleniowa.
STAROSTA
Andrzej Wojciechowski

Poz. 322
OBWIESZCZENIE
Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Szczecinie
z dnia 5 lipca 2000 r.
w sprawie zmiany w sk³adzie osobowym Rady Miejskiej w winoujciu.
Na podstawie art. 183 w zwi¹zku z art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.  Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060) podaje siê do wiadomoci wyborców,
¿e na skutek wyganiêcia mandatu radnego nast¹pi³a zmiana w sk³adzie Rady Miejskiej w winoujciu w okrêgu
wyborczym Nr 3.
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Rada Miejska w winoujciu uchwa³a Nr XXXIII/190/2000 z dnia 15 czerwca 2000 r. stwierdzi³a na podstawie art. 190 ust.
1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. wyganiêcie mandatu radnego Marka Zenona Borowskiego z listy Nr 10  Unia
Wolnoci i Unia Polityki Realnej. Na podstawie art. 194 ust. 1 wy¿ej wspomnianej ustawy Rada Miejska w winoujciu
uchwa³a Nr XXXIV/207/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r. stwierdzi³a, ¿e radnym zosta³a Pani Ma³gorzata Studziñska, która
nie utraci³a prawa wybieralnoci, a w wyborach w dniu 11 padziernika 1998 r. uzyska³a kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów
z tej samej listy.
WOJEWÓDZKI
KOMISARZ WYBORCZY
Marian Szabo
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