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ZARZ¥DZENIE NR 317/2000
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 22 wrzenia 2000 r.
w sprawie zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy Widuchowa.
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 XVIII/176/2000 Rady Gminy Widuchowa z dnia 14 wrzenia 2000 r., w porozumieniu z Wojewódzkim Komisarzem
Wyborczym w Szczecinie, zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§ 1.
1.

Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy Widuchowa w okrêgu wyborczym nr 4, w którym wybiera siê
jednego radnego.

2.

Datê wyborów wyznacza siê na niedzielê 17 grudnia 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 Lisewski
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Za³¹cznik do zarz¹dzenia Nr 317/2000
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 22 wrzenia 2000 r.
KALENDARZ WYBORCZY
Data wykonania czynnoci

Treæ

do 23 padziernika 2000 r.

-

podanie do publicznej
zarz¹dzenia wojewody

wiadomoci,

w formie

do 28 padziernika 2000 r.

-

podanie do publicznej wiadomoci informacji o granicach, numerze
i liczbie radnych wybieranych w okrêgu wyborczym oraz
o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej

do 2 listopada 2000 r.

-

powo³anie przez wojewódzkiego komisarza wyborczego terytorialnej
komisji wyborczej

do 17 listopada 2000 r.

-

zg³aszanie gminnej komisji wyborczej list kandydatów na radnych

do 17 listopada 2000 r.

-

nadanie numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych

do 26 listopada 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 2 grudnia 2000 r.

-

rozplakatowanie obwieszczenia gminnej komisji wyborczej
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawieraj¹cych
numery list, dane o kandydatach umieszczone w zg³oszeniach list
wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list

do 3 grudnia 2000 r.

-

sporz¹dzenie spisu wyborców w gminie

16 grudnia 2000 r.

-

przekazanie przewodnicz¹cym obwodowych komisji wyborczych
spisu wyborców

17 grudnia 2000 r.
godz. 6.00 - 20.00

-

g³osowanie

obwieszczenia,
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ZARZ¥DZENIE NR 330/2000
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 2 padziernika 2000 r.
w sprawie zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej w Resku.
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 XIX/205/2000 Rady Miejskiej w Resku z dnia 25 wrzenia 2000 r., w porozumieniu z Wojewódzkim Komisarzem
Wyborczym w Szczecinie, zarz¹dza siê, co nastêpuje:
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§ 1.

1.

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

2.

Datê wyborów wyznacza siê na niedzielê 17 grudnia 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 Lisewski
Za³¹cznik do zarz¹dzenia Nr 330/2000
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 2 padziernika 2000 r.
KALENDARZ WYBORCZY
Data wykonania
czynnoci
do 23 padziernika 2000 r. do 28 padziernika 2000 r. -

Treæ
podanie do publicznej
zarz¹dzenia wojewody

wiadomoci,

w formie

obwieszczenia,

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 terytorialnej
komisji wyborczej

do 2 listopada 2000 r.

-

do 17 listopada 2000 r.

-

zg³aszanie gminnej komisji wyborczej list kandydatów na radnych

do 17 listopada 2000 r.

-

nadanie numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych

do 26 listopada 2000 r.

-

do 2 grudnia 2000 r.

-

do 3 grudnia 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
rozplakatowanie
obwieszczenia
gminnej
komisji
wyborczej
o 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

16 grudnia 2000 r.

-

przekazanie przewodnicz¹cym obwodowych komisji wyborczych spisu
wyborców

17 grudnia 2000 r.
godz. 6.00 - 20.00

-

g³osowanie

1921

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Poz. 396 - 397

Poz. 396
ZARZ¥DZENIE PORZ¥DKOWE NR 2
Okrêgowego Inspektora Rybo³ówstwa Morskiego w S³upsku
z dnia 28 wrzenia 2000 r.
w sprawie okrelenia ograniczeñ w zakresie po³owów sportowo-rekreacyjnych na wodach portowych
Ko³obrzegu i Dar³owa.
Na podstawie art. 39b ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o rybo³ówstwie morskim (Dz. U. Nr 34, poz. 145
i z 1999 r. Nr 70, poz. 778) w celu podjêcia ochrony migruj¹cych na tar³o ryb ³ososiowatych, zarz¹dzam, co nastêpuje:
§ 1.
1.

Wprowadza siê ograniczenie, polegaj¹ce na zakazie po³owu ryb przy u¿yciu spiningu na wodach portowych
Ko³obrzegu i Dar³owa.

2.

Wprowadza siê zakaz po³owów ryb na wêdkê na rzece Parsêcie na odcinku jej wód morskich po³o¿onych miêdzy
mostem przy ulicy Solnej, a k³adk¹ (mostem drewnianym) prowadz¹c¹ do portu jachtowego.

3.

Zakazy obowi¹zuj¹ w okresie od 2 padziernika do 31 grudnia 2000 r.
§ 2.

Zarz¹dzenie porz¹dkowe podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 3.
Niniejsze zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia i podlega opublikowaniu w drodze obwieszczeñ w miejscach
jego obowi¹zywania.
p.o. OKRÊGOWY INSPEKTOR
Rybo³ówstwa Morskiego
w S³upsku
Andrzej Krawczuk
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UCHWA£A NR XX/124/2000
Rady Gminy Stepnica
z dnia 24 sierpnia 2000 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Stepnica.
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. 755; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552) Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
§ 71 Statutu Gminy Stepnica, stanowi¹cego za³¹cznik do uchwa³y Nr XIII/76/99 Rady Gminy Stepnica z dnia
27 listopada 1999 r., w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stepnica (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 50, poz. 747)
otrzymuje brzmienie:
§ 71.
1. W Urzêdzie Gminy w Stepnicy na podstawie stosownych uchwa³ Rady Gminy o wyborze zatrudnieni s¹ Wójt
i Zastêpca Wójta.
2. Czynnoci w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta wykonuje w zakresie okrelonym o odrêbnej
uchwale Przewodnicz¹cy Rady.
3. Czynnoci w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Zastêpcy Wójta wykonuje Wójt.
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§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy Stepnica.
§ 3.
Uchwala wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Marek Prüffer
Poz. 398
UCHWA£A NR V/24/2000
Rady Miejskiej Tuczna
z dnia 4 wrzenia 2000 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Tuczno.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 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, Nr 48, poz. 552)
Rada Miejska Tuczna uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
W Statucie Gminy Tuczno stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y Nr II/5/99 Rady Miasta i Gminy w Tucznie z dnia
11 marca 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tuczno (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 34, poz. 600)
wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
Za³¹cznik nr 3 do Statutu Gminy Tuczno otrzymuje brzmienie:
WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
1. Zespó³ Ekonomiczno-Administracyjny Szkó³ w Tucznie
2. Zespó³ Szkó³ w Tucznie
3. Szko³a Podstawowa w P³ocicznie
4. Szko³a Podstawowa w Marcinkowicach
5. Przedszkole w Tucznie
 oddzia³ przedszkolny w Marcinkowicach
 oddzia³ przedszkolny w P³ocicznie
6. Biblioteka Publiczna w Tucznie
 punkt biblioteczny w Marcinkowicach
7. Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie
8. Miejsko-Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Tucznie
§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i Gminy Tuczno.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CA RADY
Maria widerska
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UCHWA£A NR XVII/167/2000
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 24 sierpnia 2000 r.
w sprawie utworzenia sta³ych obwodów g³osowania na obszarze gminy Kamieñ Pomorski.
Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 27 wrzenia 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2000 r. Nr 17, poz. 544) w zwi¹zku z 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) Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim
uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Tworzy siê sta³e obwody g³osowania na obszarze gminy Kamieñ Pomorski, ustala ich granice i numery oraz siedziby
Obwodowych Komisji Wyborczych jak w za³¹czniku do uchwa³y.
§ 2.
Traci moc uchwa³a Nr 180/436/98 Zarz¹du Miejskiego w Kamieniu Pomorskim z dnia 4 wrzenia 1998 r. w sprawie utworzenia
w gminie Kamieñ Pomorski obwodów g³osowania do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw w wyborach
zarz¹dzonych na 11 padziernika 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Szczec. Nr 23, poz. 243).
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w dniu podjêcia i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Robert Wawrzyniak

Za³¹cznik do uchwa³y Nr XVII/167/2000
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 24 sierpnia 2000 r.

Nr Obwodu
1

1

2

Granice Obwodu
2
Czêæ miasta Kamieñ Pomorski obejmuj¹ca ulice:
Ba³tycka, Basztowa, Curie Sk³odowskiej, Garncarska,
Gryfitów, Jagie³³y, Kana³owa, Klasztorna, Kociuszki,
Krótka, Ksiêcia Kazimierza I, Mariañska, Mickiewicza
bez bloku 62a, b, c, Moniuszki, Obroñców Warszawy,
Okrzei, Piastowa, Plac Katedralny, Plac Wolnoci,
Sienkiewicza, S³owackiego, Staromiejska, Strzelecka,
W¹ska, Widokowa, Wojska Polskiego, ¯eromskiego,
¯wirki i Wigury.
Czêæ miasta Kamieñ Pomorski obejmuj¹ca ulice:
D³ugosza, Dziwnowska, Gryficka, Konopnickiej,
Kopernika, Matejki, Norwida, IV Pu³ku Piechoty,
Szpitalna, Solskiego i Wysockiego.

Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej
3

Szko³a Podstawowa nr l
w Kamieniu Pomorskim
Plac Katedralny 5
tel. 38-20-841

Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Kamieniu Pomorskim
ul. M. Konopnickiej 19
tel. 38-20-492
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3

3

Czêæ miasta Kamieñ Pomorski obejmuj¹ca ulice:
Bankowa, Chrobrego, Dworcowa, Jednoci Narodowej,
Kiliñskiego, Krasickiego, Mieszka I, Nowoogrodowa,
Nowoprojektowana, Orzeszkowej, Polna, Rejtana,
S³oneczna, Topolowa, Willowa, Woliñska i Zielona.

Szko³a Podstawowa nr 2
w Kamieniu Pomorskim
ul. Woliñska 9
tel. 38-20-784

4

Czêæ miasta Kamieñ Pomorski obejmuj¹ca ulice:
Chopina, Mickiewicza blok 62a,b,c, Ogiñskiego,
Paderewskiego, Parkowa, Pocztowa, Szczeciñska,
Szymanowskiego, Warcis³awa, Witosa i ¯ó³ciñska
So³ectwo: Chrz¹szczewo.

Przedsiêbiorstwo
Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
w Kamieniu Pomorskim
ul. Szczeciñska 2
tel. 38-20-888

5

So³ectwa: Chrz¹stowo, Grabowe, Strze¿ewo i Wrzosowo.

6

So³ectwa: Grêbowo i Trzebieszewo

7

So³ectwa: Buszêcin, Dusin, Jarszewo, Kuku³owo,
Po³chowo, Rozwarowo i Skarchowo.

8

So³ectwo: Benice.

9

So³ectwo: Górki Pomorskie, Jarzys³aw, Rekowo,
Rzewnowo, Stawno i Szumi¹ca.

Szko³a Podstawowa
we Wrzosowie
tel. 38-12-927
wietlica OSP
w Trzebieszewie
tel. 090-627-951
Szko³a Podstawowa
w Jarszewie
tel. 38-32-426
Technikum Rolnicze
w Benicach
tel. 38-32-121
Szko³a Podstawowa
w Górkach Pomorskich
tel. 38-32-328

Poz. 400
UCHWA£A NR V/91/2000
Rady Gminy w Dobrej
z dnia 24 sierpnia 2000 r.
w sprawie zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra  obejmuj¹cej tereny
przemys³owe w Do³ujach.
Na podstawie art. 26 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), Rada Gminy w Dobrej uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Zgodnie z uchwa³¹ Nr VI/52/98 z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie przyst¹pienia do zmiany w planie ogólnym
zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra oraz uchwa³¹ Nr VII/75/99 Rady Gminy w Dobrej z dnia 9 listopada 1999 r.
zmieniaj¹c¹ uchwa³ê Nr VI/52/98 z dnia 18 czerwca 1998 r., dokonaæ zmiany w miejscowym planie ogólnym
zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, obrêb geodezyjny Do³uje, zatwierdzonym uchwa³¹ Nr VII/35/94 Rady
Gminy w Dobrej z dnia 8 grudnia 1994 r. w sprawie uchwalenia ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Dobra (Dz. Urz. Woj. Szczec. Nr 16, poz. 157).
§ 2.
Przepisy ogólne.
1.

Zmiana w planie obejmuje powierzchniê 13,71 ha.
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Obszar i przedmiot zmian:
OBRÊB
GEOD.

Do³uje

NUMER
DZIA£KI

POW.
[HA]

PRZEDMIOT ZMIAN
PRZEZNACZENIE
PRZEZNACZENIE PO
W OBOWI¥ZUJ¥CYM PLANIE
ZMIANIE FUNKCJI
12 UR/U - Us³ugi ró¿ne w strefie
uci¹¿liwoci wysypiska odpadów

cz.70
95

0,24
1,81

96

1,18

97/2

2,83

rodowiska. Strefa archeologiczna W III.

98

7,65

RP – Tereny upraw polowych
RZ – £¹ki i pastwiska

Razem

13,71

przeznaczonego do likwidacji. Inwestowanie
po ca³kowitej rekultywacji terenu
w uzgodnieniu z Sanepid. I Insp. Ochrony

tereny
przemys³owe

Granice obszaru zmiany oznaczono na rysunku planu w skali 1:1000, który stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§ 3.
1.

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady konstrukcji zmian w planie:
1) dla poszczególnych terenów sformu³owano szczegó³owe ustalenia w formie karty terenu
2) dla wszystkich terenów okrelono zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
3) ka¿dy teren oznaczono na rysunku zmiany w skali 1:1000 oraz w tekcie zmiany w planie identyfikatorem
cyfrowo-literowym (symbol terenu); liczba oznacza numer ustalenia, symbol literowy oznacza g³ówn¹ funkcjê
terenu lub klasyfikacjê funkcjonaln¹ drogi.

2.

Ustala siê uk³ad formalny ustaleñ szczegó³owych dla terenów oznaczonych w zmianie:
1) Dla ka¿dego terenu sporz¹dzono kartê terenu z oznaczeniami symbolu terenu, posiadaj¹c¹ jednolity uk³ad,
segreguj¹cy treæ ustaleñ; pe³ny uk³ad karty terenu obejmuje:
NR KARTY  SYMBOL TERENU
1. powierzchniê w ha
2. ustalenia funkcjonalne
3. ustalenia kompozycji i form zabudowy
4. ustalenia w zakresie ochrony rodowiska
5. ustalenia komunikacyjne
6. ustalenia in¿ynieryjne
7. ustalenia inne
2) Ka¿de sformu³owanie tekstowe w karcie terenu oznaczone jest symbolem dwuliczbowym; pierwsza liczba
(liczby 2-7) oznacza odpowiedni punkt uk³adu formalnego karty terenu, druga liczba oznacza numer kolejny
zapisu w ramach punktu uk³adu formalnego
3) Brak zapisu w karcie terenu punktu wyró¿nionego liczb¹ 3-7 oznacza, ¿e nie wprowadza siê ustaleñ
4) Nie ka¿de ustalenie tekstowe posiada swoje odwzorowanie na rysunku zmiany.

3.

Ustala siê zasady konstrukcji rysunku zmiany w planie:
1) Rysunek w skali 1:1 000 jest integraln¹ czêci¹ zmian i stanowi za³¹cznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwa³y
2) Ka¿de ustalenie przedstawione na rysunku zmiany znajduje odwzorowanie w ustaleniu tekstowym
3) Wszystkie symbole graficzne u¿yte na rysunkach zmian zosta³y objanione w legendzie
4) Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami zmian planu s¹ nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunkach planu:
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu, b¹d ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 nieprzekraczalne i obowi¹zuj¹ce linie zabudowy,
 granice strefy ochrony archeologicznej W III.

4.

Tereny, o których mowa w § 2 ust. 1, do chwili ich zagospodarowania zgodnie ze zmian¹ funkcji terenu, mog¹ byæ
wykorzystywane w sposób dotychczasowy.

5.

Na terenach, o których mowa w § 2 ust. 1, ustala siê przeznaczenie podstawowe oraz przeznaczenie dopuszczalne
wraz z warunkami jego dopuszczenia.
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§ 4.
Wyjanienia u¿ywanych pojêæ
1.

Ilekroæ w przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa o:
1) przeznaczeniu podstawowym  nale¿y przez to rozumieæ takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na
danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi
2) przeznaczeniu dopuszczalnym  nale¿y przez to rozumieæ rodzaje przeznaczenia inne ni¿ podstawowe, które
uzupe³niaj¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenie podstawowe
3) planie  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ zmianê w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra
4) obszarze kolejowym  nale¿y przez to rozumieæ dzia³kê geodezyjn¹ w zarz¹dzaniu PKP.
§ 5.
Przepisy szczegó³owe  karty terenu
1.
1
2

3

4

5

SYMBOL TERENU: 1 P/U
Powierzchnia terenu: 4,45 ha
ustalenia
2.1. Teren zabudowy produkcyjno-us³ugowej.
funkcjonalne
2.2. Lokalizacja zak³adu produkcyjnego przetwórstwa drzewnego
(produkcja mebli), us³ug rzemielniczych nieuci¹¿liwych oraz
uci¹¿liwych.
2.3. Lokalizacja obiektów technicznych, technologicznych, pomocniczych.
2.4. Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy us³ugowej – wystawienniczohandlowej.
2.5. Realizacja sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
ustalenia kompozycji 3.1. Typ zabudowy – zabudowa wolnostoj¹ca.
i form zabudowy
3.2. Powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni dzia³ki.
3.3. Maksymalna wysokoæ zabudowy do 9,0m (od poziomu terenu do
kalenicy).
3.4. Nieprzekraczalna linia zabudowy:
– od krawêdzi jezdni drogi powiatowej nr 41 422 relacji Do³ujePrzec³aw - 20 m.
ustalenia w zakresie 4.1. Udzia³ powierzchni biologicznie czynnej – min. 30 % powierzchni
ochrony rodowiska
terenu.
4.2. Konieczne stosowanie wysokiej i niskiej zieleni ozdobnej
zró¿nicowanej gatunkowo od strony drogi powiatowej DP 41422.
4.3. Przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu dla inwestycji pogarszaj¹cej rodowisko konieczne jest
opracowanie oceny oddzia³ywania projektowanej inwestycji na
rodowisko.
4.4. Uci¹¿liwoæ prowadzonej dzia³alnoci nie mo¿e przekraczaæ granic
opracowywanej zmiany.
4.5. Obowi¹zuj¹ ograniczenia i zakazy zwi¹zane z po³o¿eniem obszaru
opracowania w strefie zasobowej ujêcia wody wierczewo-PilchowoArkonka wg decyzji Wojewody Szczeciñskiego Nr 05-6/7622/5/91
z dnia 17 listopada 1991 r.
4.6. Ze wzglêdu na zró¿nicowane warunki gruntowo-wodne wystêpuj¹ce na
terenie zmiany okrelono obszar gruntów nonych i wzglêdnie
nonych, na których mo¿liwa jest realizacja obiektów kubaturowych.
Pozosta³y teren wymaga uprzedniego uzdatnienia i wykonania dla tego
terenu dokumentacji geologiczno-in¿ynierskiej.
ustalenia
5.1. Obs³ugê komunikacyjn¹ terenu zapewnia droga powiatowa nr 41422
komunikacyjne
relacji Do³uje Przec³aw - wjazd na teren ustalenia z tej w³anie drogi.
5.2. Obs³uga transportowa:
- transport samochodowy o rzeczywistej masie ca³kowitej do 10 ton
- transport kolejowy
5.3. Parkowanie w granicach wydzielonego terenu 3 KS.
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6.1. W zakresie elektroenergetyki ustala siê zasilanie terenu opracowania
poprzez stacjê zasilaj¹c¹ wysokiego napiêcia Gumieñce lub Polmo
i sieæ zasilaj¹c¹ SN – 15 kV lub w przypadku realizacji stacji na terenie
gminy – poprzez stacjê zasilaj¹c¹ wysokiego napiêcia na terenie gminy
i sieæ zasilaj¹c¹ SN – 15 kV. Zasilanie obszaru z dwóch planowanych
stacji transformatorowych 15 / 0,4 kV (5 EE, 6 EE). Obiekty
realizowane na terenie objêtym zmian¹ nale¿y zasiliæ rozdzielcz¹ sieci¹
kablow¹ niskiego napiêcia.
6.2. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala siê zasilanie obszaru zmiany
z istniej¹cego gazoci¹gu redniego cinienia z miejscowoci Do³uje.
Gazoci¹g zasilaj¹cy sieæ rozdzielcz¹ na obszarze opracowania nale¿y
u³o¿yæ w liniach rozgraniczaj¹cych drogi powiatowej nr 41 422.
6.3. W zakresie zaopatrzenia w ciep³o planuje siê obs³ugê poprzez realizacjê
lokalnych kot³owni dla potrzeb w³asnych opalanych odpadami
z produkcji mebli (trociny, wióry) lub ekologicznymi nonikami energii
– paliwa ciek³e, gaz przewodowy, gaz p³ynny propan butan, energia
elektryczna i inne.
6.4. W zakresie telekomunikacji ustala siê obs³ugê telekomunikacyjn¹
obszaru opracowania przez system telekomunikacyjny m. Szczecina.
Nie wprowadza siê ograniczeñ dotycz¹cych rodzaju linii
telefonicznych, z preferencj¹ dla linii i przy³¹czy kablowych.
6.5. Zaopatrzenie w wodê – ustala siê zasilanie obiektów z wodoci¹gu
grupowego Do³uje – Warzymice i ujêcia wody w Do³ujach.
6.6. Odprowadzenie cieków sanitarnych – ustala siê poprzez kanalizacjê
sanitarn¹ grawitacyjno-t³oczn¹ wsi Do³uje na oczyszczalniê cieków
„Redlica”.
7.7. Odprowadzenie wód opadowych – ustala siê poprzez projektowan¹
kanalizacjê deszczow¹ po podczyszczeniu do rowu melioracyjnego.
6.8. Odprowadzenie i unieszkodliwianie odpadów – ustala siê po segregacji,
sk³adowanie na terenie gminy Dobra lub wywóz na wysypisko gminne
w Smolêcinie (gmina Ko³baskowo).
7.1. Na terenie wystêpuje strefa W III ochrony konserwatorskiej
stanowisk archeologicznych (stan. Archeol. Nr 82).

2. SYMBOL TERENU: 2 S/U
1. Powierzchnia terenu: 2,56 ha
2 ustalenia
2.1. Teren zabudowy sk³adowo-us³ugowej.
funkcjonalne
2.2. Lokalizacja placów sk³adowych i obiektów magazynowych,
technicznych, pomocniczych.
2.3. Lokalizacja obiektów us³ugowych w zakresie us³ug rzemios³a i handlu.
2.4. Realizacja sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
2.5. Realizacja zbiornika p. po¿arowego.
2.6. Dopuszcza siê mo¿liwoæ realizacji terenu parkingowego w lici miejsc
parkingowych wed³ug potrzeb.
3 ustalenia kompozycji 3.1. Powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni dzia³ki.
i form zabudowy
3.3. Maksymalna wysokoæ zabudowy
do 9,0 m (od poziomu terenu do kalenicy)
3.4. Nieprzekraczalna linia zabudowy:
– od krawêdzi jezdni drogi powiatowej nr 41 422 relacji Do³ujePrzec³aw – 20 m
– od granicy obszaru kolejowego – 20 m
4 ustalenia w zakresie 4.1. Udzia³ powierzchni biologicznie czynnej – min. 30 % powierzchni
ochrony rodowiska
terenu.
4.2. Konieczne stosowanie wysokiej i niskiej zieleni ozdobnej
zró¿nicowanej gatunkowo od strony drogi powiatowej DP 41422.
4.3. Dla inwestycji pogarszaj¹cych rodowisko konieczne jest opracowanie
oceny oddzia³ywania projektowanej inwestycji na rodowisko.
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4.4. Uci¹¿liwoæ prowadzonej dzia³alnoci nie mo¿e przekraczaæ granic
opracowywanej zmiany.
4.5. Obowi¹zuj¹ ograniczenia i zakazy zwi¹zane z po³o¿eniem obszaru
opracowania w strefie zasobowej ujêcia wody wierczewo-PilchowoArkonka wg decyzji Wojewody Szczeciñskiego Nr 05-6/7622/5/91
z dnia 17 listopada 1991 r.
4.6. Ze wzglêdu na wysoki poziom wód gruntowych konieczne jest
kompleksowe odwodnienie pod³o¿a poprzez modernizacjê istniej¹cego
systemu rowów lub drena¿.
5.1. Obs³ugê komunikacyjn¹ terenu zapewnia droga powiatowa nr 41422
relacji Do³uje Przec³aw, projektowana droga dojazdowa 01 KD oraz
linia kolejowa.
5.2. Obs³uga transportowa:
- transport samochodowy o rzeczywistej masie ca³kowitej do 10 ton
- transport kolejowy
5.3. Parkowanie w granicach wydzielonego terenu 3 KS.
6.1. W zakresie elektroenergetyki ustala siê zasilanie terenu opracowania
poprzez stacjê zasilaj¹c¹ wysokiego napiêcia Gumieñce lub Polmo
i sieæ zasilaj¹c¹ SN – 15 kV lub w przypadku realizacji stacji na terenie
gminy – poprzez stacjê zasilaj¹c¹ wysokiego napiêcia na terenie gminy
i sieæ zasilaj¹c¹ SN – 15 kV. Zasilanie obszaru opracowania
z planowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV (6 EE). Obiekty
realizowane na terenie objêtym zmian¹ nale¿y zasiliæ rozdzielcz¹ sieci¹
kablow¹ niskiego napiêcia.
6.2. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala siê zasilanie obszaru zmiany
z istniej¹cego gazoci¹gu redniego cinienia z miejsco-woci Do³uje.
Gazoci¹g zasilaj¹cy sieæ rozdzielcz¹ na obszarze opracowania nale¿y
u³o¿yæ w liniach rozgraniczaj¹cych drogi powiatowej nr 41 422.
6.3. W zakresie zaopatrzenia w ciep³o planuje siê obs³ugê poprzez realizacjê
lokalnych kot³owni dla potrzeb w³asnych opalanych odpadami
z produkcji mebli (trociny, wióry) lub ekologicznymi nonikami energii
– paliwa ciek³e, gaz przewodowy, gaz p³ynny propan butan, energia
elektryczna i inne.
6.4. W zakresie telekomunikacji ustala siê: obs³ugê telekomunikacyjn¹
obszaru opracowania przez system telekomunikacyjny m. Szczecina.
Nie wprowadza siê ograniczeñ dotycz¹cych rodzaju linii
telefonicznych, z preferencj¹ dla linii i przy³¹czy kablowych.
6.5. Zaopatrzenie w wodê – ustala siê zasilanie obiektów z wodoci¹gu
grupowego Do³uje – Warzymice i ujêcia wody w Do³ujach.
6.6. Odprowadzenie cieków sanitarnych – ustala siê poprzez kanalizacjê
sanitarn¹ grawitacyjno-t³oczn¹ wsi Do³uje na oczyszczalniê cieków
„Redlica”.
6.7. Odprowadzenie wód opadowych – ustala siê poprzez projektowan¹
kanalizacjê deszczow¹ po podczyszczeniu do rowu melioracyjnego.
6.8. Odprowadzenie i unieszkodliwianie odpadów – ustala siê po segregacji,
sk³adowanie na terenie gminy Dobra lub wywóz na wysypisko gminne
w Smolêcinie (gmina Ko³baskowo).
7.1. Na terenie wystêpuje strefa W III ochrony konserwatorskiej
stanowisk archeologicznych (stanowisko archeologiczne nr 66, 89).

SYMBOL TERENU: 3 S
Powierzchnia terenu: 4, 80 ha
ustalenia
2.1. Teren sk³adowy.
funkcjonalne
2.2. Lokalizacja placów sk³adowych i obiektów magazynowych,
technicznych, pomocniczych.
2.3. Realizacja sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
2.4. Realizacja zbiornika p. po¿arowego.
2.5. Realizacja studni wierconej w celu awaryjnego zaopatrzenia w wodê.
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3.1. Typ zabudowy – zabudowa wolnostoj¹ca.
3.2. Powierzchnia zabudowy do 30 % powierzchni terenu ustalenia.
3.3. Maksymalna wysokoæ zabudowy do 9,0 m (od poziomu terenu do kalenicy).
3.4. Nieprzekraczalna linia zabudowy:
– od granicy obszaru kolejowego – 20 m
– od linii rozgranicz. drogê 01KD – 5 m
ustalenia w zakresie 4.1. Udzia³ powierzchni biologicznie czynnej – min. 50 % powierzchni
ochrony rodowiska
terenu.
4.2. Przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu dla inwestycji pogarszaj¹cej rodowisko konieczne jest
opracowanie oceny oddzia³ywania projektowanej inwestycji na
rodowisko.
4.3. Uci¹¿liwoæ prowadzonej dzia³alnoci nie mo¿e przekraczaæ granic
opracowywanej zmiany.
4.5. Obowi¹zuj¹ce ograniczenia i zakazy zwi¹zane z po³o¿eniem obszaru
opracowania w strefie zasobowej ujêcia wody wierczewo-PilchowoArkonka wg decyzji Wojewody Szczeciñskiego Nr 05-6/7622/5/91
z dnia 17 listopada 1991 r.
4.6. Ze wzglêdu na wysoki poziom wód gruntowych konieczne jest
kompleksowe odwodnienie pod³o¿a poprzez modernizacjê istniej¹cego
systemu rowów lub drena¿ i wykonanie szczegó³owych badañ
gruntowych okrelaj¹cych warunki realizacji inwestycji.
ustalenia
5.1. Obs³ugê komunikacyjn¹ terenu, poprzez projektowan¹ drogê dojazdow¹
komunikacyjne
01 KD, zapewnia droga powiatowa nr 41422 oraz linia kolejowa.
5.2. Obs³uga transportowa:
- transport samochodowy o rzeczywistej masie ca³kowitej do 10 ton
- transport kolejowy
ustalenia
6.1. W zakresie elektroenergetyki ustala siê zasilanie terenu poprzez stacjê
in¿ynieryjne
zasilaj¹c¹ wysokiego napiêcia Gumieñce lub Polmo i sieæ
zasilaj¹c¹ SN – 15 kV lub w przypadku realizacji stacji na terenie
gminy – poprzez stacjê zasilaj¹c¹ wysokiego napiêcia na terenie gminy
i sieæ zasilaj¹c¹ SN – 15 kV. Obiekty realizowane na terenie nale¿y
zasiliæ rozdzielcz¹ sieci¹ kablow¹ niskiego napiêcia;
6.2. W zakresie zaopatrzenia w ciep³o planuje siê obs³ugê poprzez realizacjê
lokalnych kot³owni dla potrzeb w³asnych opalanych odpadami
z produkcji mebli (trociny, wióry) lub ekologicznymi nonikami energii
– paliwa ciek³e, gaz przewodowy, gaz p³ynny propan butan, energia
elektryczna i inne.
6.3. W zakresie telekomunikacji ustala siê obs³ugê telekomunikacyjn¹
obszaru opracowania przez system telekomunikacyjny m. Szczecina.
Nie wprowadza siê ograniczeñ dotycz¹cych rodzaju linii
telefonicznych, z preferencj¹ dla linii i przy³¹czy kablowych.
6.4. Zaopatrzenie w wodê – ustala siê zasilanie obiektów z wodoci¹gu
grupowego Do³uje – Warzymice i ujêcia wody w Do³ujach.
6.5. Odprowadzenie cieków sanitarnych – ustala siê poprzez kanalizacjê
sanitarn¹ grawitacyjno-t³oczn¹ wsi Do³uje na oczyszczalniê cieków
„Redlica”.
6.6. Odprowadzenie wód opadowych – ustala siê poprzez projektowan¹
kanalizacjê deszczow¹ po podczyszczeniu do rowu melioracyjnego.
6.7. Odprowadzenie i unieszkodliwianie odpadów – ustala siê po segregacji,
sk³adowanie na terenie gminy Dobra lub wywóz na wysypisko gminne
w Smolêcinie (gmina Ko³baskowo).
ustalenia
kompozycji i form
zabudowy
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SYMBOL TERENU: 4 KS
Powierzchnia terenu: 0,25 ha
ustalenia
2.1. Teren komunikacji samoch. - parking.
funkcjonalne
2.2. Dopuszcza siê realizacjê parkingu dwupoziomowego.
2.3. Realizacja sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
ustalenia
3.1. Powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni terenu ustalenia.
kompozycji i form
3.2. Maksymalna wysokoæ zabudowy - do 9,0 m (od poziomu terenu do
zabudowy
kalenicy).
3.3. Nieprzekraczalna linia zabudowy od krawêdzi jezdni drogi powiatowej
DP 41 422 – 20 m.
ustalenia w zakresie 4.1. Udzia³ powierzchni biologicznie czynnej – min. 40 % powierzchni
ochrony rodowiska
terenu.
4.2. Konieczne stosowanie wysokiej i niskiej zieleni ozdobnej
zró¿nicowanej gatunkowo od drogi powiatowej DP 41 422 - min.
szerokoæ pasa zieleni izolacyjnej – 5,0 m.
4.3. Obowi¹zuj¹ ograniczenia i zakazy zwi¹zane z po³o¿eniem obszaru
opracowania w strefie zasobowej ujêcia wody wierczewo-PilchowoArkonka wg decyzji Wojewody Szczeciñskiego Nr 05-6/7622/5/91
z dnia 17 listopada 1991 r.
ustalenia
5.1. Zabezpieczenie miejsc postojowych w iloci zapotrzebowania - dla
komunikacyjne
oko³o 100 samochodów.
ustalenia
6.1. W zakresie elektroenergetyki ustala siê zasilanie terenu poprzez stacjê
in¿ynieryjne
zasilaj¹c¹ wysokiego napiêcia Gumieñce” lub „Polmo” i sieæ
zasilaj¹c¹ SN – 15 kV lub w przypadku realizacji stacji na terenie
gminy – poprzez stacjê zasilaj¹c¹ wysokiego napiêcia na terenie gminy
i sieæ zasilaj¹c¹ SN – 15 kV. Obiekty realizowane na terenie nale¿y
zasiliæ rozdzielcz¹ sieci¹ kablow¹ niskiego napiêcia.
6.2. W zakresie telekomunikacji ustala siê obs³ugê telekomunikacyjn¹
obszaru opracowania przez system telekomunikacyjny m. Szczecina.
Nie wprowadza siê ograniczeñ dotycz¹cych rodzaju linii
telefonicznych, z preferencj¹ dla linii i przy³¹czy kablowych.
6.3. Zaopatrzenie w wodê - ustala siê zasilanie obiektów z wodoci¹gu
grupowego Do³uje – Warzymice i ujêcia wody w Do³ujach.
6.4. Odprowadzenie cieków sanitarnych - ustala siê poprzez kanalizacjê
sanitarn¹ grawitacyjno-t³oczn¹ wsi Do³uje na oczyszczalniê cieków
„Redlica”.
6.5. Odprowadzenie wód opadowych - ustala siê poprzez projektowan¹
kanalizacjê deszczow¹ po podczyszczeniu do rowu melioracyjnego.

SYMBOL TERENU: 5 EE, 6 EE, 7 EE
Powierzchnia ³¹czna terenów: 0,03 ha
ustalenia
2.1. Teren urz¹dzeñ energetycznych - stacja transformatorowa 15/0,4 kV.
funkcjonalne
ustalenia kompozycji 3.1. Typ stacji – s³upowa.
i form zabudowy
ustalenia w zakresie 4.1. Obowi¹zuj¹ ograniczenia i zakazy zwi¹zane z po³o¿eniem obszaru
ochrony rodowiska
opracowania w strefie zasobowej ujêcia wody wierczewo-PilchowoArkonka wg decyzji Wojewody Szczeciñskiego
ustalenia
6.1. Stacja transformatorowa 15/0,4 kV oznaczona symbolem:
in¿ynieryjne
- 5 EE obs³uguje teren 1 P/U
- 6 EE obs³uguje teren 1 P/U oraz 2 S/U
- 7 EE obs³uguje teren 3 S
Inne ustalenia
7.1. Na terenie 4 EE wystêpuje strefa W III ochrony konserwatorskiej
stanowisk archeologicznych (stanowisko archeologiczne nr 82).
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SYMBOL TERENU: 8 ZI
Powierzchnia ³¹czna terenów: 0,81 ha
ustalenia
2.1. Teren zieleni izolacyjnej.
funkcjonalne
ustalenia kompozycji 3.1. Zakaz zabudowy.
i form zabudowy
3.2. Przez teren 8 ZI dopuszcza siê przeprowadzenie wewnêtrznej sieci
infrastruktury technicznej.
ustalenia w zakresie 4.1. Konieczne stosowanie wysokiej i niskiej zieleni zró¿nicowanej
ochrony rodowiska
gatunkowo.
4.2. Obowi¹zuj¹ ograniczenia i zakazy zwi¹zane z po³o¿eniem obszaru
opracowania w strefie zasobowej ujêcia wody wierczewo-PilchowoArkonka wg decyzji Wojewody Szczeciñskiego.
Inne ustalenia
7.1. Na terenie 4 EE wystêpuje strefa W III ochrony konserwatorskiej
stanowisk archeologicznych (stanowisko archeologiczne nr 82).
SYMBOL TERENU: 9 RL
Powierzchnia terenu: 0,02 ha
ustalenia
2.1. Tereny lene – pozostaj¹ w dotychczasowym u¿ytkowaniu.
funkcjonalne
ustalenia kompozycji 3.1. Zakaz zabudowy.
i form zabudowy
3.2. Przez teren 9 RL dopuszcza siê przeprowadzenie sieci infrastruktury
technicznej wzd³u¿ istniej¹cych dróg, bez mo¿liwoci naruszania
istniej¹cego drzewostanu.

SYMBOL TERENU: 10 ZW
Powierzchnia terenu: 0,09 ha
ustalenia
2.1. Tereny zieleni wysokiej.
funkcjonalne
ustalenia kompozycji 3.1. Zakaz zabudowy.
i form zabudowy
3.2. Przez teren 10 ZW dopuszcza siê przeprowadzenie sieci infrastruktury
technicznej wzd³u¿ istniej¹cych dróg.
Inne ustalenia
7.1. Teren objêty stref¹ W III ochrony konserwatorskiej stanowisk
archeologicznych (stan. archeologiczne nr 66, 89).

SYMBOL TERENU: 01 KD
Powierzchnia ³¹czna terenów: 0,70 ha
ustalenia
2.1. Droga dojazdowa.
funkcjonalne
ustalenia w zakresie 4.1. Obowi¹zuj¹ ograniczenia i zakazy zwi¹zane z po³o¿eniem obszaru
ochrony rodowiska
opracowania w strefie zasobowej ujêcia wody wierczewo-PilchowoArkonka wg decyzji Wojewody Szczeciñskiego.
ustalenia
5.1. Droga gminna o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych – 12 m (wed³ug
komunikacyjne
rysunku planu).
ustalenia
6.1. Uzbrojenie podziemne:
in¿ynieryjne
- proj. wodoci¹g
- proj. linia elektroenergetyczna s.n.
- proj. kanalizacja sanitarna
Inne ustalenia
7.1. Na terenie 4 EE wystêpuje strefa W III ochrony konserwatorskiej
stanowisk archeologicznych (stanowisko archeologiczne nr 66, 89).

§ 6.
1.

Na terenie objêtym opracowaniem wystêpuj¹ strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych W III
 ograniczonej ochrony archeologicznej.
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Obowi¹zuj¹ ograniczenia w strefie W III:
1) uzgodnienie i opiniowanie wszelkich poczynañ in¿ynierskich, budowlanych i innych podejmowanych w obrêbie
stanowisk granic strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego przez s³u¿bê ochrony
zabytków,
2) w przypadku podjêcia realizacji inwestycji obowi¹zuje przeprowadzenie interwencyjnych badañ
archeologicznych na koszt Inwestora,
3) w³aciciele, inwestorzy i u¿ytkownicy terenu obowi¹zani s¹ do zawiadomienia s³u¿by ochrony zabytków
o podjêciu dzia³añ inwestycyjnych lub remontowych zwi¹zanych z pracami ziemnymi z wyprzedzeniem min.
2-tygodniowym.
Rozpoczêcie prac ziemnych zwi¹zanych z realizacj¹ inwestycji uzale¿nia siê od uzyskania stosownego zezwolenia
od s³u¿by ochrony zabytków.
Badania archeologiczne maj¹ charakter sezonowy, w okresie od maja do padziernika.
2.

Ustala siê nastêpuj¹ce ogólne zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury techn.:
1) Trasy przebiegów projektowanych sieci infrastruktury technicznej, oznaczone na rysunku zmian, s¹ ilustracj¹
zasad przebiegu i nie stanowi¹ przes¹dzeñ lokalizacyjnych.
2) Dopuszcza siê korektê przebiegu oraz lokalizacjê uzupe³niaj¹cych urz¹dzeñ in¿ynieryjnych, wynikaj¹cych
z technicznych warunków realizacji zabudowy na projektowanych terenach.
3) Sieci infrastruktury nale¿y usytuowaæ w liniach rozgraniczaj¹cych dróg, ale poza pasem drogowym.
4) Utrzymanie istniej¹cych studni publicznych i budowê nowych zgodnie z zarz¹dzeniem Nr 2/95 MGPiB z dnia
21 wrzenia 1995 r. po przeprowadzeniu rozpoznania hydrogeologicznego  nale¿y projektowaæ studnie wiercone
o wydatku 15 dm3/d*M.

3.

Dokonuje siê zmiany przeznaczenia gruntów rolnych o powierzchni 13,45 ha na cele nierolnicze dla obszaru
okrelonego w § 2 ust. 1, objêtego niniejsz¹ uchwa³¹ (w nastêpuj¹cych klasach bonitacyjnych):
Kasa
bonitacyjna
R IV a
R IV b
RV
R VI
£ IV
£ VI
Razem

4.

Powierzchnia
[ha]
5,56
0,92
1,31
0,62
4,98
0,06
13,45

Wojewoda Zachodniopomorski decyzj¹ Nr GKN.2.N-6014-1-266/99 z dnia 27 grudnia 1999 r. wyrazi³ zgodê na
przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów rolnych przewidzianych do wy³¹czenia z produkcji rolniczej na cele
realizacji zabudowy przemys³owej.
§ 7.
Przepisy koñcowe

1.

Na obszarze objêtym niniejsz¹ zmian¹ w planie trac¹ moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Dobra, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr VII/35/94 Rady Gminy w Dobrej z dnia 8 grudnia 1994 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra (Dz. Urz. Woj. Szczec. Nr 16, poz. 157)

2.

Zgodnie z art. 10 ust. 3, art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siê jednorazow¹ op³atê za
wzrost wartoci nieruchomoci w wysokoci:
 dla terenów przemys³owo-sk³adowych  0 %
 dla pozosta³ych terenów  0 %.

3.

Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

4.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Teodor Leszczyñski
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Za³¹cznik do uchwa³y Nr V/91/2000
Rady Gminy w Dobrej
z dnia 24 sierpnia 2000 r.
ZMIANA W MIEJSCOWYM PLANIE OGÓLNYM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY DOBRA
obejmuj¹ca tereny przemys³owe w miejscowoci Do³uje

GRANICE TERENU OBJÊTEGO ZMIAN¥
LINIA ROZGRANICZAJ¥CA TERENY
O RÓ¯NYM SPOSOBIE U¯YTKOWANIA
NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
TEREN PRZEMYS£OWO-US£UGOWY
TEREN SK£ADOWO-US£UGOWY
TEREN SK£ADOWY
TEREN ZIELENI WYSOKIEJ
TEREN ZIELENI LENEJ
TEREN ZIELENI IZOLACYJNEJ
TEREN OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
TEREN URZ¥DZEÑ ELEKTROENERGETYCZNYCH
GMINNA DROGA DOJAZDOWA
PROPONOWANY REJON LOKALIZACJI LOKALIZACJI OBIEKTÓW
KUBATUROWYCH (ZE WZGLÊDU NA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
STREFA W III OCHRONY KONSERW. STANOWISK ARCHEOLOG.-NR STAN.

PROJ. SIEÆ WODOCI¥GOWA
PROJ. KANALIZACJA SANITARNA
PROJ. LINIA ELEKTROENERGETYCZNA REDNIEGO NAPIÊCIA
ISTN. LINIA TELEKOMUNIKACYJNA
PROJ. GAZOCI¥G REDNIEGO CINIENIA
STACJA TRANSFORMATOROWA 15/0,4 kV
WIERCONA STUDNIA AWARYJNA

TERENY KOLEJOWE
DROGA POWIATOWA
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UCHWA£A NR XVII/145/2000
Rady Miejskiej w Lipianach
z dnia 26 sierpnia 2000 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipiany
 obrêb Osetna dzia³ki nr 226, 227, 228, czêæ dz. nr 197 oraz dzia³ka nr 187 (po wtórnym podziale
 dzia³ki nr 187/1, 187/2, 187/3 i 187/4) nad jeziorem Bêdzin.
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, Nr 48, poz. 552)
oraz art. 8 ust. 1 i 2, art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139
zmiany: Dz. U. Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136), a tak¿e uchwa³y Nr XLI/207/98 Rady Miejskiej w Lipianach
z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie przyst¹pienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu po³o¿onego nad jeziorem Bêdzin, obrêb Osetna, gmina Lipiany  Rada Miejska w Lipianach uchwala, co nastêpuje:
Dzia³ I
Ustalenia ogólne
§ 1.
Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipiany  obrêb Osetna nad
jez. Bêdzin  dz. nr 226, 227 i 228, czêæ dzia³ki nr 197 oraz dz. nr 187 (po wtórnym podziale  dzia³ki nr 187/1, 187/2,
187/3 i 187/4) o ³¹cznej powierzchni 5,6192 ha.
§ 2.
Zmiana planu obejmuje obszar oznaczony na rysunku zmiany planu w skali 1:1000 (dzia³ki nr 226, 227 i 228, czêæ dzia³ki
nr 197 oraz dz.nr 187 po wtórnym podziale  dzia³ki nr 187/1, 187/2, 187/3 i 187/4), stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.
Dzia³ II
Przeznaczenie terenów
§ 3.
1.

Elementarny teren funkcjonalny oznaczony na rysunku planu symbolem N9a UT, MJ mo¿e byæ przeznaczony pod
funkcjê rekreacyjno-hotelow¹ z wprowadzeniem zabudowy hotelowo-pensjonatowej oraz us³ug towarzysz¹cych
zwi¹zanych z rekreacj¹ przywodn¹.

2.

Uzupe³nieniem funkcji rekreacyjnej mog¹ byæ obiekty letniskowe i mieszkaniowe o charakterze jednorodzinnym
 dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej wolnostoj¹cej na wydzielonych dzia³kach, z zastrze¿eniem
§ 17 i § 21.

3.

Dla funkcji generuj¹cych ruch samochodowy nale¿y zapewniæ miejsca postojowe dla samochodów osobowych
w granicach terenu elementarnego i w iloci pokrywaj¹cej potrzeby w tym zakresie.
§ 4.

Na obszarach objêtych zmian¹ planu dopuszcza siê do czasu zagospodarowania zgodnego z planem dotychczasowy
sposób u¿ytkowania terenu.
Dzia³ III
Rozgraniczenie terenów
§ 5.
1.

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

2.

Rozgraniczenie terenów publicznych  komunikacyjnych i rekreacji  oznaczono na rysunku planu lini¹ ci¹g³¹ cienk¹
z dwoma kropkami.
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§ 6.
1.

Elementarny teren funkcjonalny oznaczony symbolem N9a UT, MJ obejmuje ca³¹ powierzchniê dzia³ek nr 187, 226,
227, 228 oraz czêæ pasa drogowego (czêæ dzia³ki nr 197) biegn¹cego prostopadle do jeziora.

2.

Ka¿dy geodezyjny podzia³ nieruchomoci bêdzie wymaga³ aprobaty administracji samorz¹dowej gminy Lipiany
w zakresie zgodnoci z niniejszym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Dzia³ IV
Zasady obs³ugi komunikacyjnej
§ 7.

Obszar objêty opracowaniem powinien byæ obs³ugiwany komunikacyjnie przez istniej¹c¹ drogê, biegn¹c¹ prostopadle
do linii brzegowej jeziora, oraz przez projektowane w granicach terenu elementarnego jako drogi wewnêtrzne ci¹gi
pieszo-jezdne.
§ 8.
Szerokoæ drogi dojazdowej w liniach rozgraniczaj¹cych  10 m; szerokoæ jezdni dwukierunkowej  6 m.
§ 9.
W granicach dzia³ki mieszkaniowej dopuszcza siê parkowanie maksymalnie dwóch samochodów o tona¿u do 2,5 t.
Dzia³ V
Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej
§ 10.
Zaopatrzenie w wodê na cele bytowe nale¿y zapewniæ z ujêcia wody w Lipianach poprzez planowany wodoci¹g grupowy.
§ 11.
Zaopatrzenie w wodê na cele przeciwpo¿arowe nale¿y zapewniæ z hydrantów ppo¿. montowanych na sieci wodoci¹gowej.
§ 12.
Odprowadzenie cieków sanitarnych nale¿y zapewniæ do oczyszczalni w Lipianach poprzez planowany kolektor sanitarny
z Mironowa do Lipian.
§ 13.
1.

Odprowadzenie wód opadowych z dachów i powierzchni utwardzonych  w tym drogi dojazdowej i ci¹gów pieszojezdnych  nale¿y zapewniæ za pomoc¹ kanalizacji deszczowej do jeziora Bêdzin, z zastrze¿eniem ust. 2.

2.

Wody opadowe przed wprowadzeniem ich do jeziora powinny byæ oczyszczone w piaskownikach z separatorami
oleju.
§ 14.

Zaopatrzenie w energiê ciepln¹ indywidualne z zastosowaniem rozwi¹zañ technicznych ograniczaj¹cych zanieczyszczenie
atmosfery.
§ 15.
1.

Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ nale¿y zapewniæ poprzez budowê stacji transformatorowej wraz z odcinkiem
linii napowietrzno-kablowej SN 15 kV bêd¹cej odga³êzieniem istniej¹cej, przebiegaj¹cej w pobli¿u linii napowietrznej
SN 15 kV.

2.

Sieæ rozdzielcz¹ 0,4 kV na terenie nale¿y przewidzieæ jako kablow¹, wyprowadzon¹ z projektowanej stacji
transformatorowej.

3.

Owietlenie terenu nale¿y przewidzieæ liniami kablowymi z oprawami sodowymi zainstalowanymi na s³upach
stalowych.
Dzia³ VI
Zasady kszta³towania zabudowy i zieleni
§ 16.

Intensywnoæ zabudowy dla elementarnego terenu funkcjonalnego N9a UT, MJ wynosi: max 0,15.
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§ 17.
Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy od strony jeziora w odleg³oci min.50 m od linii brzegowej  zgodnie z rysunkiem
planu.
§ 18.
1.

Budynki kryte dachami przestrzennymi.

2.

Wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu przy najni¿ej po³o¿onym wejciu do budynku do najwy¿szej kalenicy,
nie mo¿e przekraczaæ:
1) 7,5 m  dla zabudowy mieszkaniowej i letniskowej
2) 12 m  dla zabudowy us³ugowej.

3.

Istniej¹c¹ zieleñ wysok¹ nale¿y zachowaæ i uzupe³niæ nowymi nasadzeniami.
§ 19.

1.

Dopuszcza siê ogrodzenie obszaru zmiany przy zachowaniu dostêpu ogólnego do strefy 50 m okrelonej w § 21,
dostêpu do drogi dojazdowej okrelonej w § 7 oraz dostêpu do wody okrelonego odrêbnymi przepisami.

2.

Jako docelow¹ formê ogrodzeñ nale¿y stosowaæ ogrodzenia drewniane a¿urowe lub ¿ywop³oty, o maksymalnej
wysokoci 100 cm.
Dzia³ VII
Ochrona rodowiska przyrodniczego
§ 20.

Na terenie elementarnym N 9a UT, MJ obowi¹zuje urz¹dzenie 70% powierzchni jako biologicznie czynnej,
tzn. niezabudowanej i nieutwardzonej, pokrytej rolinnoci¹ naturaln¹ i urz¹dzon¹.
§ 21.
Pas terenu o szerokoci 50 m od jeziora nale¿y pozostawiæ jako teren publiczny  ogólnodostêpny z zakazem zabudowy
trwa³ej. W pasie tym dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ turystyki przywodnej, sportu i rekreacji (z zachowaniem dostêpu
do wody okrelonego odrêbnymi przepisami), a w jego czêci pó³nocnej, ograniczonej od po³udnia istniej¹c¹ cie¿k¹
biegn¹c¹ równolegle do linii brzegowej jeziora  tymczasowych obiektów budowlanych (w rozumieniu ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane) o charakterze letniskowym.
§ 22.
Gromadzenie i usuwanie odpadów powinno byæ oparte o istniej¹cy system oczyszczania miasta i gminy  z zastosowaniem
selektywnej zbiórki odpadów.
Dzia³ VIII
Obrona cywilna
§ 23.
1.

Ka¿da inwestycja powinna byæ projektowana zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej okrelonymi odrêbnymi
przepisami.

2.

Zaopatrzenie ludnoci w wodê na cele OC powinno byæ zapewnione z awaryjnych studni publicznych usytuowanych
w granicach elementarnego terenu funkcjonalnego oznaczonego symbolem N9a UT, MJ na warunkach okrelonych
przez Urz¹d Miejski w Lipianach.
Dzia³ IX
Ustalenia formalne
§ 24.

Rozpoczêcie inwestowania uwarunkowane jest sporz¹dzeniem projektu zagospodarowania terenu, obejmuj¹cego ca³y
teren elementarny, zaakceptowanego przez Zarz¹d Miejski w Lipianach, z zastrze¿eniem § 25 i § 28.
§ 25.
Projekt zagospodarowania terenu w obszarze pasa ogólnodostêpnego o szerokoci 50 m, wymienionego w § 21, nale¿y
uzgodniæ z organem ochrony przyrody  Wojewod¹ Zachodniopomorskim.
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§ 26.
Grunty rolne na obszarze zmiany planu s¹ objête zgod¹ na zmianê przeznaczenia na cele nierolnicze.
Dzia³ X
Stawka procentowa s³u¿¹ca naliczeniu Op³aty Planistycznej
§ 27.
Wysokoæ jednorazowej op³aty, wynikaj¹cej ze wzrostu wartoci nieruchomoci, pobieranej przez burmistrza przy zbyciu
nieruchomoci bêd¹cych w posiadaniu innych w³acicieli ni¿ gmina Lipiany, ustala siê na 30 % wzrostu wartoci
nieruchomoci.
Dzia³ XI
Ustalenia koñcowe
§ 28.
Rozpoczêcie budowy na terenie elementarnym mo¿e nast¹piæ po przekazaniu sieci wodno-kanalizacyjnej.
§ 29.
Na obszarze objêtym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc ustalenia uchwa³y Nr VI/30/94 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia
5 grudnia 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Szczec. Nr 16, poz. 155) w sprawie zmian do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lipiany.
§ 30.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Lipianach.
§ 31.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Krzysztof Boguszewski
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Za³¹cznik do uchwa³y Nr XVII/145/2000
Rady Miejskiej w Lipianach
z dnia 26 sierpnia 2000 r.
OBRÊB OSETNA NAD JEZ. BÊDZIN
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipiany
1:2000
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UCHWA£A NR XV/1/2000
Rady Gminy w Ko³baskowie
z dnia 28 sierpnia 2000 r.
w sprawie zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Ko³baskowo.
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, Nr 48, poz. 552) oraz
art. 26 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) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
Rozdzia³ I
Przepisy ogólne
§ 1.
1.

Zgodnie z uchwa³¹ Nr XX/228/97 Rady Gminy w Ko³baskowie z dnia 24 kwietnia 1997 r. w sprawie przyst¹pienia do
zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy uchwala siê zmianê w planie ogólnym zagospodarowania
przestrzennego gminy uchwalonym uchwa³¹ Nr XXIII/82/87 Gminnej Rady Narodowej w Ko³baskowie z dnia
4 grudnia 1987 r. (Dz. Urz. Woj. Szczec. z 1988 r. Nr 2, poz. 31; z 1992 r. Nr 1, poz. 6; z 1993 r. Nr 8, poz. 97; z 1998 r.
Nr 12, poz. 77, Nr 17, poz. 121, z 2000 r. Nr 13, poz. 129, Nr 22, poz. 263, Nr 24, poz. 280).

2.

Zmiana obejmuje obszar dzia³ki o numerze ewidencyjnym 44/2 stanowi¹cy u¿ytki rolne R V i £ IV, we wsi Kurów.

3.

Granice zmiany w planie przedstawione s¹ na rysunku zmiany, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
Granice przebiegaj¹:
1) od po³udnia  graniczy z dzia³k¹ nr 1/3,
2) od wschodu  z Kana³em Kurowskim,
3) od pó³nocy  z zabudow¹ letniskow¹ na dzia³ce nr 44/3,
4) od zachodu  z drog¹ gminn¹.
§ 2.

Na obszarze objêtym zmian¹ planu ustala siê:
1)

Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach i ró¿nych zasadach zagospodarowania
 oznaczone na rysunku zmiany w planie.

2)

Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy i urz¹dzania terenów oraz nieprzekraczalne linie
zabudowy, oznaczone na rysunku zmiany w planie.

3)

Szczególne warunki zagospodarowania terenu, wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska.

4)

Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej wraz z liniami rozgraniczaj¹cymi teren przebiegu urz¹dzeñ
infrastruktury.
Rozdzia³ II
Przeznaczenie terenu i zasady zagospodarowania
§ 3.

1.

Wyznacza siê teren projektowanej zabudowy rekreacyjnej, oznaczonej na rysunku zmiany w planie symbolem
UTL/MP.

2.

Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:
1) wysokoæ zabudowy  do 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy,
2) zalecane dachy wysokie o nachyleniu po³aci od 300 do 550,
3) wydzielenie pieszo-jezdni o szerokoci w linii rozdzia³u 6,0 m, zgodnie z rysunkiem zmian w planie  oznaczonej
symbolem Kx,
4) wydzielenie pla¿y ogólnodostêpnej, oznaczonej na rysunku symbolem UTL1 i UTL2, z wykluczeniem zabudowy
kubaturowej,
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linie zabudowy:
 5,0 m  od krawêdzi istniej¹cej drogi gminnej oraz pieszo-jezdni,
 4,0 m  od granicy dzia³ki,
 10,0 m od nabrze¿a Kana³u Kurowskiego.

3.

Podzia³ na dzia³ki budowlane, zgodnie z rysunkiem zmiany w planie:
 minimalna dzia³ka  420 m 2, maksymalna  950 m 2.

4.

Uwarunkowania wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
1) ustala siê zakaz rozs¹czkowania cieków w gruntach,
2) wyklucza siê mo¿liwoæ zabudowy terenów oznaczonych symbolem £ IV, stanowi¹cych zasypany rów
melioracyjny,
3) powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 25 % powierzchni ka¿dej wydzielonej dzia³ki budowlanej,
a ca³kowita powierzchnia zainwestowania  ³¹cznie z ma³¹ architektur¹ 35 % tej powierzchni,
4) z uwagi na zalewowy charakter terenu, obiekty kubaturowe nale¿y sytuowaæ powy¿ej rzêdnej 1,5 m n.p.m.,

5.

dopuszcza siê wprowadzenie uzupe³niaj¹cej funkcji us³ugowej nie stwarzaj¹cej zagro¿eñ dla rodowiska i nie
powoduj¹cej uci¹¿liwoci dla zabudowy letniskowej.
Rozdzia³ III
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
§ 4.

1.

Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej zlokalizowanej w przylegaj¹cej do obszaru zmian drodze
gminnej.

2.

Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z linii kablowej zlokalizowanej w w/w drodze.

3.

Odprowadzenie cieków sanitarnych  do indywidualnych zbiorników bezodp³ywowych, zlokalizowanych na ka¿dej
posesji. Docelowo, po zrealizowaniu przez Zarz¹d Gminy kanalizacji sanitarnej wprowadza siê obowi¹zek w³¹czenia
do niej przez poszczególnych w³acicieli.

4.

Odprowadzenie wód deszczowych  poprzez system drena¿y zaopatrzonych w studzienki rewizyjne do Kana³u
Kurowskiego.

5.

Odprowadzenie odpadów sta³ych  segregacja u ród³a i wywóz na wysypisko gminne odpadów sta³ych
w Smolêcinie.

6.

Zaopatrzenie w ciep³o  z indywidualnych kot³owni, opalanych paliwem ekologicznym.
Rozdzia³ IV
Przepisy koñcowe
§ 5.

1.

Zmienia siê przeznaczenie gruntów rolnych klasy R V i £ IV na cele nierolnicze w iloci ³¹cznej 5600 m2.

2.

Na obszarze objêtym niniejsz¹ uchwa³¹ ustala siê jednorazow¹ op³atê w wysokoci 0 % z tytu³u wzrostu wartoci
nieruchomoci, zgodnie z art. 10 ust. 3 w zw. z art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

3.

Na obszarze objêtym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Ko³baskowo, uchwalone uchwa³¹ Nr XXIII/82/87 GRN w Ko³baskowie z dnia 4 grudnia 1987 r.
(Dz. Urz. Woj. Szczec. z 1988 r. Nr 2, poz. 31, podtrz. uchwa³¹ Nr VII/33/90 z dnia 28 grudnia 1990 r.  Dz. Urz.
Woj. Szczec. z 1991 r. Nr 2, poz. 39).

4.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy Ko³baskowo.
§ 6.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Józef Szczygielski
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Za³¹cznik do uchwa³y Nr XV/1/2000
Rady Gminy w Ko³baskowie
z dnia 28 sierpnia 2000 r.

ZMIANY DO PLANU MIEJSCOWEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY KO£BASKOWO
Obrêb Kurów nr ewid. gr. 44/2

Skala
1:1000
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UCHWA£A NR XXIV/141/2000
Rady Gminy w Rewalu
z dnia 30 sierpnia 2000 r.
w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal,
miejscowoæ liwin, czêci terenu oznaczonego symbolem 55 RP,RL.
Na podstawie art. 26 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 XXVIII/202/96 Rady Gminy w Rewalu
z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia w/w zmiany, Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
1.

Uchwala siê zmianê w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal, zatwierdzonym uchwa³¹
Nr XXV/125/88 G.R.N. w Rewalu z dnia 27 stycznia 1988 r. (Dz. Urz. Woj. Szczec. Nr 2, poz. 27).

2.

Zmiana obejmuje dzia³ki o numerach ewidencyjnych: 11/1, 11/2, 9/6, 9/7 w obrêbie geodezyjnym liwin.

3.

Granice tego obszaru zaznaczono na rysunkach (rysunek 1, rysunek 2) zmiany w planie w skali 1:1000, stanowi¹cych
za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§ 2.

1.

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady konstrukcji zmiany w planie:
1) Obszar objêty zmian¹ podzielony zosta³ na 15 terenów elementarnych (w tym 7 komunikacyjnych).
2) Dla wyodrêbnionych terenów elementarnych sformu³owano szczegó³owe ustalenia obowi¹zuj¹ce dla ca³ego
terenu elementarnego zawarte w karcie terenu.
3) W obrêbie terenu elementarnego wystêpowaæ mog¹ rygory wynikaj¹ce z po³o¿enia w zasiêgu strefy
W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. Rygory te ustalono w § 4 niniejszej uchwa³y.
4) Szczegó³owe ustalenia zawarte w kartach terenów s¹ jedynymi pe³nymi ustaleniami odniesionymi
do wyodrêbnionych fragmentów przestrzeni.
5) Dla ca³ego obszaru objêtego zmian¹ ustalone zosta³y zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
(§ 5 niniejszej uchwa³y).
6) Ka¿dy teren elementarny oznaczono na rysunku zmiany w planie w skali 1:1000 (za³. nr 1 do niniejszej uchwa³y)
oraz w tekcie zmiany w planie (§ 3 niniejszej uchwa³y) identyfikatorem cyfrowo-literowym (SYMBOL TERENU).
Liczba oznacza kolejny numer terenu lub ulicy, symbol literowy oznacza g³ówn¹ funkcjê terenu lub klasyfikacjê
funkcjonaln¹ ulicy.

2.

Ustala siê nastêpuj¹cy uk³ad formalny ustaleñ szczegó³owych dla terenów elementarnych:
1) Dla ka¿dego terenu elementarnego sporz¹dzona zosta³a karta terenu z oznaczeniem symbolu terenu,
posiadaj¹ca jednolity uk³ad formalny, segreguj¹cy treæ ustaleñ w 9 punktach.
Pe³ny uk³ad karty terenu obejmuje:
SYMBOL TERENU.
1. Powierzchnia w ha.
2. Granice terenu  przybli¿ony, s³owny opis granic terenu elementarnego.
3. Ustalenia funkcjonalne.
4. Ustalenia kompozycji i form zabudowy.
5. Ustalenia zasad parcelacji.
6. Ustalenia dotycz¹ce dóbr kultury.
7. Ustalenia ekologiczne.
8. Ustalenia komunikacyjne.
9. Ustalenia in¿ynieryjne.
2) Ka¿de sformu³owanie tekstowe w karcie terenu oznaczone jest symbolem dwuliczbowym. Pierwsza liczba
(liczby od 3 do 9) oznacza odpowiedni punkt uk³adu formalnego karty terenu, druga liczba oznacza numer
kolejny zapisu w ramach punktu uk³adu formalnego.
3) Brak zapisu w karcie terenu punktu wyró¿nionego liczb¹ od 4 do 9 oznacza, ¿e nie wprowadza siê ustaleñ.
4) Nie ka¿de ustalenie tekstowe posiada swoje odwzorowanie na rysunku zmiany.

3.

Ustala 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
i sk³ada siê z 2 czêci: rysunek 1 i rysunek 2".
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Rysunek 1 obejmuje tereny elementarne o numerach: 1, 2, 3, 4, 01, 02, 03, 04, rysunek 2 obejmuje tereny
elementarne o numerach: 5, 6, 7, 8, 05, 06, 07.
Ka¿dy teren elementarny jest wyodrêbniony na rysunku zmiany i oznaczony symbolem zgodnym z odpowiedni¹
kart¹ terenu.
Ka¿de ustalenie przedstawione na rysunku zmiany znajduje odpowiednie odwzorowanie w ustaleniu tekstowym.
Wszystkie symbole graficzne u¿yte w rysunku zmiany zosta³y objanione w legendzie.
Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami s¹ nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku zmiany:
 linie rozgraniczenia terenów elementarnych (o ró¿nym przeznaczeniu b¹d ró¿nych zasadach
zagospodarowania),
 zasady podzia³ów na dzia³ki z dopuszczaln¹ tolerancj¹ okrelon¹ w karcie terenu,
 nieprzekraczalne i obowi¹zuj¹ce linie zabudowy,
 zasada lokalizacji zabudowy z oznaczonym kierunkiem g³ównych kalenic.
Zagospodarowanie wewnêtrzne kwarta³ów za wyj¹tkiem linii podzia³ów dzia³ek jest orientacyjne.

Trasy przebiegów projektowanych sieci infrastruktury technicznej s¹ ilustracj¹ zasady i nie stanowi¹ przes¹dzeñ
lokalizacyjnych.
§ 3.

Ustalenia w kartach terenu dla terenów elementarnych:
1.

SYMBOL TERENU:

1 MN,MP

1. Powierzchnia terenu w ha: 0,47

2. granice terenu

Proj. ulica lokalna 01 KL, granica dz. nr 219 (p³n.- zach. granica
opracowania), granica dz. nr 537/1 (p³d.-zach. granica opracowania),
proj. ulica dojazdowa 02 KD.

3. ustalenia
funkcjonalne

3.1. Zabudowa mieszkalna lub mieszkalno - pensjonatowa z mo¿liwoci¹
lokalizacji nieuci¹¿liwych us³ug towarzysz¹cych oraz wolnostoj¹cych
budynków gara¿y, gospodarczych, itp.
3.2. Zabudowa mieszkalno-pensjonatowa dopuszczalna na dzia³kach
o powierzchni powy¿ej 1200 m2.
3.3. Maksymalna gêstoæ zaludnienia terenu -250 osób/ha.

4. ustalenia
kompozycji
i form
zabudowy

4.1. Typ zabudowy: wolno stoj¹ca.
4.2. Powierzchnia zabudowy do 30 % powierzchni dzia³ki.
4.3. Wysokoæ zabudowy mieszkalnej lub mieszkalno-pensjonatowej
do 2,5 kond. (do 14,0 m do kalenicy).
4.4. Wysokoæ zabudowy gospodarczej lub innej towarzysz¹cej - do 1,5 kond.
(do 8,0 m do kalenicy).
4.5. Poziom ± 0,00 - do 0,50 m n.p.t.
4.6. Dach symetryczny o k¹cie nachylenia po³aci g³ównych 38÷450.
4.7. Obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne linie zabudowy w/g rysunku zmiany.

5. ustalenia zasad
parcelacji

5.1. Zasada parcelacji w/g rysunku zmiany.
5.2. Minimalna powierzchnia dzia³ki - 900 m2, przy min. szerokoci frontu
dzia³ki - 25,0 m.
5.3. Maksymalna iloæ dzia³ek - 4.

6. ustalenia
dotycz¹ce
dóbr kultury
7. ustalenia
ekologiczne

-

7.1. Udzia³ powierzchni biologicznie czynnej - min. 40 % powierzchni dzia³ki.
7.2. Konieczne stosowanie wysokiej i niskiej zieleni ozdobnej, zró¿nicowanej
gatunkowo.

8. ustalenia
komunikacyjne

8.1. Parkowanie w granicach w³asnej dzia³ki przy za³o¿eniu:
- 2 miejsca parkingowe na 1 mieszkanie
- 1 miejsce parkingowe na 1 pokój pensjonatowy
- 1 miejsce parkingowe na 50 m2 pow. u¿ytkowej handlu
- 1 miejsce parkingowe na 10 miejsc konsumenckich w gastronomii.

9. ustalenia
in¿ynieryjne

9.1. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5.
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SYMBOL TERENU:

1. Powierzchnia terenu w ha: 1,58

2. granice terenu

proj. ulica lokalna 01 KL, proj. ulica dojazdowa 02 KD.

3. ustalenia
funkcjonalne

3.1. Zabudowa mieszkalna lub mieszkalno - pensjonatowa z mo¿liwoci¹
lokalizacji nieuci¹¿liwych us³ug towarzysz¹cych oraz wolnostoj¹cych
budynków gara¿y, gospodarczych, itp.
3.2. Zabudowa mieszkalno-pensjonatowa dopuszczalna na dzia³kach
o powierzchni powy¿ej 1200 m2.
3.3. Maksymalna gêstoæ zaludnienia terenu -250 osób/ha.

4. ustalenia
kompozycji
i form
zabudowy

4.1. Typ zabudowy: wolno stoj¹ca.
4.2. Powierzchnia zabudowy do 30 % powierzchni dzia³ki.
4.3. Wysokoæ zabudowy mieszkalnej lub mieszkalno-pensjonatowej
do 2,5 kond. (do 14,0 m do kalenicy).
4.4. Wysokoæ zabudowy gospodarczej lub innej towarzysz¹cej - do 1,5 kond.
(do 8,0 m do kalenicy).
4.5. Poziom ± 0,00 - do 0,50 m n.p.t.
4.6. Dach symetryczny o k¹cie nachylenia po³aci g³ównych 38÷450.
4.7. Obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne linie zabudowy w/g rysunku zmiany.

5. ustalenia zasad
parcelacji

5.1. Zasada parcelacji w/g rysunku zmiany.
5.2. Minimalna powierzchnia dzia³ki - 900 m2, przy min. szerokoci frontu
dzia³ki -30,0 m.
5.3. Maksymalna iloæ dzia³ek - 13.

6. ustalenia
dotycz¹ce
dóbr kultury
7. ustalenia
ekologiczne

6.1. Czêæ terenu (patrz rysunek zmiany) po³o¿ona w strefie W III ochrony
konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. Obowi¹zuj¹ ustalenia
w/g § 4.

8. ustalenia
komunikacyjne

9. ustalenia
in¿ynieryjne

3.

2 MN,MP

Poz. 403

7.1. Udzia³ powierzchni biologicznie czynnej - min.30 % powierzchni dzia³ki.
7.2. Konieczne stosowanie wysokiej i niskiej zieleni ozdobnej zró¿nicowanej
gatunkowo.
8.1. Parkowanie w granicach w³asnej dzia³ki przy za³o¿eniu:
- 2 miejsca parkingowe na 1 mieszkanie,
- 1 miejsce parkingowe na 1 pokój pensjonatowy,
- 1 miejsce parkingowe na 50 m2 pow. u¿ytkowej handlu,
- 1 miejsce parkingowe na 10 miejsc konsumenckich w gastronomii.
9.1. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5.

SYMBOL TERENU:

3 MN,MP

1. Powierzchnia terenu w ha: 0,38

2. granice terenu

Proj. ulica lokalna 01 KL, proj. ulica dojazdowa 02 KD, proj. droga dojazdowa
04 KD, granica dz.nr 10 (wsch. granica opracowania).

3. ustalenia
funkcjonalne

3.1. Zabudowa mieszkalna lub mieszkalno - pensjonatowa z mo¿liwoci¹
lokalizacji nieuci¹¿liwych us³ug towarzysz¹cych oraz wolnostoj¹cych
budynków gara¿y, gospodarczych, itp.
3.2. Zabudowa mieszkalno-pensjonatowa dopuszczalna na dzia³kach
o powierzchni powy¿ej 1200 m2.
3.3. Maksymalna gêstoæ zaludnienia terenu -250 osób/ha.
3.4. W p³n. czêci terenu wydzielona dzia³ka pod lokalizacjê stacji
transformatorowej 15/0,4 kV.

4. ustalenia
kompozycji
i form
zabudowy

4.1. Typ zabudowy: wolno stoj¹ca.
4.2. Powierzchnia zabudowy do 30 % powierzchni dzia³ki.
4.3. Wysokoæ zabudowy mieszkalnej lub mieszkalno-pensjonatowej do 2,5
kond. (do 14,0 m do kalenicy).
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4.4. Wysokoæ zabudowy gospodarczej lub innej towarzysz¹cej - do 1,5 kond.
(do 8,0 m do kalenicy).
4.5. Poziom ± 0,00 - do 0,50 m n.p.t.
4.6. Dach symetryczny o k¹cie nachylenia po³aci g³ównych 38÷450.
4.7. Obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne linie zabudowy w/g rysunku zmiany.
5. ustalenia
zasad parcelacji
6. ustalenia
dotycz¹ce
dóbr kultury
7. ustalenia
ekologiczne

4.

5.1. Zasada parcelacji w/g rysunku zmiany z dopuszczaln¹ 20 % tolerancj¹.
6.1. Teren po³o¿ony w strefie W III ochrony konserwatorskiej stanowisk
archeologicznych. Obowi¹zuj¹ ustalenia w/g § 4.
7.1. Udzia³ powierzchni biologicznie czynnej - min. 30 % powierzchni dzia³ki.
7.2. Konieczne stosowanie wysokiej i niskiej zieleni ozdobnej zró¿nicowanej
gatunkowo.

8. ustalenia
komunikacyjne

8.1. Parkowanie w granicach w³asnej dzia³ki przy za³o¿eniu:
- 2 miejsca parkingowe na 1 mieszkanie,
- 1 miejsce parkingowe na 1 pokój pensjonatowy,
- 1 miejsce parkingowe na 50 m2 pow. u¿ytkowej handlu,
- 1 miejsce parkingowe na 10 miejsc konsumenckich w gastronomii.

9. ustalenia
in¿ynieryjne

9.1. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5.

SYMBOL TERENU:

4 MN,MP

1. Powierzchnia terenu w ha: 0,90

2. granice terenu

Proj. ulica dojazdowa 04 KD, proj. ulica dojazdowa 03 KD, granica
dz. nr 537/1 (zach. i p³d.-zach. granica opracowania), granica dz. nr 7 i 10
(wsch. granica opracowania).

3. ustalenia
funkcjonalne

3.1. Zabudowa mieszkalna lub mieszkalno - pensjonatowa z mo¿liwoci¹
lokalizacji nieuci¹¿liwych us³ug towarzysz¹cych oraz wolnostoj¹cych
budynków gara¿y, gospodarczych, itp.
3.2. Zabudowa mieszkalno-pensjonatowa dopuszczalna na dzia³kach
o powierzchni powy¿ej 1200 m2.
3.3. Maksymalna gêstoæ zaludnienia terenu -250 osób/ha.

4. ustalenia
kompozycji
i form
zabudowy

4.1. Typ zabudowy: wolno stoj¹ca lub zespó³ zabudowy.
4.2. Powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni dzia³ki.
4.3. Wysokoæ zabudowy mieszkalnej lub mieszkalno-pensjonatowej do 2,5
kond. (do 14,0 m do kalenicy).
4.4. Wysokoæ zabudowy gospodarczej lub innej towarzysz¹cej - do 1,5 kond.
(do 8,0 m do kalenicy).
4.5. Poziom ± 0,00 - do 0,50 m n.p.t.
4.6. Dach symetryczny o k¹cie nachylenia po³aci g³ównych 38÷450.
4.7. Nieprzekraczalne linie zabudowy w/g rysunku zmiany.

5. ustalenia zasad
parcelacji

5.1. Zasada parcelacji w/g rysunku zmiany.
5.2. Minimalna powierzchnia dzia³ki -800 m2, przy minimalnej szerokoci
frontu dzia³ki - 22,0 m.
5.3. Maksymalna iloæ dzia³ek - 7.

6. ustalenia
dotycz¹ce dóbr
kultury
7. ustalenia
ekologiczne

6.1. Teren po³o¿ony w strefie W III ochrony konserwatorskiej stanowisk
archeologicznych. Obowi¹zuj¹ ustalenia w/g § 4.
7.1. Udzia³ powierzchni biologicznie czynnej - min. 30 % powierzchni dzia³ki.
7.2. Konieczne stosowanie wysokiej i niskiej zieleni ozdobnej zró¿nicowanej
gatunkowo.
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8. ustalenia
komunikacyjne

8.1. Parkowanie w granicach w³asnej dzia³ki przy za³o¿eniu:
- 2 miejsca parkingowe na 1 mieszkanie,
- 1 miejsce parkingowe na 1 pokój pensjonatowy,
- 1 miejsce parkingowe na 50 m2 pow. u¿ytkowej handlu,
- 1 miejsce parkingowe na 10 miejsc konsumenckich w gastronomii.

9. ustalenia
in¿ynieryjne

9.1. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5.

SYMBOL TERENU:

5 MN,MP

Poz. 403

1. Powierzchnia terenu w ha: 0,88

2. granice terenu

Granica dz. nr 9/5 (p³n. granica opracowania), projektowana ulica dojazdowa
05 KD, projekt. ulica dojazdowa 06 KD (wsch. granica opracowania).

3. ustalenia
funkcjonalne

3.1. Zabudowa mieszkalna lub mieszkalno - pensjonatowa z mo¿liwoci¹
lokalizacji nieuci¹¿liwych us³ug towarzysz¹cych oraz wolnostoj¹cych
budynków gara¿y, gospodarczych, itp.
3.2. Zabudowa mieszkalno-pensjonatowa dopuszczalna na dzia³kach
o powierzchni powy¿ej 1200 m2.
3.3. Maksymalna gêstoæ zaludnienia terenu 250 osób/ha.

4. ustalenia
kompozycji
i form
zabudowy

4.1. Typ zabudowy: wolno stoj¹ca lub zespó³ zabudowy.
4.2. Powierzchnia zabudowy do 30 % powierzchni dzia³ki.
4.3. Wysokoæ zabudowy mieszkalnej lub mieszkalno-pensjonatowej do 2,5
kond. (do 14,0 m do kalenicy).
4.4. Wysokoæ zabudowy gospodarczej lub innej towarzysz¹cej - do 1,5 kond.
(do 8,0 m do kalenicy).
4.5. Poziom ± 0,00 - do 0,50 m n.p.t.
4.6. Dach symetryczny o k¹cie nachylenia po³aci g³ównych 38÷450.
4.7. Obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne linie zabudowy w/g rysunku zmiany.

5. ustalenia zasad
parcelacji

5.1. Zasada parcelacji w/g rysunku zmiany
5.2. Minimalna powierzchnia dzia³ki -1000 m2.
5.3. Maksymalna iloæ dzia³ek - 8.

6. ustalenia
dotycz¹ce
dóbr kultury
7. ustalenia
ekologiczne

6.1. Czêæ terenu (patrz rysunek zmiany) po³o¿ona w strefie W III ochrony
konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. Obowi¹zuj¹ ustalenia
w/g § 4.

8. ustalenia
komunikacyjne

8.1. Parkowanie w granicach w³asnej dzia³ki przy za³o¿eniu:
- 2 miejsca parkingowe na 1 mieszkanie
- 1 miejsce parkingowe na 1 pokój pensjonatowy
- 1 miejsce parkingowe na 50 m2 pow. u¿ytkowej handlu
- 1 miejsce parkingowe na 10 miejsc konsumenckich w gastronomii.

9. ustalenia
in¿ynieryjne

9.1. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5.

7.1. Udzia³ powierzchni biologicznie czynnej - min. 40% powierzchni dzia³ki.
7.2. Konieczne stosowanie wysokiej i niskiej zieleni ozdobnej zró¿nicowanej
gatunkowo.
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SYMBOL TERENU:

1. Powierzchnia terenu w ha: 0,81

2. granice terenu

Granica dz. nr 9/5 (p³n. granica opracowania), granica dz. nr 10 (zach. granica
opracowania), granica dz. nr 9/2 (p³d. granica opracowania), projektow. ulica
dojazdowa 07 KD, projektow. ulica dojazdowa 05 KD.

3.

ustalenia
funkcjonalne

3.1. Zabudowa mieszkalna lub mieszkalno - pensjonatowa z mo¿liwoci¹
lokalizacji nieuci¹¿liwych us³ug towarzysz¹cych oraz wolnostoj¹cych
budynków gara¿y, gospodarczych, itp.
3.2. Zabudowa mieszkalno-pensjonatowa dopuszczalna na dzia³kach
o powierzchni powy¿ej 1200 m2.
3.3. Maksymalna gêstoæ zaludnienia terenu 250 osób/ha.

4.

ustalenia
kompozycji
i form
zabudowy

4.1. Typ zabudowy: wolno stoj¹ca lub zespó³ zabudowy.
4.2. Powierzchnia zabudowy do 30 % powierzchni dzia³ki.
4.3. Wysokoæ zabudowy mieszkalnej lub mieszkalno-pensjonatowej do 2,5
kond. (do 14,0 m do kalenicy).
4.4. Wysokoæ zabudowy gospodarczej lub innej towarzysz¹cej - do 1,5 kond.
(do 8,0 m do kalenicy).
4.5. Poziom ± 0,00 - do 0,50 m n.p.t.
4.6. Dach symetryczny o k¹cie nachylenia po³aci g³ównych 38÷450.
4.7. Obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne linie zabudowy w/g rysunku zmiany.

5.

ustalenia
5.1. Zasada parcelacji w/g rysunku zmiany.
zasad parcelacji 5.2. Minimalna powierzchnia dzia³ki -1000 m2.
5.3. Maksymalna iloæ dzia³ek - 7.

6.

ustalenia
dotycz¹ce
dóbr kultury
ustalenia
ekologiczne

7.

7.

6 MN,MP

Poz. 403

6.1. Teren po³o¿ony w strefie W III ochrony konserwatorskiej stanowisk
archeologicznych. Obowi¹zuj¹ ustalenia w/g § 4.
7.1. Udzia³ powierzchni biologicznie czynnej - min. 30% powierzchni dzia³ki.
7.2. Konieczne stosowanie wysokiej i niskiej zieleni ozdobnej zró¿nicowanej
gatunkowo.

8.

ustalenia
komunikacyjne

8.1. Parkowanie w granicach w³asnej dzia³ki przy za³o¿eniu:
- 2 miejsca parkingowe na 1 mieszkanie,
- 1 miejsce parkingowe na 1 pokój pensjonatowy,
- 1 miejsce parkingowe na 50 m2 powierzchni u¿ytkowej handlu,
- 1 miejsce parkingowe na 10 miejsc konsumenckich w gastronomii.

9.

ustalenia
in¿ynieryjne

9.1. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5.

SYMBOL TERENU:

7 MN,MP

1. Powierzchnia terenu w ha: 1,28

2. granice terenu

Projektowana ulica dojazdowa 06 KD, projektowana ulica dojazdowa 05 KD,
granice dz.nr 9/8, dz.nr 217 (wsch. granica opracowania).

3.

ustalenia
funkcjonalne

3.1. Zabudowa mieszkalna lub mieszkalno - pensjonatowa z mo¿liwoci¹
lokalizacji nieuci¹¿liwych us³ug towarzysz¹cych oraz wolnostoj¹cych
budynków gara¿y, gospodarczych, itp.
3.2. Zabudowa mieszkalno-pensjonatowa dopuszczalna na dzia³kach
o powierzchni powy¿ej 1200 m2.
3.3. Maksymalna gêstoæ zaludnienia terenu 250 osób/ha.

4.

ustalenia
kompozycji
i form
zabudowy

4.1. Typ zabudowy: wolno stoj¹ca.
4.2. Powierzchnia zabudowy do 30 % powierzchni dzia³ki.
4.3. Wysokoæ zabudowy mieszkalnej lub mieszkalno-pensjonatowej do 2,5
kond. (do 14,0 m do kalenicy).
4.4. Wysokoæ zabudowy gospodarczej lub innej towarzysz¹cej - do 1,5 kond.
(do 8,0 m do kalenicy).
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4.5. Poziom ± 0,00 - do 0,50 m n.p.t.
4.6. Dach symetryczny o k¹cie nachylenia po³aci g³ównych 38÷450.
4.7. Nieprzekraczalne linie zabudowy w/g rysunku zmiany.
5.

ustalenia zasad
parcelacji

5.1. Zasada parcelacji w/g rysunku zmiany.
5.2. Minimalna powierzchnia dzia³ki -1000 m2.
5.3. Maksymalna iloæ dzia³ek - 11

6.

ustalenia
dotycz¹ce
dóbr kultury
ustalenia
ekologiczne

6.1. Czêæ terenu (patrz rysunek zmiany) po³o¿ona w strefie W III ochrony
konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. Obowi¹zuj¹ ustalenia
w/g § 4.

7.

8.

7.1. Udzia³ powierzchni biologicznie czynnej - min.30% powierzchni dzia³ki.
7.2. Konieczne stosowanie wysokiej i niskiej zieleni ozdobnej zró¿nicowanej
gatunkowo.

8.

ustalenia
komunikacyjne

8.1. Parkowanie w granicach w³asnej dzia³ki przy za³o¿eniu:
- 2 miejsca parkingowe na 1 mieszkanie
- 1 miejsce parkingowe na 1 pokój pensjonatowy
- 1 miejsce parkingowe na 50 m2 powierzchni u¿ytkowej handlu
- 1 miejsce parkingowe na 10 miejsc konsumenckich w gastronomii.

9.

ustalenia
in¿ynieryjne

9.1. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5.

SYMBOL TERENU:

8 MN,MP

1. Powierzchnia terenu w ha: 0,92

2.

Granice terenu

Projektow. ulica dojazdowa 05 KD, projektow. ulica dojazdowa 07 KD,
granica dz. nr 9/2 (p³d. granica opracowania), wsch. granica opracow.

3.

ustalenia
funkcjonalne

3.1. Zabudowa mieszkalna lub mieszkalno - pensjonatowa z mo¿liwoci¹
lokalizacji nieuci¹¿liwych us³ug towarzysz¹cych oraz wolnostoj¹cych
budynków gara¿y, gospodarczych, itp.
3.2. Zabudowa mieszkalno-pensjonatowa dopuszczalna na dzia³kach
o powierzchni powy¿ej 1200 m2.
3.3. Maksymalna gêstoæ zaludnienia terenu 250 osób/ha.

4.

ustalenia
kompozycji
i form
zabudowy

4.1. Typ zabudowy: wolno stoj¹ca.
4.2. Powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni dzia³ki.
4.3. Wysokoæ zabudowy mieszkalnej lub mieszkalno-pensjonatowej do 2,5
kond. (do 14,0 m do kalenicy).
4.4. Wysokoæ zabudowy gospodarczej lub innej towarzysz¹cej - do 1,5 kond.
(do 8,0 m do kalenicy).
4.5. Poziom ± 0,00 - do 0,50 m n.p.t.
4.6. Dach symetryczny o k¹cie nachylenia po³aci g³ównych 38÷450
4.7. Obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne linie zabudowy w/g rysunku zmiany.

5.

ustalenia zasad
parcelacji

5.1. Zasada parcelacji w/g rysunku zmiany.
5.2. Minimalna powierzchnia dzia³ki -1200 m2.
5.3. Maksymalna iloæ dzia³ek - 6.

6.

ustalenia
dotycz¹ce
dóbr kultury
ustalenia
ekologiczne

6.1. Czêæ terenu (patrz rysunek zmiany) po³o¿ona w strefie W III ochrony
konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. Obowi¹zuj¹ ustalenia
w/g § 4.

7.

7.1. Udzia³ powierzchni biologicznie czynnej - min.30 % powierzchni dzia³ki.
7.2. Konieczne stosowanie wysokiej i niskiej zieleni ozdobnej zró¿nicowanej
gatunkowo.
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9.

8.

ustalenia
komunikacyjne

8.1. Parkowanie w granicach w³asnej dzia³ki przy za³o¿eniu:
- 2 miejsca parkingowe na 1 mieszkanie
- 1 miejsce parkingowe na 1 pokój pensjonatowy
- 1 miejsce parkingowe na 50 m2 powierzchni u¿ytkowej handlu
- 1 miejsce parkingowe na 10 miejsc konsumenckich w gastronomii.

9.

ustalenia
in¿ynieryjne

9.1. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5.

SYMBOL TERENU: 01 KL
2. granice terenu

Ulica wzd³u¿ pó³nocnej granicy opracowania.

3.

ustalenia
funkcjonalne

3.1. Ulica lokalna, stanowi¹ca projektowan¹ czêæ drogi istniej¹cej poza
granic¹ opracowania.

4.

ustalenia
kompozycji
i form
zabudowy
ustalenia zasad
parcelacji
ustalenia
dotycz¹ce
dóbr kultury
ustalenia
ekologiczne
ustalenia
komunikacyjne

-

ustalenia
in¿ynieryjne

9.1. Uzbrojenie podziemne: wodoci¹g, kanalizacja sanitarna, kanalizacja
deszczowa, gazoci¹g, kabel elektroenergetyczny, kabel teletechniczny.

5.
6.

7.
8.

9.

10.

1. Powierzchnia terenu w ha: 0,31

-

8.1. Szerokoæ ulicy w liniach rozgraniczenia - w granicach opracowania 8,0 m.
8.2. Przekrój poprzeczny:
- 1 jezdnia o szerokoci min. 5,5 m
- chodnik od strony po³udniowej.

SYMBOL TERENU: 02 KD

1. Powierzchnia terenu w ha: 0,46

2. granice terenu

Proj. ulica lokalna 01 KL - p³d. granica opracowania - proj. ulica lokalna

3.

ustalenia
funkcjonalne

3.1. Ulica dojazdowa

4.

ustalenia
kompozycji
i form
zabudowy
ustalenia zasad
parcelacji
ustalenia
dotycz¹ce
dóbr kultury
ustalenia
ekologiczne
ustalenia
komunikacyjne

-

ustalenia
in¿ynieryjne

9.1. Uzbrojenie podziemne: wodoci¹g, kanalizacja sanitarna, kanalizacja
deszczowa, gazoci¹g, kabel elektroenergetyczny, kabel teletechniczny.

5.
6.

7.
8.

9.

6.1. Czêæ terenu (patrz rysunek zmiany) po³o¿ona w strefie W III ochrony
konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. Obowi¹zuj¹ ustalenia
w/g § 4.
8.1. Szerokoæ ulicy w liniach rozgraniczenia - min.12,0 m.
8.2. Przekrój poprzeczny:
- 1 jezdnia o szerokoci min. 5,0 m,
- chodniki obustronne.

Poz. 403

1950
11.

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
SYMBOL TERENU: 03 KD
2. granice terenu

Proj. ulica dojazdowa 02 KD - zach. granica opracowania.

3.

3.1. Ulica dojazdowa typu siêgacz.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

12.

1. Powierzchnia terenu w ha: 0,17

ustalenia
funkcjonalne
ustalenia
kompozycji
i form
zabudowy
ustalenia zasad
parcelacji
ustalenia
dotycz¹ce
dóbr kultury
ustalenia
ekologiczne
ustalenia
komunikacyjne

ustalenia
in¿ynieryjne

-

6.1. Teren po³o¿ony w strefie W III ochrony konserwatorskiej stanowisk
archeologicznych. Obowi¹zuj¹ ustalenia w/g § 4.
8.1. Szerokoæ ulicy w liniach rozgraniczenia -12,0 m, z poszerzeniem do
18,0 m i zwê¿eniem do 7,0 m w czêci p³d. (w/g rysunku zmiany).
8.2. Przekrój poprzeczny:
- 1 jezdnia o szerokoci min. 5,0 m,
- chodniki obustronne.
9.1. Uzbrojenie podziemne: wodoci¹g, kanalizacja sanitarna, kanalizacja
deszczowa, gazoci¹g, kabel elektroenergetyczny, kabel teletechniczny.

SYMBOL TERENU: 04 KD

1. Powierzchnia terenu w ha: 0,06

2. granice terenu

Proj. ulica dojazdowa 02 KD - do wsch. granicy opracowania.

3.

ustalenia
funkcjonalne

3.1. Ulica dojazdowa.

4.

ustalenia
kompozycji
i form
zabudowy
ustalenia zasad
parcelacji
ustalenia
dotycz¹ce
dóbr kultury
ustalenia
ekologiczne
ustalenia
komunikacyjne

-

ustalenia
in¿ynieryjne

9.1. Uzbrojenie podziemne: wodoci¹g, kanalizacja sanitarna, kanalizacja
deszczowa, gazoci¹g, kabel elektroenergetyczny, kabel teletechniczny.

5.
6.

7.
8.

9.

6.1. Teren po³o¿ony w strefie W III ochrony konserwatorskiej stanowisk
archeologicznych. Obowi¹zuj¹ ustalenia w/g § 4.
8.1. Szerokoæ ulicy w liniach rozgraniczenia -12,0 m.
8.2. Przekrój poprzeczny:
- 1 jezdnia o szerokoci min. 5,0 m,
- chodniki obustronne.

Poz. 403

1951
13.

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
SYMBOL TERENU: 05 KD
2. granice terenu

Istniej. droga poza wsch. granic¹ opracowania - p³n. granica opracowania

3.

ustalenia
funkcjonalne
ustalenia
kompozycji
i form
zabudowy
ustalenia zasad
parcelacji
ustalenia
dotycz¹ce
dóbr kultury
ustalenia
ekologiczne
ustalenia
komunikacyjne

3.1. Ulica dojazdowa.

ustalenia
in¿ynieryjne

9.1. Uzbrojenie podziemne: wodoci¹g, kanalizacja sanitarna, kanalizacja
deszczowa, gazoci¹g, kabel elektroenergetyczny, kabel teletechniczny.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

14.

1. Powierzchnia terenu w ha: 0,40

-

6.1. Czêæ terenu (patrz rysunek zmiany) po³o¿ona w strefie W III ochrony
konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. Obowi¹zuj¹ ustalenia
w/g § 4.
8.1. Szerokoæ ulicy w liniach rozgraniczenia -12,0 m.
8.2. Przekrój poprzeczny:
- 1 jezdnia o szerokoci min. 5,0 m
- chodniki obustronne.

SYMBOL TERENU: 06 KD

1. Powierzchnia terenu w ha: 0,24

2. granice terenu

Proj. ulica 05 KD - wsch. granica opracowania.

3.

ustalenia
funkcjonalne

3.1. Ulica dojazdowa.

4.

ustalenia
kompozycji
i form
zabudowy
ustalenia zasad
parcelacji
ustalenia
dotycz¹ce
dóbr kultury
ustalenia
ekologiczne
ustalenia
komunikacyjne

-

ustalenia
in¿ynieryjne

9.1. Uzbrojenie podziemne: wodoci¹g, kanalizacja sanitarna, kanalizacja
deszczowa, gazoci¹g, kabel elektroenergetyczny, kabel teletechniczny.

5.
6.

7.
8.

9.

6.1. Czêæ terenu (patrz rysunek zmiany) po³o¿ona w strefie W III ochrony
konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. Obowi¹zuj¹ ustalenia
w/g § 4.
8.1. Szerokoæ ulicy w liniach rozgraniczenia -12,0 m.
8.2. Przekrój poprzeczny:
- 1 jezdnia o szerokoci min. 5,0 m
- chodniki obustronne.

Poz. 403

1952
15.

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
SYMBOL TERENU: 07 KD

1. Powierzchnia terenu w ha: 0,12

2. granice terenu

Proj. ulica dojazdowa 05 KD - p³d. granica opracowania.

3.

ustalenia
funkcjonalne

3.1. Ulica dojazdowa.
3.2. W czêci p³n. konieczny skwer zieleni urz¹dzonej o charakterze
publicznym.

4.

ustalenia
kompozycji
i form
zabudowy
ustalenia zasad
parcelacji
ustalenia
dotycz¹ce
dóbr kultury
ustalenia
ekologiczne

-

8.

ustalenia
komunikacyjne

8.1. Szerokoæ ulicy w liniach rozgraniczenia -12,0 m, z poszerzeniami
na plac - skwer (w/g rysunku zmiany).
8.2. Przekrój poprzeczny:
- 1 jezdnia o szerokoci min. 5,0 m,
- chodniki obustronne.

9.

ustalenia
in¿ynieryjne

9.1. Uzbrojenie podziemne: wodoci¹g, kanalizacja sanitarna, kanalizacja
deszczowa, gazoci¹g, kabel elektroenergetyczny, kabel teletechniczny.

5.
6.

7.

Poz. 403

6.1. Teren po³o¿ony w strefie W III ochrony konserwatorskiej stanowisk
archeologicznych. Obowi¹zuj¹ ustalenia w/g § 4.
7.1. Na skwerze konieczne wprowadzenie zró¿nicowanej gatunkowo wysokiej
i niskiej zieleni ozdobnej oraz elementów ma³ej architektury.

§ 4.
W strefie W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, ujêtych w ewidencji s³u¿by
konserwatorskiej, obowi¹zuje uzgadnianie i opiniowanie wszelkich prac in¿ynierskich, budowlanych i innych przez s³u¿bê
konserwatorsk¹.
W przypadku podjêcia prac obowi¹zuje powiadomienie, z 1-miesiêcznym wyprzedzeniem, s³u¿b konserwatorskich ochrony
zabytków archeologicznych o podjêciu dzia³añ inwestycyjnych zwi¹zanych z robotami ziemnymi, uzyskanie stosownego
zezwolenia oraz przeprowadzenie interwencyjnych badañ archeologicznych na koszt inwestora.
§ 5.
1.

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodê:
a) z istniej¹cego wodoci¹gu komunalnego bazuj¹cego na ujêciu w Rewalu,
b) utrzymanie istniej¹cych studni publicznych i budowa nowych zgodnie z zarz¹dzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 wrzenia 1995 r. w sprawie zasad zapewnienia funkcjonowania
publicznych urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê w warunkach specjalnych (M.P. Nr 59, poz. 663) poprzedzone
rozpoznaniem hydrogeologicznym.
2) Odprowadzanie cieków:
a) odprowadzanie cieków sanitarnych wy³¹cznie do systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-t³ocznej
z odprowadzeniem cieków do oczyszczalni w Pobierowie,
b) odprowadzanie wód opadowych z projektowanych ci¹gów komunikacyjnych poprzez projektowan¹
kanalizacjê deszczow¹ do rowu melioracyjnego.
3) Usuwanie odpadów:
a) obszar objêty miejskim systemem gromadzenia odpadów,
b) wywóz zgromadzonych odpadów specjalistycznym transportem na zorganizowane sk³adowisko odpadów,
c) sukcesywnie wprowadzaæ selektywn¹ zbiórkê u ród³a.
4) Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹:
a) zasilanie obszarów opracowania z projekt. stacji transformatorowych 15/0,4 kV  typu miejskiego,
b) zasilanie stacji projektowan¹ lini¹ napowietrzn¹ od istniej¹cej linii nr 6,
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c) zasilanie obiektów na poziomie 0,4 kV liniami kablowymi,
d) zasilanie owietlenia ci¹gów komunikacyjnych liniami kablowymi.
Zaopatrzenie w ciep³o:
a) obszar opracowania objêty bêdzie indywidualnym systemem grzewczym,
b) po zgazyfikowaniu obszaru opracowania  preferowane paliwo gazowe,
c) dopuszcza siê wykorzystanie dla potrzeb ciep³ownictwa energii elektrycznej przy zapewnieniu w³aciwego
zasilania na poziomie SN 15 kV i nn 0,4 kV.
Zaopatrzenie w gaz:
a) z gazu przewodowego korzystaæ bêdzie docelowo 100 % u¿ytkowników na obszarze opracowania,
b) zasilanie gazem rednich cinieñ, poprzez indywidualne reduktory nacienne,
c) gaz przeznaczony do celów bytowo-grzewczych,
d) sieæ gazowa u³o¿ona w liniach rozgraniczenia ci¹gów komunikacyjnych.
Telekomunikacja:
a) obszar opracowania obs³ugiwany bêdzie przez centralê telefoniczn¹ w Rewalu,
b) przy³¹czanie nowych abonentów projekt. liniami kablowymi u³o¿onymi w ci¹gach komunikacyjnych,
c) obszar w zasiêgu telefonii komórkowej  mo¿liwoæ wykorzystania.

2.

Przy³¹czanie nowych obiektów do sieci na warunkach ich dysponentów.

3.

Trasy przebiegów projektowanych sieci infrastruktury technicznej, oznaczone na rysunku zmiany, s¹ ilustracj¹
zasad przebiegu i nie stanowi¹ przes¹dzeñ lokalizacyjnych.

4.

Dopuszcza siê korekty przebiegu projektowanych sieci wynikaj¹cych z technicznych warunków realizacji.
§ 6.

Zmienia siê przeznaczenie 6,85 ha gruntów rolnych na cele nierolnicze, w tym: 3,05 ha gruntów kl. R III b, 1,81 ha gruntów
kl. R IVa, 4,17 ha gruntów kl. R V.
Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i lenych (Dz. U. Nr 16, poz. 78) 3,05 ha
gruntów rolnych kl. III uzyska³o zgodê nr tr. 051/602-40/00 z dnia 24 maja 2000 r. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na
zmianê przeznaczenia.
1,81 ha gruntów rolnych kl. IV uzyska³o zgodê GKN.2.N-7711-17/00 z dnia 1 czerwca 2000 r. Wojewody Zachodniopomorskiego.
§ 7.
Do czasu realizacji ustaleñ zawartych w § 3 dopuszcza siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenów.
§ 8.
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ wyliczeniu op³aty, o której mowa w art. 36, ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym, w wysokoci 20 %.
§ 9.
1.

Na obszarze objêtym niniejsz¹ zmian¹ w planie traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego
Gminy Rewal zatwierdzony uchwa³¹ Nr XXV/125/88 G.R.N. w Rewalu z dnia 27 stycznia 1988 r.

2.

Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy w Rewalu.

3.

W szczególnoci zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do zamieszczenia w tekcie i na rysunku miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal informacji, ¿e podstawê decyzji administracyjnych 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
Alojzy Kral
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Za³¹cznik do uchwa³y Nr XXIV/141/2000
Rady Gminy w Rewalu
z dnia 30 sierpnia 2000 r.
ZMIANA W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY REWAL
CZÊÆ TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 55 RP,RL.
rysunek 1
m. LIWIN
skala 1:1000

LEGENDA
GRANICA OPRACOWANIA
LINIE ROZGRANICZENIA TERENÓW ELEMENTARNYCH
ZABUDOWA MIESZKALNO-PENSJONATOWA
ULICA LOKALNA
ULICA DOJAZDOWA
LINIE PODZIA£ÓW WEWNÊTRZNYCH
SKWER ZIELONY, ZIELEÑ IZOLACYJNA
OBOWI¥ZUJ¥CE LINIE ZABUDOWY DLA BUDYNKÓW ZASADNICZYCH
NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY
ZASADA LOKALIZACJI ZABUDOWY Z KIERUNKIEM KALENIC
SIEC WODOCI¥GOWA ISTNIEJ¥CA PROJEKTOWANA
KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA PROJEKTOWANA
PRZEPOMPOWNIA CIEKÓW PROJEKTOWANA
KANALIZACJA SANITARNA T£OCZNA PROJEKTOWANA
STACJA TRANSFORMATOROWA 15 kV PROJEKTOWANA
LINIA NAPOWIETRZNA 15 kV PROJEKTOWANA
GAZOCI¥G REDNICH CINIEÑ ISTNIEJ¥CY PROJEKTOWANY

LINIE WYMIAROWE
GRANICE I NUMERY EWIDENCYJNE DZIA£EK
GRANICA STREFY W III OCHRONY KONSERWATORSKIEJ STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH
NUMERY PORZ¥DKOWE DZIA£EK
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Za³¹cznik do uchwa³y Nr XXIV/141/2000
Rady Gminy w Rewalu
z dnia 30 sierpnia 2000 r.
ZMIANA W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY REWAL
CZÊÆ TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 55 RP,RL.
rysunek 2
m. LIWIN
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UCHWA£A NR XXIV/142/2000
Rady Gminy w Rewalu
z dnia 30 sierpnia 2000 r.
w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal, miejscowoæ Rewal
 terenu oznaczonego symbolem 01 KZt na odcinku ul. Kamieñskiej od skrzy¿owania z ul. Dworcow¹
do skrzy¿owania z ul. Westerplatte.
Na podstawie art. 26 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 uchwa³ Nr XXIII/164/96 Rady Gminy w Rewalu
z dnia 24 maja 1996 r. i Nr XL/276/97 z dnia 29 listopada 1997 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia w/w zmiany,
Rada Gminy w Rewalu uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
1.

Uchwala siê zmianê w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal, zatwierdzonym uchwa³¹
Nr XXV/125/88 G.R.N. w Rewalu z dnia 27 stycznia 1988 r. (Dz. Urz. Woj. Szczec. Nr 2, poz. 27).

2.

Zmiana obejmuje linie rozgraniczenia ulicy oznaczonej symbolem 01 KZt w miejscowoci Rewal, na odcinku
ul. Kamieñskiej  od skrzy¿owania z ul. Dworcow¹ do skrzy¿owania z ul. Westerplatte, któr¹ w niniejszej zmianie
oznaczono symbolem 01 KG.

3.

Granice tego obszaru zaznaczono na rysunku zmiany w planie w skali 1:1000.
Pó³nocn¹ granicê opracowania  liniê rozgraniczenia terenów o ró¿nym sposobie zagospodarowania wyznaczaj¹
granice poszczególnych dzia³ek zgodnie z ewidencj¹ lub dotychczas obowi¹zuj¹ca linia rozgraniczenia.
Po³udniow¹ granicê opracowania  liniê rozgraniczenia wyznacza siê w sposób okrelony na rysunku zmiany przy
pomocy linii wymiarowych w odniesieniu do granic dzia³ek.
§ 2.

1.

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady konstrukcji zmiany w planie:
1) Zmiana ustala przeznaczenie terenów elementarnych okrelonych liniami rozgraniczenia.
2) Obszar objêty zmian¹ stanowi¹ 2 tereny elementarne.
3) Tereny elementarne, okrelone liniami rozgraniczenia, oznaczono na rysunku zmiany w planie w skali 1:1000,
który jest integraln¹ czêci¹ zmiany i stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
4) Wszystkie symbole graficzne u¿yte na rysunku zmiany zosta³y objanione w legendzie.
5) Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami oznaczonymi graficznie s¹ linie rozgraniczenia terenów elementarnych oraz podzia³y
na poszczególne dzia³ki.
§ 3.

1.

Teren elementarny o symbolu MN na rysunku zmiany, o powierzchni 0,20 ha, w³¹cza siê do terenu zabudowy
mieszkaniowej o symbolu w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal, miejscowoci
Rewal  15 MN,U.
1) Dzia³ki powsta³e w wyniku podzia³u w obszarze terenu elementarnego w³¹cza siê do istniej¹cych, bezporednio
do nich przyleg³ych (poza granic¹ opracowania), parcel po³o¿onych przy ulicach: Dworcowej, Rybackiej
i Westerplatte.
2) Ustala siê zakaz innych ni¿ na rysunku zmiany podzia³ów na dzia³ki, z wyj¹tkiem dzia³ek w³¹czonych do parcel
o nr ewidencyjnych 76/5 i 76/7. Podzia³ tych dzia³ek mo¿e byæ dokonany ³¹cznie z podzia³em wymienionych
parcel.
3) Ustala siê zakaz zabudowy terenu.
4) Ustala siê zakaz obs³ugi komunikacyjnej z ulicy Kamieñskiej.
5) Dopuszcza siê mo¿liwoæ przeprowadzenia przy³¹czy sieci uzbrojenia podziemnego, prowadzonych w liniach
rozgraniczenia ulicy Kamieñskiej.
6) Ustala siê wymóg realizacji jednorodnego ogrodzenia dzia³ek w linii rozgraniczenia ulicy Kamieñskiej.

2.

Teren elementarny o symbolu 01 KG na rysunku zmiany, o powierzchni 1,47 ha, stanowi czêæ ulicy g³ównej w ci¹gu
drogi wojewódzkiej nr 103.
1) Szerokoæ w liniach rozgraniczenia  28,0÷ 35,0 m., okrelona na rysunku zmiany przy pomocy linii wymiarowych
 patrz rysunek zmiany.
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Przekrój poprzeczny ulicy:
 1 jezdnia o szerokoci min. 7,0 m., 2 pasy ruchu,
 chodniki obustronne oddzielone od jezdni pasem zieleni.
Wyklucza siê bezporednie zjazdy na poszczególne dzia³ki, znajduj¹ce siê przy ulicy Kamieñskiej.
Dopuszcza siê realizacjê 1 pod³¹czenia komunikacyjnego dla obs³ugi terenów po³o¿onych poza po³udniow¹
granic¹ opracowania  na odcinku dzia³ki o nr ewidenc. 361.
Likwiduje siê istniej¹ce pod³¹czenia komunikacyjne w ci¹gu po³udniowej linii rozgraniczenia ulicy:
 z drogi gruntowej o nr ewidencyjnym 75/10,
 z drogi gruntowej o nr ewidencyjnym 151/2 (ulica Polna).
Istniej¹ce sieci uzbrojenia podziemnego  do zachowania z mo¿liwoci¹ modernizacji i przebudowy. Mo¿liwoæ
realizacji innych sieci w zale¿noci od potrzeb.
§ 4.

Ustala siê zerow¹ wysokoci stawki procentowej s³u¿¹cej wyliczeniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 5.
1.

Na obszarze objêtym niniejsz¹ zmian¹ w planie traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego
Gminy Rewal zatwierdzony uchwa³¹ Nr XXV/125/88 G.R.N. w Rewalu z dnia 27 stycznia 1988 r. (Dz. Urz. Woj. Szczec.
Nr 2, poz. 27).

2.

Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy w Rewalu.

3.

W szczególnoci zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do zamieszczenia w tekcie i na rysunku miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal informacji, ¿e podstawê decyzji administracyjnych w m. Rewal
w granicach opracowania zgodnie z za³¹cznikiem graficznym, stanowi niniejsza zmiana w planie.
§ 6.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Alojzy Kral
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Za³¹cznik do uchwa³y Nr XXIV/142/2000
Rady Gminy w Rewalu
z dnia 30 sierpnia 2000 r.
ZMIANA W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY REWAL
 MIEJSCOWOÆ REWAL
TEREN OZNACZONY SYMBOLEM 01 KZt NA ODCINKU UL. KAMIEÑSKIEJ OD SKRZY¯OWANIA
Z UL. DWORCOW¥ DO SKRZY¯OWANIA Z UL. WESTERPI.ATTE
m. REWAL

1:1000

LEGENDA
GRANICA OPRACOWANIA
LINIE ROZGRANICZENIA
TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
ULICA G£ÓWNA
SIEÆ WODOCI¥GOWA ISTNIEJ¥CA
SIEÆ KANALIZACJI SANITARNEJ ISTNIEJ¥CA
SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ ISTNIEJ¥CA
SIEÆ GAZOWA ISTNIEJ¥CA
LINIA ENERGETYCZNA NN ISTNIEJ¥CA
KABEL TELEKOMUNIKACYJNY ISTNIEJ¥CY
GRANICE ISTNIEJ¥CYCH DZIA£EK
LINIE WYMIAROWE
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Poz. 405
INFORMACJA
Urzêdu Regulacji Energetyki o decyzji Prezesa URE
nr WCC/886/1162/N/3/2000/MJ
z dnia 13 wrzenia 2000 r.
W dniu 13 wrzenia 2000 r. zosta³a udzielona koncesja z urzêdu Cukrowni Gryfice S.A. z siedzib¹ przy
ul. Fabrycznej 2, 72-300 Gryfice na wytwarzanie ciep³a w terminie do dnia 20 wrzenia 2010 r.
Uzasadnienie:
Cukrownia GRYFICE S.A. prowadzi³a dzia³alnoæ gospodarcz¹ w zakresie wytwarzania ciep³a przed dniem
14 czerwca 2000 r., zatem spe³nia przes³ankê wynikaj¹c¹ z art. 3 ustawy z dnia 26 maja 2000 r. o zmianie ustawy Prawo
energetyczne (Dz. U. Nr 48, poz. 555), a w szczególnoci dysponuje rodkami finansowymi i mo¿liwociami technicznymi
gwarantuj¹cymi prawid³owe wykonywanie dzia³alnoci oraz zatrudnia osoby o w³aciwych kwalifikacjach zawodowych.
Okres wa¿noci koncesji ustalono na 10 lat zgodnie z art. 36 ustawy  Prawo energetyczne.
DYREKTOR BIURA
Komunikacji Spo³ecznej i Informacji
Olgierd Sz³apczyñski

Poz. 406
INFORMACJA
Urzêdu Regulacji Energetyki o decyzji Prezesa URE
z dnia 20 wrzenia 2000 r.
w sprawie zmiany decyzji zatwierdzaj¹cej taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez Zak³ad Ciep³ownictwa
Sp. z o.o. z siedzib¹ w Z³ocieñcu.
DECYZJA
nr OSZ820/207A-A/24/99/2000/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
18 wrzenia 2000 r. znak: L.dz. 282/2000 w sprawie przed³u¿enia okresu obowi¹zywania pierwszej taryfy dla ciep³a do dnia
31 padziernika 2000 r., zwanego w dalszej czêci decyzji Przedsiêbiorstwem energetycznym postanawiam przed³u¿yæ
okres obowi¹zywania pierwszej taryfy dla ciep³a, zatwierdzonej moj¹ decyzj¹ nr OSZ-820/207A-A/18/99 z dnia
29 czerwca 1999 r. i nastêpnie zmienionej decyzj¹ nr OSZ-820/207A-A/21/99/2000/I z dnia 19 lipca 2000 r.,
do dnia 31 padziernika 2000 r.
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 OSZ820/207A-A/18/99 z dnia 29 czerwca 1999 r., a nastêpnie zmieniona decyzj¹ nr OSZ-820/207A-A/21/99/2000/I
z dnia 19 lipca 2000 r.

1960

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Poz. 406 - 407

Pismem z dnia 18 wrzenia 2000 r. znak L.dz. 282/2000 Przedsiêbiorstwo energetyczne z³o¿y³o wniosek o przed³u¿enie
terminu stosowania obowi¹zuj¹cej taryfy dla ciep³a do dnia 31 padziernika 2000 r.
We wskazanym powy¿ej czasie Przedsiêbiorstwo energetyczne zamierza uzyskaæ decyzjê Prezesa URE o zatwierdzeniu
drugiej taryfy dla ciep³a i po jej opublikowaniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym, przygotowaæ j¹ do wprowadzenia
w ¿ycie od dnia 1 listopada 2000 r.
Uwzglêdniaj¹c wniosek Przedsiêbiorstwa energetycznego o przed³u¿enie terminu stosowania cen i stawek op³at zawartych
w pierwszej taryfie dla ciep³a stwierdzam, i¿ przed³u¿enie obowi¹zywania pierwszej taryfy nie zagrozi bezpieczeñstwu
dostaw ciep³a, jak i nie naruszy interesu odbiorców ciep³a.
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
przed³u¿enia okresu obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at zawartych w tej taryfie.
Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie uzna³em, ¿e przed³u¿enie terminu stosowania cen i stawek op³at zawartych w pierwszej
taryfie dla ciep³a jest zasadne.
W tym stanie rzeczy nale¿a³o orzec, jak w sentencji.
Z upowa¿nienia
PREZESA
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
DYREKTOR
PÓ£NOCNO-ZACHODNIEGO ODDZIA£U
TERENOWEGO Z SIEDZIB¥ W SZCZECINIE
Witold Kêpa

Poz. 407
INFORMACJA
Urzêdu Regulacji Energetyki o decyzji Prezesa URE
z dnia 26 wrzenia 2000 r.
w sprawie zmiany decyzji zatwierdzaj¹cej taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez Przedsiêbiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. z siedzib¹ w winoujciu.
DECYZJA
nr OSZ820/246-A/23/99/2000/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
Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ z siedzib¹ w winoujciu zawartego
w pimie z dnia 20 wrzenia 2000 r. znak: L. dz. DF 3267/2000 w sprawie przed³u¿enia okresu obowi¹zywania pierwszej
taryfy dla ciep³a do dnia 31 padziernika 2000 r., zwanego w dalszej czêci decyzji Przedsiêbiorstwem energetycznym
postanawiam przed³u¿yæ okres obowi¹zywania pierwszej taryfy dla ciep³a, zatwierdzonej moj¹ decyzj¹
nr OSZ-820/246-A/6/99 z dnia 26 lipca 1999 r. i nastêpnie zmienionej decyzj¹ nr OSZ-820/246-A/20/99/2000/I z dnia
25 sierpnia 2000 r., do dnia 31 padziernika 2000 r.
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UZASADNIENIE
Przedsiêbiorstwo energetyczne posiadaj¹ce koncesje wydane w dniu 17 wrzenia 1999 r. o numerach
WCC/53/246/U/2/98/RS  na wytwarzanie ciep³a i PCC/56/246/U/2/98/RS  na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a, ustali³o
taryfê dla ciep³a, która zosta³a zatwierdzona decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki nr OSZ820/246-A/6/99 z dnia
26 lipca 1999 r., a nastêpnie zmieniona decyzj¹ nr OSZ-820/246-A/20/99/2000/I z dnia 25 sierpnia 2000 r.
Pismem z dnia 20 wrzenia 2000 r. znak L.dz. DF 3267/2000 Przedsiêbiorstwo energetyczne z³o¿y³o wniosek o przed³u¿enie
terminu stosowania obowi¹zuj¹cej taryfy dla ciep³a do dnia 31 padziernika 2000 r.
We wskazanym powy¿ej czasie Przedsiêbiorstwo energetyczne zamierza uzyskaæ decyzjê Prezesa URE o zatwierdzeniu
drugiej taryfy dla ciep³a i po jej opublikowaniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym, przygotowaæ j¹ do wprowadzenia
w ¿ycie od dnia 1 listopada 2000 r.
Uwzglêdniaj¹c wniosek Przedsiêbiorstwa energetycznego o przed³u¿enie terminu stosowania cen i stawek op³at zawartych
w pierwszej taryfie dla ciep³a stwierdzam, i¿ przed³u¿enie obowi¹zywania pierwszej taryfy nie zagrozi bezpieczeñstwu
dostaw ciep³a, jak i nie naruszy interesu odbiorców ciep³a.
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
przed³u¿enia okresu obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at zawartych w tej taryfie.
Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie uzna³em, ¿e przed³u¿enie terminu stosowania cen i stawek op³at zawartych w pierwszej
taryfie dla ciep³a jest zasadne.
W tym stanie rzeczy nale¿a³o orzec, jak w sentencji.
Z upowa¿nienia
PREZESA
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
DYREKTOR
PÓ£NOCNO-ZACHODNIEGO ODDZIA£U
TERENOWEGO Z SIEDZIB¥ W SZCZECINIE
Witold Kêpa

Poz. 408
INFORMACJA
Urzêdu Regulacji Energetyki o decyzji Prezesa URE
z dnia 26 wrzenia 2000 r.
w sprawie zmiany decyzji zatwierdzaj¹cej taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez Przedsiêbiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. z siedzib¹ w Gryfinie.
DECYZJA
nr OSZ820/196B/19/99/2000/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
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(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
Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ z siedzib¹ w Gryfinie zawartego w pimie
z dnia 13 wrzenia 2000 r. znak: 1063/2000, zwanego w dalszej czêci decyzji Przedsiêbiorstwem energetycznym,
dotycz¹cego przed³u¿enia okresu obowi¹zywania stawek op³at ujêtych w pierwszej taryfie dla ciep³a oraz dostosowania
do wymogów ustawy  Prawo energetyczne postanawiam:
1.

przed³u¿yæ okres obowi¹zywania bazowych stawek op³at ujêtych w pierwszej taryfie dla ciep³a, zatwierdzonej moj¹
decyzj¹ Nr OSZ  820/196  B/8/99 z dnia 6 maja 1999 r., do dnia 31 padziernika 2000 r.,

2.

zatwierdziæ zmianê pierwszej taryfy dla ciep³a, która to zmiana stanowi za³¹cznik do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE

Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzib¹ w Gryfinie, posiadaj¹ce koncesjê nr PCC/38/196/U/2/98/BK
z dnia 7 wrzenia 1998 r. na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a oraz koncesjê nr OCC/14/196/U/2/98/BK z dnia
7 wrzenia 1998 r. na obrót ciep³em, ustali³o taryfê dla ciep³a, która zosta³a zatwierdzona decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji
Energetyki nr OSZ  820/196  B/8/99 z dnia 6 maja 1999 r.
W zwi¹zku z og³oszeniem ustawy z dnia 26 maja 2000 r. o zmianie ustawy  Prawo energetyczne nast¹pi³a koniecznoæ
dostosowania w/w taryfy w czêci dotycz¹cej stawek op³at za us³ugi przesy³owe oraz stawek op³at za przy³¹czenie do
sieci ciep³owniczej.
W pimie z dnia 13 wrzenia 2000 r. znak: 1063/2000, Przedsiêbiorstwo energetyczne wyst¹pi³o z wnioskiem o:
1)

przed³u¿enie obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at zawartych w pierwszej taryfie dla ciep³a do dnia
31 padziernika 2000 r.,

2)

zatwierdzenie zmiany w/w taryfy w czêci dotycz¹cej stawek op³at za us³ugi przesy³owe poprzez wyodrêbnienie
w nich op³aty sta³ej i zmiennej zgodnie z wymogami art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo
energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 ze zm.) oraz stawek op³at za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej poprzez
dostosowanie sposobu ich naliczania do zasad okrelonych w art. 19 ustawy  Prawo energetyczne,

3)

dostosowanie standardów jakociowych obs³ugi odbiorców do wymogów rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki
z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegó³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci ciep³owniczych,
obrotu ciep³em, wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego oraz standardów jakociowych obs³ugi
odbiorców (Dz. U. Nr 72, poz. 845).

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 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
PÓ£NOCNO-ZACHODNIEGO ODDZIA£U
TERENOWEGO Z SIEDZIB¥ W SZCZECINIE
Witold Kêpa
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ZMIANA TARYFY DLA CIEP£A
Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gryfinie
Na podstawie 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) w taryfie dla ciep³a zatwierdzonej Decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
nr OSZ 820/1162A/10/99/2000 z dnia 18 stycznia 2000 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany; w miejsce dotychczas
obowi¹zuj¹cego tekstu taryfa otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie:
Czêæ 1
INFORMACJE OGÓLNE
Taryfa zawiera stawki op³at za ciep³o dostarczane odbiorcom przez Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Spó³ka z o.o.
w Gryfinie, dzia³aj¹c¹ na podstawie koncesji udzielonych decyzjami Prezesa URE w dniu 07 wrzenia 1998 r. na:


przesy³anie i dystrybucjê ciep³a

nr PCC/38/196/U/2/98/BK



obrót ciep³em

nr OCC/14/196/U/2/98/BK

1.

Taryfa zosta³a ustalona przy uwzglêdnieniu w szczególnoci postanowieñ:
1) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne  (Dz. U. Nr 54 z 1997 r. poz. 348, Nr 158, poz. 1042;
z 1998 r. Dz. U. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668, Nr 162, poz. 1126 Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110,
poz. 1255 z 1999 r. oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 48, poz. 555),
2) rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 padziernika 1998 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania
i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em, w tym rozliczeñ z indywidualnymi odbiorcami w lokalach
(Dz. U. Nr 132, poz. 867 oraz z 1999 r. Nr 30, poz. 291), zwanego w dalszej czêci taryfy rozporz¹dzeniem
taryfowym,
3) rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegó³owych warunków przy³¹czenia
podmiotów do sieci ciep³owniczych, obrotu ciep³em, wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego
i eksploatacji sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi odbiorców (Dz. U. Nr 72, poz. 845), zwanego w dalszej
czêci taryfy rozporz¹dzeniem przy³¹czeniowym.

2.

Okrelone w taryfie ceny i stawki op³at stosuje siê dla poszczególnych grup odbiorców, odpowiednio do zakresu
wiadczonych us³ug.
Czêæ 2
OBJANIENIE POJÊÆ I SKRÓTÓW U¯YWANYCH W TARYFIE

1.

Wytwórca  Zespó³ Elektrowni Dolna Odra S.A. w Nowym Czarnowie,

2.

Dostawca  Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Spó³ka z o.o. w Gryfinie,

3.

Odbiorca  ka¿dy, kto otrzymuje lub pobiera ciep³o na podstawie umowy sprzeda¿y ciep³a,

4.

Grupa odbiorców  odbiorcy pobieraj¹cy ciep³o o okrelonych parametrach charakteryzuj¹cych siê identycznymi
warunkami co do miejsca dostawy,

5.

Sieæ ciep³ownicza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje, s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji ciep³a ze
róde³ ciep³a do obiektów, nale¿¹ce do przedsiêbiorstwa energetycznego,

6.

Przy³¹cze  odcinek sieci ciep³owniczej ³¹cz¹cy ród³o ciep³a z t¹ sieci¹ lub odcinek sieci ciep³owniczej doprowadzaj¹cy
ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego,

7.

Wêze³ cieplny  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do zmiany rodzaju lub parametrów nonika
ciep³a dostarczanego z sieci ciep³owniczej oraz regulacji iloci ciep³a dostarczanego do instalacji odbiorczych,

8.

Uk³ad pomiarowo-rozliczeniowy  dopuszczony do stosowania zespó³ przyrz¹dów pomiarowych s³u¿¹cy do pomiaru
iloci i parametrów nonika ciep³a, których wskazania stanowi¹ podstawê do obliczenia nale¿noci z tytu³u
dostarczania ciep³a,

9.

Zamówiona moc cieplna  najwiêkszy pobór ciep³a dostarczanego w postaci okrelonego nonika, jaki mo¿e wyst¹piæ
w warunkach obliczeniowych, przez okres co najmniej jednej godziny,

10. Warunki obliczeniowe  obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego okrelona dla strefy klimatycznej,
w której zlokalizowane s¹ obiekty, do których jest dostarczane ciep³o i temperatura wody u¿ytkowej,
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11. Sezon grzewczy  okres miêdzy wrzeniem a majem roku nastêpnego, w którym warunki atmosferyczne powoduj¹
koniecznoæ ci¹g³ego dostarczania ciep³a w celu ogrzewania obiektów.
Czêæ 3
PODZIA£ ODBIORCÓW NA GRUPY
Podzia³ odbiorców ciep³a na grupy:
1.

E 1.1.  odbiorcy ciep³a dostarczanego ze róde³ wytwórcy, poprzez sieæ ciep³ownicz¹ stanowi¹c¹ w³asnoæ dostawcy
i eksploatowan¹ przez dostawcê. Miejscem dostarczenia ciep³a s¹ wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ odbiorcy
i eksploatowane przez odbiorcê.

2.

E 1.2.  odbiorcy ciep³a dostarczanego ze róde³ wytwórcy, poprzez sieæ ciep³ownicz¹ stanowi¹c¹ w³asnoæ dostawcy
i eksploatowan¹ przez dostawcê. Miejscem dostarczenia ciep³a s¹ wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ dostawcy
i eksploatowane przez dostawcê.
Czêæ 4
RODZAJE ORAZ WYSOKOÆ STAWEK OP£AT

1.

Stawki op³at
1.1. Grupa odbiorców E 1.1

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Ceny i stawki op³at
netto

1

Sta³a stawka
przesy³owe

op³aty

za

us³ugi

2

Zmienna stawka op³aty za us³ugi
przesy³owe

3

Stawka op³aty abonamentowej

z³/MW/rok
rata - z³/MW/m-c
z³/GJ
z³/przy³¹cze/m-c

brutto*

18 322,08 z³

22 352,94 z³

1 526,84 z³

1 862,74 z³

5,41 z³

6,60 z³

12,43 z³

15,16 z³

* stawki op³at brutto zawieraj¹ podatek VAT w wysokoci 22%.
1.2. Grupa odbiorców E 1.2
Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Ceny i stawki op³at
netto

1.

Sta³a stawka
przesy³owe

op³aty

za

us³ugi

2.

Zmienna stawka op³aty za us³ugi
przesy³owe

3.

Stawka op³aty abonamentowej

brutto*

z³/MW/rok
rata- z³/MW/m-c
z³/GJ

22 716,72 z³
1 893,06 z³

27 714,40 z³
2 309,53 z³

6,71 z³

8,19 z³

z³/przy³¹cze/m-c

12,43 z³

15,16 z³

* stawki op³at brutto zawieraj¹ podatek VAT w wysokoci 22%.
Odbiorcy bêd¹ obci¹¿ani równie¿ za dostarczone przez dostawcê ciep³o (za moc zamówion¹, ciep³o i nonik ciep³a)
wg cen i stawek op³at zawartych w taryfie wytwórcy ciep³a.
2.

Stawki op³at za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej

W przypadku przy³¹czenia do sieci ciep³owniczej przewidzianej w za³o¿eniach, o których mowa art. 19 ustawy z dnia
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 przy
uwzglêdnieniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo kierunków rozwoju gminy okrelonych
w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

1965
3.

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Poz. 408

Stawki op³at dodatkowych

Lp.

Wyszczególnienie

1

Za dodatkowe przerwanie i wznowienie dostarczania ciep³a
na odrêbne zlecenie odbiorcy.

Stawka netto Stawka brutto*
50,00 z³

61,00 z³

* stawka op³at brutto zawiera podatek VAT w wysokoci 22%.
Czêæ 5
ZASADY OBLICZANIA OP£AT
a)

op³ata sta³a za us³ugi przesy³owe  stanowi iloczyn mocy cieplnej zamówionej przez odbiorcê i stawki op³aty sta³ej
za us³ugi przesy³owe dla danej grupy odbiorców  jest pobierana w 12 ratach miesiêcznych,

b)

op³ata zmienna za us³ugi przesy³owe  stanowi iloczyn iloci dostarczonego ciep³a do odbiorcy, ustalonego na
podstawie odczytów wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego i stawki op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe
dla danej grupy odbiorców  jest pobierana w ka¿dym miesi¹cu, w którym dostarczono ciep³o.

c)

op³ata abonamentowa  stanowi iloczyn liczby przy³¹czy, doprowadzaj¹cych ciep³o do wêz³ów cieplnych w obiektach
odbiorcy, i stawki op³aty abonamentowej  op³ata ta jest pobierana w ka¿dym miesi¹cu, w którym jest wystawiana
faktura,

d)

op³ata za us³ugi dodatkowe lub czynnoci wykonywane na zlecenie odbiorcy  stanowi sumê iloczynów iloci
us³ug lub czynnoci i stawki op³aty za us³ugê.
Czêæ 6
WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OP£AT

1.

Standardy jakociowe obs³ugi odbiorców

Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at bêd¹ stosowane przy zachowaniu standardów jakociowych obs³ugi
odbiorców, które zosta³y okrelone w rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
2.

W przypadkach:
 niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzeda¿y ciep³a,
 uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego,
 udzielenia bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹cych odbiorcy,
 nielegalnego poboru ciep³a,
stosuje siê odpowiednio postanowienia okrelone w rozdziale 3 rozporz¹dzenia taryfowego, obowi¹zuj¹cego
w granicach okrelonych w art. 7 ustawy z dnia 26 maja 2000 r. o zmianie ustawy  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 48,
poz. 555).
Czêæ 7
ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN CEN I STAWEK OP£AT

1.

Odbiorcy ciep³a zostan¹ powiadomieni pisemnie o zmianie stawek op³at sprzedawcy oraz o zmianie cen wytwórcy
ciep³a, o którym mowa w czêci 4 Taryfy w terminie co najmniej na 14 dni przed dat¹ wprowadzenia nowych cen
i stawek op³at.

2.

Taryfa mo¿e obowi¹zywaæ nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od daty jej publikacji w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
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INFORMACJA
Urzêdu Regulacji Energetyki o decyzji Prezesa URE
z dnia 26 wrzenia 2000 r.
w sprawie zmiany decyzji zatwierdzaj¹cej taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez Zak³ad Energetyki Cieplnej
z siedzib¹ w Drawsku Pomorskim.
DECYZJA
nr OSZ820/517A/16/99/2000/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
Gminy Drawsko Pomorskie prowadz¹cej dzia³alnoæ poprzez Zak³ad Energetyki Cieplnej z siedzib¹ w Drawsku Pomorskim
zawartego w pimie z dnia 7 wrzenia 2000 r. w sprawie przed³u¿enia okresu obowi¹zywania bazowych cen i stawek
op³at zawartych w pierwszej taryfie dla ciep³a do dnia 31 marca 2001 r., dostosowania stawek op³at za us³ugi przesy³owe
oraz stawek op³at za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej do zmienionych przepisów ustawy  Prawo energetyczne
i standardów jakociowych obs³ugi odbiorców zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r.
w sprawie szczegó³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci ciep³owniczych, obrotu ciep³em, wiadczenia
us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi odbiorców (Dz. U. Nr 72,
poz. 845), zwanego w dalszej czêci decyzji Przedsiêbiorstwem energetycznym postanawiam:
1.

przed³u¿yæ okres obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at ujêtych w pierwszej taryfie dla ciep³a, zatwierdzonej
moj¹ decyzj¹ nr OSZ-820/517-A/11/99 z dnia 7 padziernika 1999 r., do dnia 31 marca 2001 r.,

2.

zatwierdziæ zmianê pierwszej taryfy dla ciep³a, która stanowi za³¹cznik do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE

Przedsiêbiorstwo energetyczne posiadaj¹ce koncesje wydane w dniu 3 marca 1999 r. o numerach
WCC/224A/517/U/2/99  na wytwarzanie ciep³a i PCC/236A/517/U/2/99  na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a, ustali³o
taryfê dla ciep³a, która zosta³a zatwierdzona decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki nr OSZ820/517-A/11/99
z dnia 7 padziernika 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 celu uzyskania przed³u¿enia obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at zawartych w pierwszej taryfie dla ciep³a do
znowelizowanej ustawy  Prawo energetyczne, 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.

Równoczenie, w zwi¹zku ze zmian¹ rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego z dnia 17 lipca 1998 r. zaistnia³a koniecznoæ
dostosowania standardów jakociowych obs³ugi odbiorców zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki z dnia
11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegó³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci ciep³owniczych, obrotu ciep³em,
wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi odbiorców
(Dz. U. Nr 72, poz. 845).
Ponadto Przedsiêbiorstwo energetyczne z³o¿y³o wniosek o przed³u¿enie obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at
zawartych w pierwszej taryfie dla ciep³a do dnia 31 marca 2001 r., z uwagi na koniecznoæ zamkniêcia i zweryfikowania
sprawozdañ finansowych za rok 2000, tak aby poziom kosztów na podstawie którego zostan¹ ustalone ceny i stawki
op³at w drugiej taryfie dla ciep³a, obowi¹zuj¹cej przez wiêksz¹ czêæ roku 2001, oparty by³ na kosztach mniej odleg³ych
historycznie.
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Opracowanie drugiej taryfy, na bazie kosztów 1999 r., w przypadku Przedsiêbiorstwa energetycznego godzi³oby w jego
interes bowiem przedstawia³oby ceny i stawki op³at obowi¹zuj¹ce przez znaczn¹ czêæ 2001 r., a skalkulowane na kosztach
historycznie odleg³ych.
Przedsiêbiorstwo energetyczne sk³adaj¹c wniosek o czêciow¹ zmianê taryfy dla ciep³a skorzysta³o z przewidzianej
w 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 i dostosowania do zmienionych przepisów
rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego 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
PÓ£NOCNO-ZACHODNIEGO ODDZIA£U
TERENOWEGO Z SIEDZIB¥ W SZCZECINIE
Witold Kêpa
ZMIANA TARYFY DLA CIEP£A
Zak³ad Energetyki Cieplnej z siedzib¹ w Drawsku Pomorskim
Na podstawie 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) w taryfie dla ciep³a zatwierdzonej Decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
nr OSZ-820/517-A/11/99 z dnia 7 padziernika 1999 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
W czêci 1 A. Informacje ogólne w punkcie 2. 2) zmienia siê podstawê prawn¹ opracowania pierwszej taryfy dla ciep³a
poprzez zast¹pienie dotychczas obowi¹zuj¹cego rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego z dnia 17 lipca 1998 r. rozporz¹dzeniem
Ministra Gospodarki z 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegó³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci
ciep³owniczych, obrotu ciep³em, wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów
jakociowych obs³ugi odbiorców (Dz. U. Nr 72, poz. 845)  zwanym dalej rozporz¹dzeniem przy³¹czeniowym.
W punkcie 1: Rodzaje oraz wysokoæ cen i stawek op³at w Czêci 4: Ceny i stawki op³at zamiast dotychczasowych
stawek op³at za us³ugi przesy³owe wprowadza siê nastêpuj¹ce stawki op³at dla poszczególnych grup odbiorców:

Lp

Grupa
odbiorców

Wyczszególnienie

1.

1A

Stawka op³aty sta³ej
Stawka op³aty zmiennej

2.

1B

Stawka op³aty sta³ej
Stawka op³aty zmiennej

3.

1C

Stawka op³aty sta³ej
Stawka op³aty zmiennej

4.

2B

Stawka op³aty sta³ej
Stawka op³aty zmiennej

*stawki op³at brutto zawieraj¹ podatek VAT w wysokoci 22%

Jednostka
miary
Z³/MW/rok
Z³/MW/m-c
Z³/GJ
Z³/MW/rok
Z³/MW/m-c
Z³/GJ
Z³/MW/rok
Z³/MW/m-c
Z³/GJ
Z³/MW/rok
Z³/MW/m-c
Z³/GJ

Stawki op³at za us³ugi
przesy³owe
netto
brutto*
2.083,32
2.541,65
173,91
212,17
0,72
0,88
2.718,12
3.316,11
226,51
276,34
0,96
1,17
1.865,76
2.276,23
155,48
189,69
0,63
0,77
1.416,12
1.727,67
118,01
143,97
0,46
0,56
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Stawka op³aty za us³ugi przesy³owe zosta³a ustalana zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 45 ust. 5 ustawy  Prawo
energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 ze zm.), tj. poprzez wyodrêbnienie w dotychczasowej stawce op³aty za us³ugi
przesy³owe op³aty sta³ej wyra¿onej w z³otych za MW zamówionej mocy cieplnej i op³aty zmiennej wyra¿onej w z³otych
za GJ ciep³a dostarczonego do odbiorcy.
W punkcie 2: Zasady ustalania stawek op³at za przy³¹czenie do sieci w Czêci 5: Zasady ustalania cen i stawek op³at
zamiast dotychczasowych zasad kalkulacji stawek op³at za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej wprowadza siê nastêpuj¹cy
zapis:
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 przy
uwzglêdnieniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo kierunków rozwoju gminy okrelonych
w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Dotychczasowe zapisy dotycz¹ce stawek op³at za przy³¹czenie do sieci jak i zasady ich kalkulowania trac¹ moc.
W czêci 7: Warunki stosowania cen i stawek op³at punkt 1 Standardy jakociowe obs³ugi odbiorców otrzymuje brzmienie:
Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at s¹ stosowane przy zachowaniu standardów jakociowych obs³ugi
odbiorców okrelonych w rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
Pozosta³a treæ taryfy pozostaje bez zmian.

Poz. 410
INFORMACJA
Urzêdu Regulacji Energetyki o decyzji Prezesa URE
z dnia 29 wrzenia 2000 r.
w sprawie zmiany decyzji zatwierdzaj¹cej taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez Miejsk¹ Energetykê Ciepln¹
Sp. z o.o. z siedzib¹ w Szczecinku.
DECYZJA
nr OSZ820/283-B/15/2000/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 o.o. z siedzib¹ w Szczecinku zawartego w pimie z dnia 15 wrzenia 2000 r. w sprawie
dostosowania stawek op³at za us³ugi przesy³owe oraz stawek op³at za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej do zmienionych
przepisów ustawy  Prawo energetyczne i standardów jakociowych obs³ugi odbiorców zgodnie z rozporz¹dzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegó³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci
ciep³owniczych, obrotu ciep³em, wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów
jakociowych obs³ugi odbiorców (Dz. U. Nr 72, poz. 845), zwanego w dalszej czêci decyzji Przedsiêbiorstwem
energetycznym postanawiam zatwierdziæ zmianê pierwszej taryfy dla ciep³a, która stanowi za³¹cznik do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE
Przedsiêbiorstwo energetyczne posiadaj¹ce koncesje wydane w dniu 28 listopada 1998 r. o numerach
WCC/669/283/U/1/98/AS  na wytwarzanie ciep³a i PCC/697/283/U/1/98/AS  na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a, ustali³o
taryfê dla ciep³a, która zosta³a zatwierdzona decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki nr OSZ820/283-B/10/2000
z dnia 30 marca 2000 r.
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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 celu dostosowania pierwszej taryfy dla ciep³a do znowelizowanej ustawy  Prawo energetyczne, 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.

Równoczenie, w zwi¹zku ze zmian¹ rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego z dnia 17 lipca 1998 r. zaistnia³a koniecznoæ
dostosowania standardów jakociowych obs³ugi odbiorców do przepisów rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia
11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegó³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci ciep³owniczych, obrotu ciep³em,
wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego eksploatacji sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi odbiorców
(Dz. U. Nr 72, poz. 845).
Przedsiêbiorstwo energetyczne sk³adaj¹c wniosek o czêciow¹ zmianê taryfy dla ciep³a skorzysta³o z przewidzianej
w 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 dostosowania do zmienionych przepisów
rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
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
PÓ£NOCNO-ZACHODNIEGO ODDZIA£U
TERENOWEGO Z SIEDZIB¥ W SZCZECINIE
Witold Kêpa

ZMIANA TARYFY DLA CIEP£A
Miejska Energetyka Cieplna Spó³ka z o.o. w Szczecinku
Na podstawie 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) w taryfie dla ciep³a zatwierdzonej Decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
nr OSZ-820/283-B/10/2000 z dnia 30 marca 2000 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
W czêci A. Informacje ogólne w punkcie 2. zmienia siê podstawê prawn¹ opracowania pierwszej taryfy dla ciep³a
poprzez zast¹pienie dotychczas obowi¹zuj¹cego rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego z dnia 17 lipca 1998 r. rozporz¹dzeniem
Ministra Gospodarki z 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegó³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci
ciep³owniczych, obrotu ciep³em, wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów
jakociowych obs³ugi odbiorców (Dz. U. Nr 72, poz. 845)  zwanym dalej rozporz¹dzeniem przy³¹czeniowym.
W punkcie 1: Ceny i stawki op³at dla poszczególnych grup odbiorców w Czêci D: Rodzaje oraz wysokoæ cen i stawek
op³at zamiast dotychczasowych stawek op³at za us³ugi przesy³owe wprowadza siê nastêpuj¹ce stawki op³at dla
poszczególnych grup odbiorców:
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Lp.

Grupa
odbiorców

1.

A1

Wyszczególnienie
Stawka op³aty sta³ej

Jednostka
miary
z³/MW/rok
z³/MW/m-c

A2

Stawka op³aty sta³ej

1 281,00

3,42

4,17

z³/MW/rok

10 200,00

12 444,00

z³/MW/m-c

850,00

1 037,00

3,03

3,69

z³/MW/rok

7 292,97

8 897,43

z³/MW/m-c

607,75

741,45

2,27

2,76

z³/MW/rok

4 497,44

5 486,87

z³/MW/m-c

374,79

457,24

1,35

1,65

z³/MW/rok

2 340,00

2 854,80

z³/MW/m-c

195,00

237,90

0,80

0,97

z³/MW/rok

4 800,00

5 856,00

z³/MW/m-c

400,00

488,00

1,17

1,43

z³/GJ

Stawka op³aty zmiennej
3.

B1

Stawka op³aty sta³ej

z³/GJ

Stawka op³aty zmiennej
4.

C1

Stawka op³aty sta³ej

z³/GJ

Stawka op³aty zmiennej
5.

D1

Stawka op³aty sta³ej

z³/GJ

Stawka op³aty zmiennej
6.

F2

Stawka op³aty sta³ej

Stawki op³at za us³ugi
przesy³owe
netto
brutto*
12 600,00
15 372,00
1 050,00

Stawka op³aty zmiennej
2.

Poz. 410

z³/GJ

Stawka op³aty zmiennej

z³/GJ

*stawki op³at brutto zawieraj¹ podatek VAT w wysokoci 22%
W punkcie 2: Stawki op³at za przy³¹czenie do sieci w Czêci D: Rodzaje oraz wysokoæ cen i stawek op³at zamiast
dotychczasowych zasad kalkulacji stawek op³at za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej wprowadza siê nastêpuj¹cy zapis:
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 przy
uwzglêdnieniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo kierunków rozwoju gminy okrelonych
w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Dotychczasowe zapisy dotycz¹ce stawek op³at za przy³¹czenie do sieci jak i zasady ich kalkulowania trac¹ moc.
W czêci E: Zasady ustalania op³at punkt 4 otrzymuje nowe brzmienie:
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.
Stawka op³aty za us³ugi przesy³owe zosta³a ustalona zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 45 ust. 5 ustawy  Prawo
energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 ze zm.).
W czêci F: Warunki stosowania cen i stawek op³at punkt 1 otrzymuje brzmienie:
Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at s¹ stosowane przy zachowaniu standardów jakociowych obs³ugi
odbiorców okrelonych w rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
Pozosta³a treæ taryfy pozostaje bez zmian.
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OBWIESZCZENIE
Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Szczecinie
z dnia 25 wrzenia 2000 r.
o wynikach g³osowania i wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej w Mieszkowicach,
Rady Miejskiej w Polanowie i Rady Gminy w Stargardzie Szczeciñskim.
Na podstawie art. 182 w zwi¹zku z 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) podaje siê do wiadomoci wyborców wyniki
wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej w Mieszkowicach i Polanowie oraz Rady Gminy w Stargardzie Szczeciñskim
przeprowadzonych w dniu 24 wrzenia 2000 r.

CZÊÆ I
I.

W dniu 24 wrzenia 2000 r. na czêci województwa zachodniopomorskiego przeprowadzono wybory uzupe³niaj¹ce
do 3 rad gmin licz¹cych do 20 tys. mieszkañców:
 do Rady Miejskiej w Mieszkowicach
 do Rady Miejskiej w Polanowie
 do Rady Gminy w Stargardzie Szczeciñskim

CZÊÆ II
Terytorialne komisje wyborcze ustali³y nastêpuj¹ce wyniki wyborów do ww. Rad na czêci obszaru województwa
zachodniopomorskiego.

Rozdzia³ 1
I.

Dla wyboru Rady Miejskiej w Mieszkowicach:
1. Utworzono 1 okrêg wyborczy, w którym wybierano 2 radnych. Liczba osób uprawnionych do g³osowania
wynosi³a: 1427. W g³osowaniu wziê³o udzia³ (oddano karty wa¿ne): 472 wyborców, co stanowi 33,07%
uprawnionych do g³osowania
2. Gminna Komisja Wyborcza potwierdzi³a, i¿ otrzyma³a protokó³ g³osowania od 1 obwodowej komisji wyborczej.
Na podstawie tego protoko³u komisja sporz¹dzi³a zestawienie wyników g³osowania w okrêgu i uwzglêdniaj¹c
liczby g³osów wa¿nych w okrêgu wyborczym oraz g³osów wa¿nych oddanych na poszczególne listy
kandydatów i kandydatów z tych list ustali³a nastêpuj¹ce wyniki wyborów:
Okrêg wyborczy nr 1 obejmuj¹cy 2 mandaty  wybierano 2 radnych.
Wybory odby³y siê.
G³osowanie przeprowadzono.
1. G³osów wa¿nych oddano
472
2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:
Lista nr 1 Komitet Wyborczy Sympatycy Unii Wolnoci
44
Pieñkowski Miros³aw
44
Lista nr 2 Komitet Wyborczy Porozumienie
335
Dubczyñska Renata
232
Szadurska Janina
103
Lista nr 3 Komitet Wyborczy Mieszkowice Nasza Ma³a Ojczyzna
480
Woniak Beata
200
Niedwiecki Ryszard
280
A Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
Niedwiecki Ryszard
Dubczyñska Renata
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Dla wyboru Rady Miejskiej w Polanowie:
1. Utworzono 1 okrêg wyborczy, w którym wybierano 1 radnego. Liczba osób uprawnionych do g³osowania
wynosi³a 199. W g³osowaniu wziê³o udzia³ (oddano karty wa¿ne) 113 wyborców, co stanowi 56,78%
uprawnionych do g³osowania.
2. Gminna Komisja Wyborcza potwierdzi³a, i¿ otrzyma³a protokó³ g³osowania od 1 obwodowej komisji wyborczej.
Na podstawie tego protoko³u komisja sporz¹dzi³a zestawienie wyników g³osowania w okrêgu i uwzglêdniaj¹c
liczby g³osów wa¿nych w okrêgu wyborczym oraz g³osów wa¿nych oddanych na poszczególne listy
kandydatów i kandydatów z tych list ustali³a nastêpuj¹ce wyniki wyborów:
Okrêg wyborczy nr 13 obejmuj¹cy 1 mandat  wybierano 1 radnego.
Wybory odby³y siê.
G³osowanie przeprowadzono.
1. G³osów wa¿nych oddano
107
2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:
Lista nr 1 Komitet Wyborczy Wiesia
32
Kochañska-Krawiec Barbara
32
Lista nr 2 Komitet Wyborczy Wie  Naszym Domem
49
Ry³yk Andrzej
49
Lista nr 3 Komitet Wyborczy Nasza Wie Krytno
26
Skibiñska Teresa
26
A Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzyma³ i zosta³ wybrany radnym:
Ry³yk Andrzej

III. Dla wyboru Rady Gminy w Stargardzie Szczeciñskim:
Okrêg wyborczy nr 10 obejmuj¹cy 1 mandat  wybierano 1 radnego.
Wybory odby³y siê. G³osowania nie przeprowadzono.
W okrêgu zosta³ zarejestrowany tylko jeden kandydat na radnego:
Ilnicki Emilian zg³oszony przez mieszkañców wsi Witkowo.
W zwi¹zku z tym g³osowania nie przeprowadzono a za wybranego radnego uznaje siê zarejestrowanego kandydata.
WOJEWÓDZKI KOMISARZ WYBORCZY
Marian Szabo
Poz. 412
OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Miêdzyzdrojach
z dnia 24 wrzenia 2000 r.
o wynikach referendum gminnego w sprawie odwo³ania Rady Miejskiej w Miêdzyzdrojach.
Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 11 padziernika 1991 r. o referendum gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 84,
poz. 386) oraz postanowienia Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 21 sierpnia 2000 r. w sprawie
przeprowadzenia referendum gminnego o odwo³anie Rady Miejskiej w Miêdzyzdrojach podaje siê do wiadomoci wyniki
referendum przeprowadzonego w dniu 24 wrzenia 2000 r. w sprawie odwo³ania tej Rady.
1.

Miejska Komisja do Spraw Referendum w Miêdzyzdrojach na podstawie sporz¹dzonego protoko³u wyników
referendum gminnego, przeprowadzonego w dniu 24 wrzenia 2000 r. w sprawie odwo³ania Rady Miejskiej
w Miêdzyzdrojach ustala, co nastêpuje:
1) g³osowanie przeprowadzono w czterech obwodach g³osowania,
2) uprawnionych do g³osowania by³o 5321 osób,
3) g³osów niewa¿nych odda³o 9 g³osuj¹cych,
4) g³osów wa¿nych odda³o 736 g³osuj¹cych,
5) g³osów wa¿nych za odwo³aniem Rady Miejskiej w Miêdzyzdrojach odda³o 701 g³osuj¹cych,
6) g³osów wa¿nych przeciwnych odwo³aniu Rady Miejskiej w Miêdzyzdrojach odda³o 35 g³osuj¹cych.
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Komisja stwierdza, ¿e w referendum wziê³o udzia³ 745 uprawnionych, tj. 14,00 % osób uprawnionych do g³osowania.
A zatem zgodnie z art. 29 ustawy referendum jest niewa¿ne.
Cz³onkowie Komisji
obecni przy sporz¹dzeniu obwieszczenia:

Pieczêæ Miejskiej Komisji
przeprowadzaj¹cej referendum

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kazimierz Pawe³ Drzewiecki
Zdzis³aw Mittelstadt
Janina Bagrowska
Joanna Bo³ba
El¿bieta ¯ak
Longina Godlewska

Poz. 413
OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w winoujciu
z dnia 24 wrzenia 2000 r.
o wynikach referendum gminnego w sprawie odwo³ania Rady Gminy Miasta w winoujciu.
Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 11 padziernika 1991 r. o referendum gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 84,
poz. 386) oraz postanowienia Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 21 sierpnia 2000 r. w sprawie
przeprowadzenia referendum gminnego o odwo³anie Rady Miasta w winoujciu podaje siê do wiadomoci wyniki
referendum przeprowadzonego w dniu 24 wrzenia 2000 r. w sprawie odwo³ania tej Rady.
1.

Miejska Komisja do Spraw Referendum w winoujciu na podstawie sporz¹dzonego protoko³u wyników referendum
gminnego, przeprowadzonego w dnu 24 wrzenia 2000 r. w sprawie odwo³ania Rady Miasta w winoujciu ustali³a,
co nastêpuje:
1) g³osowanie przeprowadzono w 21 obwodach g³osowania,
2) uprawnionych do g³osowania by³o 33166 osób,
3) g³osów niewa¿nych odda³o 48 g³osuj¹cych,
4) g³osów wa¿nych odda³o 3795 g³osuj¹cych,
5) g³osów wa¿nych za odwo³aniem Rady Miasta w winoujciu odda³o 3625 g³osuj¹cych,
6) g³osów wa¿nych przeciwnych odwo³aniu Rady Miasta w winoujciu odda³o 170 g³osuj¹cych.

2.

Komisja stwierdza, ¿e w referendum wziê³o udzia³ 3843 osób uprawnionych tj. 11,59% do g³osowania.
A zatem zgodnie z art. 29 ustawy referendum jest niewa¿ne.
Cz³onkowie Komisji
obecni przy sporz¹dzeniu obwieszczenia:

Pieczêæ Miejskiej Komisji
przeprowadzaj¹cej referendum

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stanis³aw Kilian
Zbigniew Marciniak
Henryk F¹fara
Maria Mamoñczyk
Mariusz Krawczyñski
Adam Makie³a

Poz. 414
OBWIESZCZENIE
Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Szczecinie
z dnia 29 wrzenia 2000 r.
w sprawie zmian w sk³adzie osobowym Rady Miejskiej w Szczecinie i Sejmiku Województwa
Zachodniopomorskiego.
Na podstawie art. 183 w zwi¹zku z art. 194 ust. 1 i 2 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 Szczecinie w okrêgu wyborczym
nr 1 i Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w okrêgu wyborczym nr 1.
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1.

Rada Miejska w Szczecinie uchwa³¹ Nr XXVI/670/2000 z dnia 26 czerwca 2000 r. stwierdzi³a na podstawie art. 190
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. wyganiêcie mandatu radnego Macieja Jarmusza z listy nr 12  Akcja
Wyborcza Solidarnoæ. Na podstawie art. 194 ust. 1 wy¿ej wspomnianej ustawy Rada Miejska w Szczecinie uchwa³¹
Nr XXVII/686/2000 z dnia 24 lipca 2000 r. stwierdzi³a, ze radnym zosta³ Pan Karol Walkowiak, który nie utraci³ prawa
wybieralnoci, a w wyborach w dniu 11 padziernika 1998 r. uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów z tej samej
listy.

2.

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
podj¹³ uchwa³ê Nr XIV/133/2000 z dnia 28 sierpnia 2000 r. stwierdzaj¹c¹ wyganiêcie mandatu radnego Zbigniewa
Zychowicza z listy nr 1  Sojusz Lewicy Demokratycznej. Jednoczenie na podstawie art. 194 ust. 2 wspomnianej
ustawy kolejn¹ uchwa³¹ Nr XV/134/2000 z dnia 25 wrzenia 2000 r. stwierdzi³, ¿e radnym zosta³ Pan Antoni Wac³aw
Nowakowski, który nie utraci³ prawa wybieralnoci, a w dniu wyborów 11 padziernika 1998 r. uzyska³ kolejno
najwiêksz¹ liczbê g³osów z tej samej listy.
WOJEWÓDZKI KOMISARZ WYBORCZY
Marian Szabo

KOMUNIKAT
Uprzejmie informuje siê PT. Prenumeratorów, i¿ cena prenumeraty rocznej jednego egzemplarza
Dziennika Urzêdowego Województwa Zachodniopomorskiego wyniesie w 2001 roku 220,00 z³otych.
Prenumeratê mo¿na zg³aszaæ tylko na okres roczny w terminie do dnia 31 stycznia 2001 r. uiszczaj¹c
stosown¹ kwotê na konto Zachodniopomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wa³y Chrobrego 4,
Wydzia³ Finansowy,
NBP O/O Szczecin Nr 10101599-5597-223-1
powiadamiaj¹c o wp³acie ww. Wydzia³.
Dodatkowo informuje siê, i¿ w miarê posiadanych rezerw, mo¿na nabyæ pojedyncze egzemplarze
Dziennika w Zachodniopomorskim Urzêdzie Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wa³y Chrobrego 4, pokój 146,
tel. 43-03-402.
Cena pojedynczego egzemplarza wynosi 0,15 z³ od ka¿dej strony.
Nadto Dzienniki Urzêdowe mo¿na otrzymaæ do wgl¹du w bibliotece Zachodniopomorskiego Urzêdu
Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wa³y Chrobrego 4, pokój 146.
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