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ZARZ¥DZENIE NR 407/2000
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 15 listopada 2000 r.
w sprawie zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim.
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 XXII/215/2000 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 10 listopada 2000 r., w porozumieniu z Wojewódzkim
Komisarzem Wyborczym w Szczecinie, zarz¹dza siê co nastêpuje:
§ 1.
1.

Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim, w okrêgu wyborczym nr 2, w którym
wybiera siê jednego radnego.

2.

Datê wyborów wyznacza siê na niedzielê 4 lutego 2001 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 407/2000
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 15 listopada 2000 r.
KALENDARZ WYBORCZY
Data wykonania czynnoci

Treæ

Do 10 grudnia 2000 r.

-

Do 15 grudnia 2000 r.

-

podanie do publicznej wiadomoci, w formie obwieszczenia, zarz¹dzenia wojewody
podanie do publicznej wiadomoci informacji o granicach,
numerze i liczbie radnych wybieranych w okrêgu
wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji
wyborczej

Do 21 grudnia 2000 r.

-

powo³anie przez wojewódzkiego komisarza wyborczego
terytorialnej komisji wyborczej

Do 5 stycznia 2001 r.

-

zg³aszanie gminnej komisji wyborczej list kandydatów na
radnych

Do 5 stycznia 2001 r.

-

nadanie numerów zarejestrowanym listom kandydatów na
radnych

Do 14 stycznia 2001 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

-

Do 20 stycznia 2001 r.

-

Do 21 stycznia 2001 r.

-

sporz¹dzenie spisu wyborców w gminie

3 lutego 2001 r.

-

przekazanie przewodnicz¹cym
wyborczych spisu wyborców

4 lutego 2001 r.
godz. 6.00-20.00

-

g³osowanie

obwodowych

komisji

Poz. 468
ZARZ¥DZENIE NR 408/2000
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 15 listopada 2000 r.
w sprawie zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy w Bia³ogardzie.
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 XXV/132/00 Rady Gminy w Bia³ogardzie z dnia 8 listopada 2000 r., w porozumieniu z Wojewódzkim Komisarzem
Wyborczym w Szczecinie, zarz¹dza siê co nastêpuje:
§ 1.
1.

Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy w Bia³ogardzie, w okrêgu wyborczym nr 13, w którym wybiera
siê jednego radnego.

2.

Datê wyborów wyznacza siê na niedzielê 4 lutego 2001 r.
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§ 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
w/z
Grzegorz Jankowski
I Wicewojewoda

Za³¹cznik do zarz¹dzenia Nr 408/2000
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 15 listopada 2000 r.
KALENDARZ WYBORCZY
Data wykonania czynnoci

Treæ

Do 10 grudnia 2000 r.

-

Do 15 grudnia 2000 r.

-

podanie do publicznej wiadomoci, w formie obwieszczenia, zarz¹dzenia wojewody
podanie do publicznej wiadomoci informacji o granicach,
numerze i liczbie radnych wybieranych w okrêgu
wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji
wyborczej

Do 21 grudnia 2000 r.

-

powo³anie przez wojewódzkiego komisarza wyborczego
terytorialnej komisji wyborczej

Do 5 stycznia 2001 r.

-

zg³aszanie gminnej komisji wyborczej list kandydatów na
radnych

Do 5 stycznia 2001 r.

-

nadanie numerów zarejestrowanym listom kandydatów na
radnych

Do 14 stycznia 2001 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

-

Do 20 stycznia 2001 r.

-

Do 21 stycznia 2001 r.

-

sporz¹dzenie spisu wyborców w gminie

3 lutego 2001 r.

-

przekazanie przewodnicz¹cym
wyborczych spisu wyborców

4 lutego 2001 r.
godz. 6.00-20.00

-

g³osowanie

obwodowych

komisji
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UCHWA£A NR XI/107/2000
Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia 29 czerwca 2000 r.
w sprawie zmian w Statucie Powiatu w Kamieniu Pomorskim.
Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578,
Nr 155, poz. 1014; z 2000 r. Nr 12 poz. 136) Rada Powiatu uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
W Statucie Powiatu w Kamieniu Pomorskim uchwalonym uchwa³¹ Nr III/18/99 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu w Kamieniu Pomorskim (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 9, poz. 102; z 2000 r Nr 5, poz. 44) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1)

w § 67 w ust. 2 dodaje siê pkt 9 w brzmieniu:
Powiatowy Urz¹d Pracy

2)

w za³¹czniku nr 3 Statutu Powiatu stanowi¹cym wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu dodaje siê jednostki
o nazwie:
Powiatowy Urz¹d Pracy w Kamieniu Pomorskim,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.
§ 2.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Antoni Aszkie³owicz

Poz. 470
UCHWA£A NR XXVI/243/2000
Rady Miejskiej w Dar³owie
z dnia 5 padziernika 2000 r.
w sprawie Statutu Miasta Dar³owo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 w zwi¹zku z art. 3 ust. 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: 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 uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Uchwala siê Statut Miasta Dar³owo w brzmieniu stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§ 2.
1.

Rozwi¹zuje siê, z zastrze¿eniem ust. 2 i ust. 3 sta³e komisje Rady Miejskiej w Dar³owie.

2.

Komisja Rewizyjna powo³ana na podstawie dotychczas obowi¹zuj¹cego Statutu dzia³a do czasu powo³ania jej
nowego sk³adu, nie d³u¿ej ni¿ 3 miesi¹ce.
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Komisja Gospodarczo-Finansowa powo³ana na podstawie dotychczasowego Statutu dzia³a do czasu powo³ania
sk³adu Komisji Bud¿etu i Finansów, nie d³u¿ej ni¿ 3 miesi¹ce, wykonuj¹c jej obowi¹zki.
§ 3.

W terminie 3 miesiêcy Rada Miejska dostosuje podzia³ Miasta Dar³owo na jednostki pomocnicze oraz ich statuty
do postanowieñ Statutu, o którym mowa w § 1. Do czasu podjêcia przez Radê Miejsk¹ uchwa³y o rozwi¹zaniu so³ectwa,
do so³ectwa maj¹ zastosowanie odpowiednie przepisy uchwa³, o których mowa w § 5.
§ 4.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§ 5.
Trac¹ moc:
1)

uchwa³a Nr XXI/193/96 Rady Miejskiej w Dar³owie z dnia 12 kwietnia 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta
Dar³owo (Dz. Urz. Woj. Koszaliñskiego Nr 31, poz. 100),

2)

uchwa³a Nr XXX/281/97 Rady Miejskiej w Dar³owie z dnia 21 lutego 1997 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Dar³owo
(Dz. Urz. Woj. Koszaliñskiego Nr 12, poz. 48),

3)

uchwa³a Nr XLI/378/97 Rady Miejskiej w Dar³owie z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Dar³owo
(Dz. Urz. Woj. Koszaliñskiego z 1998 r. Nr 3, poz. 22),

4)

uchwa³a Nr XLIII/385/98 Rady Miejskiej w Dar³owie z dnia 23 stycznia 1998 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta
Dar³owo (Dz. Urz. Woj. Koszaliñskiego Nr 4, poz. 24),

5)

uchwa³a Nr XLVI/399/98 Rady Miejskiej w Dar³owie z dnia 3 kwietnia 1998 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Dar³owo
(Dz. Urz. Woj. Koszaliñskiego Nr 17, poz. 91).
§ 6.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Eugeniusz Trzpis

Za³¹cznik do uchwa³y Nr XXVI/243/2000
Rady Miejskiej w Dar³owie
z dnia 5 padziernika 2000 r.
STATUT MIASTA DAR£OWO
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1.

Mieszkañcy gminy  Miasta Dar³owo zwanego dalej Miastem tworz¹ z mocy prawa wspólnotê samorz¹dow¹ osób
maj¹cych miejsce zamieszkania na terenie Dar³owa.

2.

Okrelenie Królewskie Miasto Dar³owo wynika z historii Ziemi Dar³owskiej, jej zwi¹zków z Erykiem królem Danii,
Szwecji i Norwegii urodzonym w Dar³owie i tu pochowanym.

3.

Miasto obejmuje obszar o powierzchni 1,993 ha. Granice Miasta okrela mapa bêd¹ca do wgl¹du w siedzibie Urzêdu
Miejskiego.
§ 2.

Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1)

Miecie  nale¿y przez to rozumieæ gminê Miasto Dar³owo,

2)

Radzie Miejskiej  nale¿y przez to rozumieæ Radê Miejsk¹ w Dar³owie,

3)

Przewodnicz¹cym Rady  nale¿y przez to rozumieæ Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w Dar³owie,

4)

Wiceprzewodnicz¹cym Rady  nale¿y przez to rozumieæ Wiceprzewodnicz¹cego Rady Miejskiej w Dar³owie,

5)

Zarz¹dzie Miasta  nale¿y przez to rozumieæ Zarz¹d Miasta Dar³owo,
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6)

Burmistrzu  nale¿y przez to rozumieæ Burmistrza Miasta Dar³owo,

7)

Zastêpcy Burmistrza  nale¿y przez to rozumieæ Zastêpcê Burmistrza Miasta Dar³owo,

8)

Urzêdzie Miejskim  nale¿y przez to rozumieæ Urz¹d Miejski w Dar³owie,

9)

Statucie  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê,

Poz. 470

10) ustawie gminnej  nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74 z pón. zm.),
11) Osiedlu  nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomocnicz¹ Miasta.
§ 3.
1.

W³adza w Miecie nale¿y do jego mieszkañców.

2.

Mieszkañcy sprawuj¹ w³adzê bezporedni¹ (referenda, wybory organu gminy) lub za porednictwem Rady Miejskiej.
§ 4.

Insygniami Miasta s¹: herb, flaga miejska, pieczêæ okolicznociowa, ³añcuch Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej.
1.

Herb Miasta zosta³ ustalony uchwa³¹ Nr XII/85/91 Rady Miejskiej w Dar³owie z dnia 22 lutego 1991 r. w sprawie
herbu Miasta.

2.

Flag¹ Miejsk¹ jest p³at tkaniny, który ma kszta³t prostok¹ta o barwie srebrnej otoczonej czerwonym pasem, w którego
rodku umieszczony jest herb Miasta. Stosunek szerokoci do d³ugoci flagi wynosi 15:8.

3.

Pieczêæ okolicznociowa jest metalowa, t³oczona o rednicy 60 mm zwieraj¹ca porodku herb Miasta, a w otoku
napis Miasto Dar³owo.

4.

£añcuch Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej sk³ada siê z posrebrzanego medalionu w kszta³cie tarczy z herbem
Miasta Dar³owo, zawieszonego na posrebrzanym ³añcuchu z 14 ozdobnych ogniw wysadzanych ciemnym kamieniem.

5.

Zapis nutowy hejna³u obrazuje za³¹cznik do niniejszego Statutu.

6.

Wzory insygniów Miasta przechowywane s¹ w Biurze Rady Miejskiej.
§ 5.

1.

Za szczególne zas³ugi dla Dar³owa oraz wybitnym osobistociom Rada Miejska mo¿e nadaæ Honorowe
Obywatelstwo Miasta Dar³owo.

2.

Ustanawia siê Medal Zas³u¿ony dla Miasta Dar³owo, którym jest metalowy omiok¹t wpisany w okr¹g o rednicy
68 mm, o barwie ¿ó³tej. Medal przedstawia herb Miasta Dar³owo oraz napis Zas³u¿ony dla Miasta Dar³owo
umieszczony wokó³ herbu. Wzór Medalu przechowywany jest w Biurze Rady Miejskiej.

3.

Wyró¿nieniem honorowym jest Z³oty Denar Eryka.

4.

Tryb nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta, przyznawania Medalu Zas³u¿ony dla Miasta Dar³owo
oraz przyznawania Z³otego Denara Eryka okrela Rada w odrêbnej uchwale.
ROZDZIA£ II
ZAKRES DZIA£ANIA I ZADANIA MIASTA
§ 6.

1.

Podstawowym zadaniem Miasta jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb miejskiej wspólnoty samorz¹dowej.

2.

Zadania wynikaj¹ce z ust. 1 Miasto wykonuje poprzez realizacjê zadañ w³asnych.

3.

Do zadañ w³asnych Miasta nale¿¹ wszystkie sprawy okrelone w ustawach, a w szczególnoci:
1) ³adu przestrzennego, gospodarki terenami i ochrony rodowiska,
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodoci¹gów i zaopatrzenia w wodê, kanalizacji, usuwania i oczyszczania cieków komunalnych, utrzymania
czystoci i porz¹dku oraz urz¹dzeñ sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ i ciepln¹ oraz gaz,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy spo³ecznej w tym orodków i zak³adów opiekuñczych,
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8) owiaty, w tym szkó³ podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i innych placówek owiatowo-wychowawczych,
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
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kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ sportowych,
targowisk i hal targowych,
zieleni gminnej i zadrzewieñ,
cmentarzy gminnych,
porz¹dku publicznego i ochrony przeciwpo¿arowej,
utrzymania gminnych obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej oraz obiektów administracyjnych,
zapewnienia kobietom w ci¹¿y opieki socjalnej, medycznej i prawnej.

4.

W celu wykonania zadañ, o których mowa w ust. 3 Miasto mo¿e tworzyæ jednostki organizacyjne i zawieraæ umowy
z innymi podmiotami.

5.

Tworzenie jednostek, o których mowa w ust. 4 nastêpuje w drodze uchwa³y Rady.

6.

Miasto wykonuje tak¿e zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej wynikaj¹ce z ustaw b¹d te¿ przyjête
w drodze porozumienia.
ROZDZIA£ III
RADA MIEJSKA I TRYB JEJ PRACY
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 7.

1.

Rada Miejska jest organem stanowi¹cym i kontrolnym Miasta.

2.

Do kontroli dzia³alnoci Zarz¹du Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Rada
powo³uje Komisjê Rewizyjn¹.

3.

Do wy³¹cznej w³aciwoci Rady nale¿y:
1) uchwalanie statutu miasta,
2) wybór i odwo³anie Zarz¹du Miasta, stanowienie o kierunkach jego dzia³ania oraz przyjmowanie sprawozdañ
z jego dzia³alnoci,
3) powo³ywanie i odwo³ywanie Skarbnika Miasta, który jest g³ównym ksiêgowym bud¿etu oraz Sekretarza Miasta
 na wniosek Przewodnicz¹cego Zarz¹du Miasta,
4) uchwalanie bud¿etu Miasta, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania bud¿etu oraz podejmowanie uchwa³
w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarz¹dowi Miasta z tego tytu³u,
5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6) uchwalanie programów gospodarczych,
7) ustalanie zakresu dzia³ania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im sk³adników mienia do korzystania
oraz zasad przekazywania rodków bud¿etowych na realizacjê zadañ przez te jednostki,
8) podejmowanie uchwa³ w sprawach podatków i op³at w granicach okrelonych w odrêbnych ustawach,
9) podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych Miasta, przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du
dotycz¹cych:
a) okrelania zasad nabycia, zbycia i obci¹¿ania nieruchomoci gruntowych oraz ich wydzier¿awiania lub
najmu na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata, o ile ustawy szczególne nie stanowi¹ inaczej; do czasu okrelenia zasad
Zarz¹d Miasta mo¿e dokonywaæ tych czynnoci za zgod¹ Rady,
b) emitowania obligacji oraz okrelania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarz¹d Miasta,
c) zaci¹gania d³ugoterminowych po¿yczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i kredytów krótkoterminowych zaci¹ganych przez Zarz¹d
Miasta w roku bud¿etowym,
e) zobowi¹zañ w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartoci przekraczaj¹cej granicê ustalan¹
corocznie przez Radê,
f) tworzenia i przystêpowania do spó³ek i spó³dzielni oraz rozwi¹zywania i wystêpowania z nich,
g) okrelania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udzia³ów i akcji przez Zarz¹d Miasta,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiêbiorstw, zak³adów i innych miejskich jednostek organizacyjnych
oraz wyposa¿ania ich w maj¹tek,
i) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i porêczeñ udzielanych przez Zarz¹d Miasta w roku
bud¿etowym,
10) okrelanie wysokoci sumy, do której Zarz¹d Miasta mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania,
11) podejmowanie uchwa³ w sprawie przyjêcia zadañ z zakresu administracji rz¹dowej, o których mowa w ustawie
gminnej,
12) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³dzia³ania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego
maj¹tku,
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13) podejmowanie uchwa³ w sprawach: herbu Miasta, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
14) nadawanie honorowego obywatelstwa miasta,
15) stanowienie w innych sprawach zastrze¿onych ustawami i uchwa³ami do kompetencji Rady.
SESJE RADY MIEJSKIEJ
§ 8.
1.

Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwa³ wszystkie sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji okrelone
w ustawach i innych przepisach prawa oraz niniejszym Statucie.

2.

Sesje Rady s¹ jawne, co oznacza, ¿e podczas obrad Rady mo¿e byæ obecna na sali publicznoæ.

3.

Rada mo¿e wprowadziæ niejawnoæ obrad, je¿eli przedmiotem obrad s¹ sprawy objête tajemnic¹ pañstwow¹ lub
s³u¿bow¹.
§ 9.

1.

Pierwsz¹ sesjê do czasu wyboru Przewodnicz¹cego Rady prowadzi najstarszy wiekiem Radny, który przyjmuje
lubowanie od radnych.

2.

Nowo wybrana Rada na pierwszej Sesji wybiera ze swego grona Przewodnicz¹cego Rady oraz od 1-2 Wiceprzewodnicz¹cych.

3.

Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cych Rady wybiera siê w g³osowaniu tajnym bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹
g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady.

4.

Odwo³anie Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cych Rady nastêpuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego
sk³adu Rady w trybie okrelonym w ust. 3.
§ 10.

1.

Przewodnicz¹cy Rady organizuje pracê Rady, w szczególnoci:
1) reprezentuje Radê na zewn¹trz,
2) organizuje pracê Rady w tym:
a) zwo³uje sesjê oraz ustala projekt porz¹dku obrad,
b) prowadzi obrady Rady,
c) koordynuje pracê komisji Rady,
d) nadzoruje terminowoæ wykonywania uchwa³ Rady, realizacjê wniosków oraz odpowiedzi na interpelacje
Radnych,
e) wnioskuje w imieniu w³asnym lub komisji do Zarz¹du Miasta o zlecenie sporz¹dzenia opinii lub ekspertyz
niezbêdnych w sprawach rozpatrywanych przez Radê,
f) prowadzi rejestr klubów Radnych,
g) przyjmuje, analizuje i przechowuje owiadczenia Radnych o stanie maj¹tkowym,
h) decyduje o dalszym postêpowaniu z korespondencj¹ wp³ywaj¹c¹ do Rady,
i) wykonuje czynnoci prawne zwi¹zane ze stosunkiem pracy Burmistrza, z wy³¹czeniem ustalenia
wynagrodzenia,
j) opiniuje projekt bud¿etu w czêci dotycz¹cej Rady,
k) czuwa nad przestrzeganiem postanowieñ niniejszego Statutu i w³aciw¹ jego interpretacj¹,
1) pe³nieni dy¿ury w siedzibie Rady Miejskiej.

2.

W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego jego zadania wykonuje wyznaczony Wiceprzewodnicz¹cy Rady.
§ 11.

1.

Przewodnicz¹cy Rady zwo³uje sesje w miarê potrzeby, nie rzadziej jednak ni¿ raz w kwartale (sesje zwyczajne).

2.

Sesje zwyczajne odbywaj¹ siê zgodnie z uchwalonym na pierwszej sesji w roku, ramowym harmonogramem pracy
Rady.

3.

Na wniosek Zarz¹du lub grupy Radnych stanowi¹cej co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady Przewodnicz¹cy
zobowi¹zany jest zwo³aæ sesjê nadzwyczajn¹.

4.

Sesjê nadzwyczajn¹ zwo³uje siê w ci¹gu 7 dni od dnia z³o¿enia wniosku.

5.

O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku sesji powiadamia siê Radnych najpóniej na 7 dni przed terminem
obrad. Termin ten wyd³u¿a siê do 10 dni w przypadku zwo³ania sesji w celu uchwalenia bud¿etu lub przyjêcia
sprawozdania z jego wykonania.
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6.

W przypadku zwo³ania sesji w trybie okrelonym w ust. 3 powiadamia siê Radnych najpóniej na 3 dni przed
terminem obrad.

7.

Niedotrzymanie terminów, o których mowa w ust. ust. 5, 6 mo¿e byæ podstaw¹ zg³oszenia wniosku o odroczenie
obrad.

8.

Wniosek o odroczenie sesji mo¿e byæ zg³oszony najpóniej przed przyst¹pieniem do uchwalenia porz¹dku obrad.

9.

W zawiadomieniu o sesji nale¿y podaæ projekt porz¹dku obrad oraz za³¹czyæ projekty uchwa³ i inne niezbêdne
materia³y zwi¹zane z porz¹dkiem obrad.

10. Projekty uchwa³ oraz materia³y okrelone w ust. 9 nale¿y przekazaæ do Biura Rady Miejskiej na 14 dni przed terminem
sesji.
11. Termin okrelony w ust. 10 przed³u¿a siê do 21 dni w przypadku przedk³adania projektu bud¿etu oraz sprawozdañ
z jego wykonania.
12. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porz¹dku obrad powinno byæ podane do publicznej wiadomoci poprzez
wywieszenie na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego oraz rozplakatowanie na s³upach og³oszeniowych.
13. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady, po zasiêgniêciu opinii Burmistrza Miasta, ustala szczegó³ow¹ listê
zaproszonych goci.
§ 12.
1.

Sesja odbywa siê w zasadzie na jednym posiedzeniu. Jednak¿e na wniosek Przewodnicz¹cego Rady b¹d Radnych
mo¿na postanowiæ o jej przerwaniu i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie, na drugim posiedzeniu
tej samej sesji.

2.

O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 mo¿na postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu na niemo¿noæ
wyczerpania porz¹dku obrad, koniecznoæ jego rozszerzenia, potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów lub inne
nieprzewidziane przeszkody uniemo¿liwiaj¹ce Radzie w³aciwe obradowanie.
§ 13.

1.

W przypadku stwierdzenia braku kworum w trakcie obrad Przewodnicz¹cy przerywa obrady i je¿eli nie mo¿e zwo³aæ
kworum, wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji.

2.

Wczeniejsze opuszczenie sesji przez Radnego wymaga poinformowania Przewodnicz¹cego Rady.

3.

Nazwiska Radnych, którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed jej zakoñczeniem odnotowuje siê w protokole.
§ 14.

Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy Rady, a w razie jego nieobecnoci lub, gdy zachodzi potrzeba zast¹pienia
go w obradach  Wiceprzewodnicz¹cy.
§ 15.
1.

Zapowiedzi¹ otwarcia sesji jest sygna³ dzwonu. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez Przewodnicz¹cego
Rady formu³y Otwieram ... (numer kolejny)...... sesjê Rady Miejskiej w Dar³owie.

2.

Na czas trwania sesji Przewodnicz¹cy zak³ada insygnia w³adzy  ³añcuch z herbem Miasta Dar³owo.

3.

Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy stwierdza na podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad, a w przypadku
braku kworum stosuje siê odpowiednio przepis § 13 ust. 1.

4.

Przewodnicz¹cy powo³uje protokolanta oraz sekretarza, któremu powierza liczenie g³osów.

5.

Na wniosek Przewodnicz¹cego Rada przyjmuje porz¹dek obrad.

6.

Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u z poprzedniej sesji,
2) Trybunê Obywatelsk¹ uwzglêdniaj¹c¹:
a) wnioski i postulaty Zarz¹dów Osiedli,
b) uwagi i wnioski mieszkañców Dar³owa,
3) sprawozdanie z dzia³añ Zarz¹du Miasta w okresie miêdzy sesjami,
4) rozpatrzenie projektów uchwa³, podjêcie uchwa³ lub zajêcie stanowiska, interpelacje i zapytania Radnych.

7.

Z wnioskiem o uzupe³nienie b¹d zmianê w projekcie porz¹dku obrad mo¿e wyst¹piæ Radny, Komisje lub Zarz¹d.

8.

W celu w³aciwego przygotowania i przeprowadzenia obrad wniosek, o którym mowa w ust. 7 winien byæ zg³oszony
na 3 dni przed terminem sesji.

9.

W uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 8 mo¿e ulec skróceniu.
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10. W trakcie obrad, z wa¿nych powodów na wniosek Przewodnicz¹cego Rady lub Zarz¹du Miasta, Rada mo¿e uchwaliæ
uzupe³nienie wczeniej ustalonego porz¹dku obrad.
§ 16.
1.

Uroczyste sesje Rady Miejskiej zwo³uje Przewodnicz¹cy w zwi¹zku z obchodami wi¹t oraz rocznic wa¿nych dla
historii Pañstwa lub Miasta.
Postanowienia § 11 ust. 3 i 6 stosuje siê odpowiednio.

2.

W czasie uroczystej sesji nie wprowadza siê do porz¹dku obrad punktów okrelonych w § 15 ust. 6.
Wprowadza siê akcenty uroczyste np. wrêczenie odznaczeñ, wyró¿nieñ, odegranie hejna³u, z³o¿enie kwiatów.
§ 17.

1.

Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z innymi radami w szczególnoci dla rozpatrzenia i rozstrzygniêcia spraw bêd¹cych
przedmiotem zainteresowania tych samorz¹dów.

2.

Do wspólnej sesji stosuje siê w³aciwe przepisy dotycz¹ce zwo³ania sesji i jej przebiegu Rad bior¹cych udzia³
w sesji.

3.

Przewodnicz¹cy Rad bior¹cych udzia³ we wspólnej sesji przygotowuj¹ projekt regulaminu obrad i przedk³adaj¹ go
do zatwierdzenia na pocz¹tku sesji.

4.

Przewodnicz¹cego wspólnej sesji wybiera siê w drodze g³osowania.

5.

Ka¿da z Rad w odrêbnym g³osowaniu podejmuje jednobrzmi¹ce uchwa³y.
§ 18.

1.

W celu umo¿liwienia mieszkañcom Dar³owa wyra¿enia spostrze¿eñ, pomys³ów i propozycji dotycz¹cych
funkcjonowania Miasta w porz¹dku sesji (z wyj¹tkiem nadzwyczajnych i uroczystych) przewiduje siê Trybunê
Obywatelsk¹.

2.

Dopuszczalny czas wyst¹pienia w Trybunie Obywatelskiej nie powinien przekroczyæ 5 minut.
§ 19.

1.

Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady wed³ug uchwalonego porz¹dku otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusjê.

2.

Zmiana porz¹dku obrad w trakcie obrad wymaga zgody Rady.

3.

Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ.

4.

W czasie rozpatrywania projektu uchwa³y Przewodnicz¹cy Rady w pierwszej kolejnoci udziela g³osu wnioskodawcy
(referentowi sprawy), przedstawicielom Komisji opiniuj¹cych projekt, przedstawicielowi Zarz¹du Miasta, gdy nie
jest wnioskodawc¹ lub chce zaj¹æ stanowisko w sprawie zg³oszonych wniosków przez Komisje, przedstawicielom
klubów radnych, a nastêpnie pozosta³ym osobom zgodnie z ust. 3.

5.

G³os w dyskusji nie powinien przekraczaæ 10 minut.

6.

Radny mo¿e w danej sprawie zabraæ g³os tylko dwa razy. Kolejne zabranie g³osu w tym samym punkcie porz¹dku
obrad jest mo¿liwe po wyczerpaniu zg³oszeñ do dyskusji. Ograniczenie to nie dotyczy wnioskodawcy.

7.

Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu poza kolejnoci¹ w formie repliki, której czas trwania nie powinien
przekraczaæ 3 minut.

8.

Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu osobie nie bêd¹cej radnym, której wyst¹pienie nie mo¿e przekraczaæ
5 minut.
§ 20.

1.

Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejnoci¹ jedynie dla zg³oszenia wniosku formalnego.

2.

Do wniosków formalnych zalicza siê wnioski o:
1) stwierdzenie kworum,
2) zmianê lub uzupe³nienie porz¹dku obrad,
3) ograniczenie czasu wyst¹pieñ mówców,
4) zakoñczenie dyskusji i podjêcie uchwa³y,
5) zamkniêcie listy mówców lub listy kandydatów,
6) zarz¹dzenie przerwy,
7) odes³anie projektu uchwa³y do komisji,
8) przeliczenie g³osów,
9) przestrzeganie regulaminu obrad.
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3.

Rada rozstrzyga o wniosku formalnym po wys³uchaniu wnioskodawcy oraz ewentualnie jednego g³osu przeciwnego.

4.

Wnioski w sprawach formalnych Rada rozstrzyga niezw³ocznie po ich zg³oszeniu zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
Wniosek okrelony w ust. 2 pkt 1 przyjmowany jest bez g³osowania.
§ 21.

1.

Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, zw³aszcza nad zwiêz³oci¹ wyst¹pieñ Radnych oraz
innych osób uczestnicz¹cych w sesji.

2.

Przewodnicz¹cy mo¿e czyniæ mówcom uwagi dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania wyst¹pieñ, a w szczególnoci
w uzasadnionych przypadkach przywo³aæ mówcê do rzeczy.

3.

Po dwukrotnym zwróceniu uwagi Przewodnicz¹cy Rady mo¿e odebraæ mówcy g³os. Fakt ten odnotowuje siê
w protokole sesji.

4.

Je¿eli treæ lub forma wyst¹pienia mówcy w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad lub powagê sesji prowadz¹cy
obrady przywo³uje mówcê do porz¹dku lub odbiera mu g³os. Fakt ten odnotowuje siê w protokole sesji.

5.

W przypadku zak³ócenia przebiegu obrad Przewodnicz¹cy Rady uderzaj¹c m³otkiem w stó³ prosi o zachowanie
dyscypliny obrad.

6.

Osoby sporód publicznoci, które pomimo uprzedniego ostrze¿enia swoim zachowaniem lub wyst¹pieniem ra¿¹co
naruszaj¹ porz¹dek obrad i nie chc¹ opuciæ sali obrad na wezwanie Przewodnicz¹cego Rady  wyprowadza s³u¿ba
porz¹dkowa.
§ 22.

W czasie rozpatrywania danego punktu porz¹dku obrad Radny obecny na sesji mo¿e w przypadku zamkniêcia dyskusji
lub odebrania mu g³osu z³o¿yæ treæ swojego wyst¹pienia na pimie do protoko³u sesji, o czym Przewodnicz¹cy informuje
Radê.
§ 23.
1.

Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy koñczy sesjê wypowiadaj¹c s³owa zamykam (numer kolejny
sesji) sesjê Rady Miejskiej w Dar³owie.
Zamkniêcie Sesji nastêpuje po sygnale dzwonu.

2.

Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê za czas trwania sesji.

3.

Postanowienie ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.
§ 24.

1.

Z przebiegu sesji sporz¹dza siê protokó³, który powinien odzwierciedlaæ jej przebieg, a w szczególnoci zawieraæ:
1) numer (cyframi rzymskimi), datê i miejsce odbywania sesji, godzinê rozpoczêcia i zakoñczenia, imiê i nazwisko
prowadz¹cego obrady, sekretarza obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³,
2) stwierdzenie prawomocnoci obrad,
3) odnotowanie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji,
4) uchwalony porz¹dek obrad,
5) przebieg obrad, a w szczególnoci: streszczenie wyst¹pieñ, teksty zg³oszonych i uchwalonych wniosków,
odnotowanie zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,
6) przebieg g³osowania i jego wyniki,
7) podpis Przewodnicz¹cego Rady i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.

2.

Do protoko³u do³¹cza siê: listê obecnoci Radnych oraz goci zaproszonych, teksty przyjêtych przez Radê uchwa³,
protoko³y g³osowañ tajnych, zg³oszone na pimie wnioski nie wyg³oszone przez Radnych, usprawiedliwienia osób
nieobecnych, inne dokumenty z³o¿one Przewodnicz¹cemu Rady.

3.

Kopiê protoko³u dorêcza siê Burmistrzowi Miasta w ci¹gu 14 dni, a kopie uchwa³ w ci¹gu 7 dni od zakoñczenia
sesji.

4.

Protokó³ sesji wyk³ada siê do publicznego wgl¹du w Biurze Rady Miejskiej na 5 dni przed terminem kolejnej sesji.

5.

Protokó³ z poprzedniej sesji jest przyjmowany na nastêpnej sesji. Poprawki i uzupe³nienia do protoko³u powinny
byæ wnoszone nie póniej ni¿ w przeddzieñ rozpoczêcia sesji, na której nastêpuje przyjêcie protoko³u. O ich
uwzglêdnieniu rozstrzyga Rada po wys³uchaniu opinii Przewodnicz¹cego.

6.

Przebieg sesji, w celu wyjanienia uwag do protoko³u, nagrywa siê na tamê magnetofonow¹, któr¹ przechowuje
siê do czasu podjêcia uchwa³y o przyjêciu protoko³u.

7.

Obs³ugê sesji, protoko³owanie, wysy³anie zawiadomieñ itp. sprawuje Biuro Rady Miejskiej podlegaj¹ce merytorycznie
Przewodnicz¹cemu Rady Miejskiej.
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UCHWA£Y
§ 25.
1.

Rada podejmuje decyzje w formie uchwa³, które s¹ odrêbnymi dokumentami.

2.

Uchwa³y o charakterze proceduralnym odnotowywane s¹ w protokole sesji.
§ 26.

1.

Z inicjatyw¹ podjêcia uchwa³y mog¹ wyst¹piæ:
1) Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej,
2) Komisje Rady,
3) Kluby Radnych,
4) Radny,
5) Zarz¹d Miasta,
6) Burmistrz Miasta,
7) Zarz¹d Osiedla (projekt taki wymaga poparcia zebrania ogólnego mieszkañców Osiedla).

2.

Projekty uchwa³ powinny byæ zaopiniowane przez w³aciwe pod wzglêdem merytorycznym Komisje Rady.

3.

Projekty uchwa³ zg³oszone przez podmioty wymienione w ust. 1 pkt 1-4 i 7 wymagaj¹ zaopiniowania przez Zarz¹d
Miasta z wy³¹czeniem uchwa³ personalnych lub dotycz¹cych dzia³ania Rady.

4.

Przewodnicz¹cy Rady przekazuje projekty uchwa³ w³aciwym Komisjom i Zarz¹dowi Miasta.
§ 27.

1.

Projekty uchwa³ powinny byæ zredagowane w sposób jasny, precyzyjny i zawieraæ:
1) tytu³,
2) podstawê prawn¹,
3) cis³e okrelenie przedmiotu uchwa³y i podmiotów realizuj¹cych,
4) datê wejcia w ¿ycie.

2.

Do projektu uchwa³y nale¿y za³¹czyæ uzasadnienie, które powinno:
1) wyjaniaæ potrzebê i cel podjêcia uchwa³y,
2) informowaæ o aktualnym stanie prawnym w dziedzinie, która ma byæ unormowana uchwa³¹,
3) przewidywaæ skutki prawne i finansowe wynikaj¹ce z przyjêcia uchwa³y.

3.

Projekty uchwa³ winny byæ zaopiniowane przez radcê prawnego.

4.

W przypadku zg³oszenia projektu uchwa³y, której realizacja wymaga wydatkowania rodków finansowych
wnioskodawca zobowi¹zany jest do wskazania ród³a ich pokrycia.
§ 28.

1.

Projekty uchwa³ sk³ada siê na pimie do Przewodnicz¹cego w terminie okrelonym w § 11 ust. 10 niniejszego Statutu.

2.

W przypadku spraw pilnych termin, o którym mowa w ust. 1 mo¿e byæ skrócony do 3 dni.

3.

W sprawach nie cierpi¹cych zw³oki Rada mo¿e odst¹piæ od wymogów okrelonych w ust. 1-2 i przyst¹piæ do
rozpatrywania projektu uchwa³y bezporednio na sesji, przy czym trybu tego nie mo¿na stosowaæ do projektu
uchwa³y w sprawie uchwalenia bud¿etu oraz projektu uchwa³y w sprawie zmiany Statutu Miasta.
§ 29.

1.

Uchwa³y, apele, owiadczenia, rezolucje i stanowiska Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady.

2.

Podjêtym uchwa³om nadaje siê kolejne numery podaj¹c cyframi rzymskimi numer sesji, cyframi arabskimi  numery
uchwa³ oraz rok jej podjêcia. Uchwa³ê opatruje siê dat¹ posiedzenia, na której zosta³a podjêta.

3.

Uchwa³y ewidencjonuje siê w rejestrze uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji. Rejestr uchwa³ prowadzi
Biuro Rady.

4.

Podjête uchwa³y podlegaj¹ przed³o¿eniu Wojewodzie w ci¹gu 7 dni od dnia ich podjêcia.

5.

Regionalnej Izbie Obrachunkowej przekazuje siê na zasadach okrelonych w ust. 4 uchwa³y:
1) bud¿etow¹,
2) w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium,
3) inne uchwa³y objête zakresem dzia³ania Regionalnej Izby Obrachunkowej.
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TRYB G£OSOWANIA NA SESJACH
§ 30.
W g³osowaniu na sesjach bior¹ udzia³ wy³¹cznie Radni.
§ 31.
1.

G³osowanie jawne przeprowadza oraz og³asza jego wyniki Przewodnicz¹cy Rady.

2.

W g³osowaniu jawnym Radni g³osuj¹ przez podniesienie rêki. Za g³osy wa¿ne uznaje siê te, które oddano za,
przeciw czy te¿ wstrzymujê siê od g³osu.
§ 32.

1.

G³osowanie tajne przeprowadza siê w przypadkach:
1) wskazanych ustawami i niniejszym Statutem,
2) w sprawach personalnych na wniosek Radnego.

2.

G³osowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana sporód radnych. W sk³ad komisji nie mog¹ wchodziæ
osoby, których g³osowanie dotyczy.

3.

Powo³ana komisja skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego.

4.

Liczba cz³onków i sk³ad komisji skrutacyjnej ustalane s¹ ka¿dorazowo przez Radê w g³osowaniu.

5.

Przed przyst¹pieniem do tajnego g³osowania, przewodnicz¹cy komisji skrutacyjnej objania sposób tajnego
g³osowania, po czym komisja rozdaje karty do g³osowania i przeprowadza g³osowanie.

6.

Po przeliczeniu g³osów, przewodnicz¹cy komisji skrutacyjnej odczytuje protokó³ z przeprowadzonego g³osowania,
po czym Przewodnicz¹cy Rady informuje o podjêtej uchwale.
§ 33.

W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ kartami opatrzonymi pieczêci¹ Rady Miejskiej.
§ 34.
1.

W sprawach osobowych g³osowanie przebiega nastêpuj¹co:
1) na karcie do g³osowania komisja skrutacyjna umieszcza nazwiska i imiona kandydatów zg³oszonych na funkcjê,
dla której obsadzenia zosta³o zarz¹dzone g³osowanie,
2) kandydatury umieszcza siê w porz¹dku alfabetycznym,
3) przy nazwisku ka¿dego kandydata po lewej stronie umieszcza siê trzy puste kwadraty za, przeciw,
wstrzymujê siê.

2.

W sprawach innych ni¿ okrelone w ust. 1 g³osowanie przebiega nastêpuj¹co:
1) na karcie do g³osowania komisja skrutacyjna umieszcza projekt rozstrzygniêcia sprawy,
2) pod treci¹ sprawy umieszcza siê trzy puste kwadraty za, przeciw, wstrzymujê siê.
§ 35.

1.

G³osowanie tajne odbywa siê w ten sposób, ¿e ka¿dy Radny wywo³any w porz¹dku alfabetycznym dokonuje
wyboru stawiaj¹c znak x w jednym z kwadratów przy nazwisku wskazanego przez siebie kandydata lub sposobu
rozstrzygniêcia sprawy.

2.

Postanowienia ust. 1 stosuje siê odpowiednio przy zg³oszeniu jednego kandydata.
§ 36.

1.

Za niewa¿ny uznaje siê g³os, je¿eli na karcie do g³osowania postawiono znak x w kratce za obok nazwisk wiêcej
kandydatów ni¿ funkcji, dla których obsadzenia g³osowanie zosta³o zarz¹dzone.

2.

Za niewa¿ny uznaje siê g³os, je¿eli na karcie do g³osowania przy nazwisku danego kandydata postawiono wiêcej ni¿
jeden znak x.

3.

Za niewa¿ny uznaje siê równie¿ g³os, je¿eli nie postawiono znaku x przy nazwisku ¿adnego kandydata.

4.

Wszelkie dopiski i adnotacje uczynione przez g³osuj¹cego na kartach do g³osowania nie poci¹gaj¹ za sob¹ skutków
prawnych i nie wp³ywaj¹ na wa¿noæ g³osu.

5.

Karty z oddanymi g³osami i protokó³ z g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u sesji.
§ 37.

1.

W przypadku równej iloci g³osów w g³osowaniu tajnym powtarza siê g³osowanie.

2.

Je¿eli powtórne g³osowanie nie przynios³o rozstrzygniêcia, sprawê uwa¿a siê za nie rozstrzygniêt¹, przy czym mo¿e
byæ ona rozpatrywana ponownie na kolejnej sesji.
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§ 38.
1.

Rada podejmuje uchwa³y zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu organu w g³osowaniu
jawnym, chyba, ¿e ustawy stanowi¹ inaczej.

2.

Zwyk³a wiêkszoæ g³osów oznacza, ¿e iloæ g³osów wa¿nych za jest wiêksza od iloci g³osów przeciw. Iloæ
g³osów wstrzymuj¹cych nie wp³ywa na wynik g³osowania.

3.

Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów oznacza, ¿e g³osów za by³o wiêcej ni¿ wa¿nie oddanych g³osów przeciw
i wstrzymuj¹cych siê razem wziêtych.

4.

Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów ustawowego sk³adu Rady oznacza, ¿e zostaje przyjêta propozycja, która uzyska³a
co najmniej 13 g³osów.

5.

Kwalifikowana wiêkszoæ 2/3 g³osów ustawowego sk³adu Rady oznacza, ¿e zosta³a przyjêta propozycja, która
uzyska³a co najmniej 16 g³osów.
§ 39.

1.

W g³osowaniu w sprawach personalnych Przewodnicz¹cy przed zamkniêciem listy kandydatów zapytuje ka¿dego
z nich, czy wyra¿a zgodê na kandydowanie.

2.

W przypadku nieobecnoci kandydata dopuszcza siê z³o¿enie pisemnej zgody na kandydowanie na rêce
Przewodnicz¹cego Rady.
§ 40.

1.

Przed przyst¹pieniem do g³osowania nad zg³oszonym wnioskiem lub poprawk¹ Przewodnicz¹cy odczytuje jej treæ.

2.

Przebieg g³osowania nad projektem uchwa³y jest nastêpuj¹cy:
1) g³osowanie wniosku o odrzucenie projektu uchwa³y, je¿eli taki zosta³ zg³oszony,
2) g³osowanie poprawek do treci projektu uchwa³y, przy czym w pierwszej kolejnoci g³osuje siê poprawki,
których przyjêcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach,
3) g³osowanie nad ca³oci¹ projektu uchwa³y.
KOMISJE RADY MIEJSKIEJ
§ 41.

1.

Do pomocy w wykonywaniu zadañ Rada powo³uje komisje sta³e oraz mo¿e powo³aæ komisje dorane, ustalaj¹c
zakres ich dzia³ania.

2.

Zakres dzia³ania poszczególnych komisji sta³ych oraz ich sk³ady osobowe okrela Rada w odrêbnych uchwa³ach.

3.

Komisje podlegaj¹ wy³¹cznie Radzie, której przedk³adaj¹ ramowy plan pracy oraz sprawozdanie z dzia³alnoci.

4.

Komisje sta³e licz¹ najwy¿ej 9 osób.
§ 42.

1.

Komisje w zakresie swojej w³aciwoci:
1) rozpatruj¹ zagadnienia istotne dla rozwoju Miasta Dar³owo,
2) opiniuj¹ projekty uchwa³ Rady Miejskiej,
3) badaj¹ i opracowuj¹ sprawy zlecone im przez Radê Miejsk¹,
4) kontroluj¹ dzia³alnoæ Zarz¹du Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych zgodnie z planem kontroli
zatwierdzonym przez Radê lub na konkretne jej zlecenie,
5) inicjuj¹, rozpatruj¹ i opiniuj¹ projekty organizacyjne oraz opracowania Zarz¹du Miasta i miejskich jednostek
organizacyjnych,
6) kontroluj¹ realizacjê uchwa³ Rady Miejskiej,
7) rozpatruj¹ wnioski i postulaty zg³aszane na spotkaniach Radnych z wyborcami,
8) przedstawiaj¹ sprawy do rozstrzygniêcia przez Radê Miejsk¹.

2.

Zasady przeprowadzania kontroli okrelaj¹ przepisy dotycz¹ce Komisji Rewizyjnej, które inne komisje stosuj¹
odpowiednio.

3.

Zarz¹d Miasta lub Burmistrz ustosunkowuj¹ siê do pisemnych wniosków komisji w terminie nie d³u¿szym ni¿ 14 dni.
§ 43.

1.

Radny mo¿e byæ cz³onkiem co najwy¿ej dwóch sta³ych komisji.

2.

Propozycje sk³adu osobowego komisji przedstawia Przewodnicz¹cy Rady na wniosek zainteresowanych Radnych
lub klubów radnych.
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3.

W sk³ad komisji  oprócz Komisji Rewizyjnej  mog¹ wchodziæ osoby spoza Rady w liczbie nie przekraczaj¹cej
po³owy liczby Radnych w komisji.

4.

Przewodnicz¹cego komisji wybiera Rada Miejska.

5.

Wiceprzewodnicz¹cego komisji wybiera komisja sporód cz³onków komisji.

6.

Odwo³anie Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego komisji nastêpuje w trybie ich powo³ania.

7.

Przewodnicz¹cy Rady prowadzi i aktualizuje wykaz komisji Rady i ich sk³ad osobowy.

8.

Radny mo¿e byæ przewodnicz¹cym tylko jednej komisji sta³ej.

9.

Przewodnicz¹cy i Wiceprzewodnicz¹cy Rady nie mog¹ przewodniczyæ sta³ym komisjom Rady.

10. W trakcie kadencji na wniosek przewodnicz¹cych komisji lub Radnych Rada mo¿e dokonywaæ zmian w sk³adach
osobowych komisji.
§ 44.
1.

Komisja obraduje w obecnoci co najmniej po³owy swojego sk³adu.

3.

W posiedzeniach komisji oprócz jej cz³onków, po uprzednim zg³oszeniu przewodnicz¹cemu komisji, mog¹ uczestniczyæ
Radni nie bêd¹cy cz³onkami komisji oraz cz³onkowie Zarz¹du Miasta bez prawa udzia³u w g³osowaniu.

3.

Przewodnicz¹cy komisji mo¿e zaprosiæ na jej posiedzenie inne osoby, których obecnoæ jest uzasadniona ze wzglêdu
na przedmiot rozpatrywanej sprawy.

4.

Na zaproszenie przewodnicz¹cego komisji w posiedzeniu komisji uczestniczy Burmistrz, jego Zastêpca lub Sekretarz
Miasta.
§ 45.

1.

Przewodnicz¹cy komisji kieruje jej pracami a w szczególnoci:
1) ustala terminy i porz¹dek posiedzeñ,
2) zwo³uje posiedzenia komisji,
3) kieruje obradami komisji.

2.

Przewodnicz¹cy komisji jest obowi¹zany zwo³aæ posiedzenie komisji na wniosek co najmniej 1/3 sk³adu komisji lub
Przewodnicz¹cego Rady.

3.

W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego komisji, jego obowi¹zki wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy.
§ 46.

1.

Wnioski, opinie, stanowiska komisji zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym. W przypadku
równej liczby g³osów rozstrzyga g³os Przewodnicz¹cego komisji.

2.

Stanowisko komisji przedstawia na sesji Przewodnicz¹cy komisji lub upowa¿niony przez Przewodnicz¹cego
sprawozdawca.
§ 47.

Z posiedzenia komisji sporz¹dza siê protokó³, który podpisuje Przewodnicz¹cy komisji i osoba sporz¹dzaj¹ca protokó³.
§ 48.
Przewodnicz¹cy komisji co najmniej raz do roku przedstawia na sesji sprawozdanie z dzia³alnoci komisji.
§ 49.
1.

Sta³ymi komisjami Rady s¹:
1) Komisja Rewizyjna,
2) Komisja Bud¿etu i Finansów,
3) Komisja Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami,
4) Komisja Turystyki, Promocji, Sportu i Rekreacji,
5) Komisja Kultury, Owiaty i Spraw Spo³ecznych,
6) Komisja Gospodarki Miejskiej i Morskiej.

2.

Postanowienia odnosz¹ce siê do Rady stosuje siê odpowiednio do komisji, chyba ¿e niniejszy Statut stanowi
inaczej.
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KOMISJA REWIZYJNA
§ 50.
1.

Do zadañ Komisji Rewizyjnej nale¿¹ w szczególnoci sprawy z zakresu:
1) kontroli legalnoci, celowoci, gospodarnoci, rzetelnoci dzia³añ Zarz¹du Miasta i jednostek organizacyjnych
Miasta w zakresie:
a) wywi¹zywania siê z zadañ ustawowych i statutowych,
b) wykonywania uchwa³ Rady Miejskiej i Zarz¹du Miasta,
c) dzia³alnoci finansowej i gospodarczej,
d) przekszta³ceñ w strukturze organizacyjno-prawnej,
2) opiniowanie wykonania bud¿etu i przygotowanie wniosku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium,
3) opiniowanie wniosku o odwo³anie Zarz¹du,
4) przygotowanie projektu rozstrzygniêæ w sprawach skarg na dzia³alnoæ Zarz¹du, Burmistrza oraz kierowników
jednostek organizacyjnych Miasta wnoszonych i rozpatrywanych w trybie kodeksu postêpowania
administracyjnego.

2.

Komisja Rewizyjna wykonuje swe czynnoci na posiedzeniach oraz poprzez dzia³anie zespo³ów kontrolnych.

3.

Sk³ad zespo³u kontrolnego ustala komisja, która wyznacza kierownika zespo³u kontrolnego. Kierownik zespo³u
dokonuje podzia³u czynnoci pomiêdzy kontroluj¹cych.
§ 51.

1.

Komisja Rewizyjna zawiadamia Burmistrza o terminie planowanej kontroli, jej zakresie i sk³adzie zespo³u kontrolnego.
Zespó³ kontrolny liczy co najmniej 2 cz³onków komisji.

2.

Zarz¹d Miasta, poszczególni cz³onkowie Zarz¹du, a tak¿e w zakresie swej w³aciwoci pracownicy Urzêdu
i kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta zobowi¹zani s¹ udzielaæ wszelkich informacji oraz udostêpniaæ
materia³y i dokumenty do pracy Komisji Rewizyjnej lub zespo³u kontrolnego, chyba, ¿e sprzeciwiaj¹ siê temu
przepisy prawa.

3.

Komisja Rewizyjna nie mo¿e ingerowaæ w tocz¹ce siê postêpowanie w indywidualnej sprawie, rozstrzyganej w drodze
decyzji administracyjnej lub postanowienia administracyjnego.

4.

Zespó³ kontrolny wykonuje czynnoci kontrolne w dniach i godzinach pracy kontrolowanej jednostki.

5.

Wykonywanie czynnoci kontrolnych nie mo¿e naruszaæ porz¹dku pracy obowi¹zuj¹cego w kontrolowanej jednostce.
§ 52.

1.

Cz³onek Komisji Rewizyjnej podlega wy³¹czeniu z udzia³u w kontroli, je¿eli przedmiot kontroli dotyczy praw
i obowi¹zków jego, albo jego ma³¿onka, krewnych lub powinowatych.

2.

Cz³onek Komisji mo¿e byæ równie¿ wy³¹czony z udzia³u w kontroli, je¿eli zachodz¹ okolicznoci mog¹ce wywo³aæ
w¹tpliwoci co do jego bezstronnoci.

3.

Kontrole przeprowadza siê na podstawie pisemnego upowa¿nienia wydanego przez Przewodnicz¹cego Rady
okrelaj¹cego kontrolowan¹ jednostkê, zakres kontroli i okres objêty kontrol¹, osoby upowa¿nione do
przeprowadzenia kontroli, i kierownika zespo³u kontrolnego a tak¿e termin jej przeprowadzenia.

4.

Kontroluj¹cy zobowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do kontroli okazaæ kierownikowi kontrolowanej jednostki
upowa¿nienie, o którym mowa w ust. 3 oraz dokumenty stwierdzaj¹ce to¿samoæ kontroluj¹cego.

5.

W przypadku kontroli wiadomoci niejawnych, kontroluj¹cy winni posiadaæ odrêbne upowa¿nienia do dostêpu do
tych wiadomoci.

6.

Je¿eli kontrola wymaga fachowych wiadomoci, na wniosek komisji Rada mo¿e wyraziæ zgodê na zatrudnienie
ekspertów lub bieg³ych.
§ 53.

1.

W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocznie
zawiadamiaj¹ o tym Przewodnicz¹cego komisji i Przewodnicz¹cego Rady.

2.

Komisja Rewizyjna wnioskuje do Przewodnicz¹cego Rady w sprawach:
1) zawiadomienia RIO o naruszeniu dyscypliny bud¿etowej,
2) zawiadomienia prokuratury o pope³nieniu przestêpstwa,
3) skierowania wniosku do Zarz¹du Miasta o blokowanie wydatków.
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§ 54.
1.

Zespó³ kontrolny w terminie 7 dni od zakoñczenia kontroli sporz¹dza protokó³ pokontrolny, który podpisuj¹
kontroluj¹cy i kierownik kontrolowanej jednostki lub pe³ni¹cy jego obowi¹zki, a w przypadku gdy kontrola dotyczy³a
zagadnieñ finansowych  równie¿ g³ówny ksiêgowy kontrolowanej jednostki lub jego zastêpca.

2.

Kierownik kontrolowanej jednostki mo¿e zg³osiæ uwagi do wyników kontroli i treci protoko³u pokontrolnego przed
jego podpisaniem a tak¿e z³o¿yæ pisemne wyjanienia do wyników kontroli w ci¹gu 5 dni od dnia dorêczenia protoko³u.

3.

Po up³ywie terminu okrelonego w ust. 2 Komisja Rewizyjna przyjmuje protokó³ pokontrolny oraz formu³uje wnioski
pokontrolne.

4.

Je¿eli w czynnociach kontrolnych bra³ udzia³ ekspert (bieg³y) do dokumentów do³¹cza siê jego opiniê.

5.

Na najbli¿szej sesji Rady komisja przedstawia sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli wraz z wnioskami w celu
zatwierdzenia.

6.

Rada w uchwale okrela sposób realizacji przez Zarz¹d Miasta wniosków i zaleceñ pokontrolnych.
§ 55.

W sk³ad Komisji Rewizyjnej wchodzi 5 Radnych za wyj¹tkiem Radnych pe³ni¹cych funkcje Przewodnicz¹cego
i Wiceprzewodnicz¹cego Rady oraz cz³onków Zarz¹du.
RADNI
§ 56.
1.

Przed przyst¹pieniem do wykonywania mandatu Radny sk³ada lubowanie, którego rota brzmi: lubujê uroczycie
jako Radny pracowaæ dla dobra i pomylnoci miasta Dar³owa, dzia³aæ zawsze zgodnie z prawem oraz interesami
miasta i jego mieszkañców, godnie i rzetelnie reprezentowaæ swoich wyborców, troszczyæ siê o ich sprawy oraz nie
szczêdziæ si³ dla wykonania zadañ miasta.

2.

lubowanie odbywa siê w ten sposób, ¿e po odczytaniu roty wywo³ani kolejno Radni w postawie stoj¹cej
wypowiadaj¹ s³owo lubujê  lubowanie mo¿e byæ z³o¿one z dodaniem s³ów tak mi dopomó¿ Bóg.

3.

Odmowa z³o¿enia lubowania oznacza zrzeczenie siê mandatu.

4.

Radni nieobecni na pierwszej sesji Rady oraz Radni, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji sk³adaj¹
lubowanie na pierwszej sesji, na której s¹ obecni.
§ 57.

1.

Radny jest obowi¹zany braæ udzia³ w pracach Rady, jej organów oraz instytucji, w sk³ad których zosta³ wybrany lub
desygnowany.

2.

Radny jest zobowi¹zany do sk³adania owiadczeñ o stanie maj¹tkowym.

3.

W razie nie z³o¿enia przez Radnego owiadczenia, o którym mowa w ust. 2 Radnemu nie przys³uguje dieta a¿ do
czasu z³o¿enia owiadczenia.
§ 58.

1.

Radny, w czasie pe³nienia swoich obowi¹zków, korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy
publicznych.

2.

Rozwi¹zanie z Radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody Rady.

3.

Rada odmówi zgody na rozwi¹zanie stosunku pracy z Radnym, je¿eli podstaw¹ rozwi¹zania s¹ zdarzenia zwi¹zane
z wykonywaniem przez Radnego mandatu.
§ 59.

1.

Radny reprezentuje wyborców i utrzymuje sta³¹ wiê z mieszkañcami i ich organizacjami, przyjmuje zg³aszane skargi,
wnioski oraz przedstawia je Radzie do rozpatrzenia.

2.

Radny odbywa dy¿ur w Biurze Rady lub w swoim okrêgu wyborczym nie mniej ni¿ 2 razy w roku.

3.

Radny ma prawo uczestniczyæ w posiedzeniach innych komisji Rady, do których nie zosta³ wybrany, bez prawa
udzia³u w g³osowaniu. Mo¿e zabieraæ g³os w dyskusji za zgod¹ przewodnicz¹cego komisji.
§ 60.

1.

W celu wykonywania wspólnych zamierzeñ programowych Radni mog¹ tworzyæ kluby Radnych. Radny mo¿e byæ
cz³onkiem tylko jednego klubu Radnych.
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2.

Klub Radnych mo¿e byæ utworzony przez co najmniej 3 Radnych.
Informacje o utworzeniu klubu wraz z imienn¹ list¹ cz³onków i wskazaniem osób kieruj¹cych klubem nale¿y
niezw³ocznie przekazaæ Przewodnicz¹cemu.
Niezw³ocznie nale¿y te¿ przekazaæ informacjê o zmianach personalnych w klubie.

3.

Kluby Radnych dzia³aj¹ na podstawie w³asnego regulaminu, który nie mo¿e byæ sprzeczny z niniejszym Statutem.

4.

Klub Radnych mo¿e wyst¹piæ za porednictwem przewodnicz¹cego Rady do Burmistrza o nieodp³atne udostêpnienie
sal lub innych pomieszczeñ, które s¹ w jego gestii na posiedzenia klubu lub spotkanie z wyborcami.
§ 61.

1.

Ustala siê wysokoæ diet:
1) dla Przewodnicz¹cego Rady dieta zrycza³towana wyp³acana raz w miesi¹cu w wysokoci 90% stawki,
2) dla Wiceprzewodnicz¹cych Rady dieta zrycza³towana wyp³acana raz w miesi¹cu w wysokoci 60% stawki,
3) dla radnych  cz³onków Zarz¹du  6% stawki za udzia³ w posiedzeniu Zarz¹du Miasta,
4) dla Radnych  6% stawki za udzia³ w sesji,
5) dla cz³onków komisji  4% stawki za udzia³ w posiedzeniu komisji,
6) dla Przewodnicz¹cych komisji lub Wiceprzewodnicz¹cych komisji  6% stawki za prowadzenie posiedzenia
komisji,
7) dla przewodnicz¹cych organów pomocniczych Miasta lub ich zastêpców  4% stawki za udzia³ w sesji.

2.

Radni  cz³onkowie Zarz¹du, Radni, cz³onkowie komisji otrzymuj¹ diety w wysokoci 3% stawki w przypadku
brania udzia³u w innych formach pracy Rady ni¿ wymienione w ust. 1.

3.

Podstaw¹ do wyp³acenia diety za czynnoci okrelone w ust. 2 jest odpowiednia pisemna decyzja (podpis na licie
obecnoci):
 Przewodnicz¹cego Zarz¹du Miasta  w stosunku do Radnych  cz³onków Zarz¹du,
 Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej  w stosunku do Radnych, cz³onków komisji.

4.

W razie zbiegu posiedzeñ w tym samym dniu, radny otrzymuje tylko jedn¹ dietê bez wzglêdu na to w ilu posiedzeniach
uczestniczy³.

5.

Radnym bêd¹cym etatowymi cz³onkami Zarz¹du Miasta diety nie przys³uguj¹.

6.

Przez stawkê rozumie siê 75% pó³torakrotnoci kwoty bazowej okrelonej w ustawie bud¿etowej dla osób zajmuj¹cych
kierownicze stanowiska pañstwowe okrelane na podstawie odrêbnych przepisów.

7.

Kwoty diet zaokr¹gla siê do pe³nej z³otówki.

8.

Radnym wykonuj¹cym podró¿ s³u¿bow¹ poza teren miasta w zwi¹zku z okrelonym przez Przewodnicz¹cego Rady
zadaniem maj¹cym bezporedni zwi¹zek z wykonywaniem mandatu, przys³uguje zwrot kosztów podró¿y na zasadach
okrelonych w rozporz¹dzeniu Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji w sprawie sposobu ustalania nale¿noci
z tytu³u zwrotu kosztów podró¿y s³u¿bowych radnych gminy.

9.

Radnemu odbywaj¹cemu podró¿ s³u¿bow¹ pojazdem nie bêd¹cym w³asnoci¹ Miasta przys³uguje zwrot kosztów
przejazdu w pe³nej wysokoci obowi¹zuj¹cej stawki za 1 kilometr, okrelonej na podstawie przepisów w sprawie
warunków ustalania i zasad zwrotu kosztów u¿ywania do celów s³u¿bowych samochodów osobowych, motocykli
i motorowerów nie bêd¹cych w³asnoci¹ pracodawcy.

10. Postanowienia ust. 8 i 9 stosuje siê odpowiednio do cz³onków komisji nie bêd¹cych radnymi.
11. Zmiana wysokoci diet nastêpuje pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po opublikowaniu ustawy bud¿etowej.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
§ 62.
1.

Radny mo¿e wnosiæ interpelacje do Zarz¹du lub Burmistrza.

2.

Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje s¹ sta³ymi punktami sesji.

3.

Interpelacje sk³ada siê w sprawach zasadniczych dla Miasta.

4.

Interpelacje sk³ada siê na pimie, na rêce Przewodnicz¹cego najpóniej przed rozpoczêciem sesji.

5.

Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie stanu faktycznego bêd¹cego jej przedmiotem oraz wskazywaæ
koniecznoæ rozwi¹zania problemu i ¿¹danie zajêcia stanowiska przez w³aciwy organ.

6.

Odpowied na interpelacjê jest udzielana przez adresata interpelacji w miarê mo¿liwoci w formie ustnej bezporednio
na sesji.
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Je¿eli Radny nie otrzyma³ odpowiedzi na zg³oszon¹ interpelacjê na sesji, Zarz¹d lub Burmistrz udziela pisemnej
odpowiedzi w ci¹gu 14 dni powiadamiaj¹c o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§ 63.

1.

Zapytania sk³ada siê w celu uzyskania informacji o aktualnych problemach Miasta ustnie na sesji.

2.

Zapytanie powinno byæ sformu³owane jasno i zwiêle, tak aby odpowied mog³a siê ograniczyæ do krótkiej informacji
o faktach ustnie, bezporednio na danej sesji.

3.

Je¿eli udzielenie odpowiedzi, o której mowa w ust. 2, nie bêdzie mo¿liwe na danej sesji, odpowiedzi udziela siê
pisemnie, w terminie 14 dni od zakoñczenia sesji.

4.

Czas formu³owania zapytania nie mo¿e przekroczyæ 3 minut.
ORGANIZACJA WEWNÊTRZNA I TRYB PRACY ZARZ¥DU MIASTA
§ 64.

1.

Organem wykonawczym Miasta jest Zarz¹d.

2.

W sk³ad Zarz¹du licz¹cego 7 osób wchodzi Burmistrz jako Przewodnicz¹cy Zarz¹du, Zastêpca Burmistrza oraz
pozostali cz³onkowie.

3.

Cz³onkowie Zarz¹du Miasta mog¹ byæ wybrani równie¿ spoza sk³adu Rady Miejskiej.
§ 65.

1.

Burmistrz jest zatrudniony uchwa³¹ Rady Miejskiej na podstawie wyboru.

2.

Stosunek pracy z Burmistrzem nawi¹zuje Przewodnicz¹cy Rady, który wykonuje wobec Burmistrza funkcje
pracodawcy, z wyj¹tkiem ustalenia jego wynagrodzenia.

3.

Stosunek pracy z Zastêpc¹ Burmistrza nawi¹zuje Burmistrz, który wykonuje wobec Zastêpcy Burmistrza funkcjê
pracodawcy.
§ 66.

1.

Zarz¹d Miasta wykonuje uchwa³y Rady Miejskiej i zadania Miasta okrelone przepisami prawa.

2.

Do zadañ Zarz¹du nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowanie projektów uchwa³ Rady,
2) okrelanie sposobu wykonywania uchwa³,
3) wnioskowanie o zwo³anie Sesji Rady nie ujêtych w harmonogramie pracy Rady,
4) gospodarowanie mieniem komunalnym,
5) przygotowanie projektu bud¿etu oraz jego wykonanie,
6) zatrudnianie, zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
7) udzielanie kierownikom miejskich jednostek organizacyjnych pe³nomocnictwa do zarz¹dzania mieniem tych
jednostek,
8) wspó³dzia³anie w interesie miasta z instytucjami znajduj¹cymi siê na jego terenie,
9) wykonywanie zadañ zleconych i przejêtych od administracji rz¹dowej w drodze porozumienia.

3.

W realizacji zadañ w³asnych Zarz¹d Miasta podlega wy³¹cznie Radzie Miejskiej.

4.

Zarz¹d wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzêdu Miejskiego.
Organizacje i zasady funkcjonowania Urzêdu Miejskiego okrela regulamin organizacyjny uchwalany na wniosek
Zarz¹du przez Radê.

5.

Zarz¹d rozstrzyga sprawy bêd¹ce w jego w³aciwoci wiêkszoci¹ g³osów.
W przypadku równej liczby g³osów decyduje g³os Burmistrza lub Zastêpcy Burmistrza, je¿eli przewodniczy
posiedzeniu Zarz¹du.

6.

Oprócz uchwa³ zawieraj¹cych rozstrzygniêcia, Zarz¹d Miasta mo¿e podejmowaæ inne uchwa³y, w szczególnoci
zawieraj¹ce opinie i stanowiska Zarz¹du.

7.

Uchwa³y podjête przez Zarz¹d Miasta podpisuje Burmistrz, a w razie jego nieobecnoci Zastêpca Burmistrza.

8.

Posiedzenia Zarz¹du, w miarê potrzeby, zwo³uje Burmistrz lub podczas jego nieobecnoci Zastêpca Burmistrza,
jednak nie rzadziej ni¿ raz na dwa tygodnie.

9.

W posiedzeniu Zarz¹du Miasta bez prawa g³osowania bierze udzia³ Skarbnik i Sekretarz Miasta z g³osem doradczym.
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10. Do udzia³u w posiedzeniach Zarz¹du Miasta Burmistrz mo¿e zobowi¹zaæ pracowników Urzêdu Miejskiego,
kierowników miejskich jednostek organizacyjnych i pomocniczych w³aciwych ze wzglêdu na przedmiot obrad.
11. W posiedzeniach Zarz¹du Miasta mo¿e uczestniczyæ Przewodnicz¹cy lub Wiceprzewodnicz¹cy Rady.
12. Do udzia³u w posiedzeniach Zarz¹du Miasta mog¹ zostaæ zaproszone inne osoby.
§ 67.
1.

Burmistrz organizuje pracê Zarz¹du i Urzêdu Miejskiego, kieruje bie¿¹cymi sprawami Miasta oraz reprezentuje
Miasto na zewn¹trz.

2.

W sprawach nie cierpi¹cych zw³oki, zwi¹zanych z zagro¿eniem interesu spo³ecznego, zagra¿aj¹cym bezporednio
zdrowiu i ¿yciu, oraz w sprawach mog¹cych spowodowaæ znaczne straty materialne Burmistrz podejmuje niezbêdne
czynnoci nale¿¹ce do w³aciwoci Zarz¹du Miasta. Nie dotyczy to wydawania przepisów porz¹dkowych.

3.

Czynnoci podjête w trybie, o których mowa w ust. 2 wymagaj¹ zatwierdzenia na najbli¿szym posiedzeniu Zarz¹du
Miasta.

4.

Burmistrz jest kierownikiem Urzêdu Miejskiego, zwierzchnikiem s³u¿bowym zatrudnionych w nim pracowników
i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.
§ 68.

1.

Do zadañ Burmistrza w zakresie organizowania pracy Zarz¹du nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowanie projektu porz¹dku obrad Zarz¹du Miasta,
2) ustalanie terminu i miejsca posiedzenia Zarz¹du Miasta,
3) przygotowywanie materia³ów do projektowanego porz¹dku obrad,
4) zapewnienie obs³ugi posiedzenia Zarz¹du Miasta.

2.

Na 3 dni przed posiedzeniem dorêcza siê cz³onkom Zarz¹du Miasta propozycje rozstrzygniêæ, wniosków, projekty
uchwa³ Rady Miejskiej lub Zarz¹du Miasta.

3.

Materia³y na posiedzenie Zarz¹du Miasta powinny byæ przygotowane w sposób zwiêz³y i przejrzysty oraz
zaakceptowane wed³ug w³aciwoci odpowiednio przez Burmistrza, Zastêpcê Burmistrza, Sekretarza lub Skarbnika
Miasta.

4.

Projekty uchwa³, zarz¹dzeñ i decyzji powinny byæ skonsultowane z radc¹ prawnym i przez niego zaopiniowane pod
wzglêdem zgodnoci z prawem w zakresie ustalonym w odrêbnych przepisach.
§ 69.

1.

Inicjatywa uchwa³odawcza w zakresie uchwa³ Zarz¹du Miasta przys³uguje cz³onkom Zarz¹du Miasta oraz Sekretarzowi
i Skarbnikowi Miasta.

2.

Zarz¹d Miasta rozstrzyga o sposobie wykonania uchwa³ Rady Miejskiej, chyba ¿e w uchwale okrelono zasady jej
wykonywania.
§ 70.

1.

Z posiedzenia Zarz¹du Miasta sporz¹dza siê protokó³.

2.

W protokole podaje siê imiona i nazwiska cz³onków Zarz¹du Miasta uczestnicz¹cych w posiedzeniu, a w przypadku
gdy w posiedzeniu uczestniczy³y równie¿ inne osoby, w protokole podaje siê ich imiona i nazwiska oraz wskazuje
w jakim charakterze te osoby uczestniczy³y w posiedzeniu.

3.

Protokó³ posiedzenia Zarz¹du Miasta podpisuje Przewodnicz¹cy Zarz¹du.

4.

Cz³onkowie Zarz¹du oraz inni uczestnicy posiedzenia mog¹ zg³osiæ do protoko³u wniosek o jego sprostowanie lub
uzupe³nienie.

5.

Cz³onkom Zarz¹du oraz Sekretarzowi Miasta i Skarbnikowi Miasta przys³uguje prawo przegl¹dania protoko³ów
i wnoszenia do nich uwag. Uwagi mog¹ byæ uwzglêdnione przez Zarz¹d Miasta na najbli¿szym posiedzeniu.
§ 71.

Burmistrz sk³ada Radzie Miejskiej na ka¿dej sesji sprawozdanie z dzia³alnoci Zarz¹du Miasta w okresie od poprzedniej
sesji.
§ 72.
1.

Skarbnik Miasta jest g³ównym ksiêgowym bud¿etu Miasta.

2.

Zadania Skarbnika Miasta jako g³ównego ksiêgowego bud¿etu okrelaj¹ odrêbne przepisy.
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§ 73.
1.

Sekretarz Miasta, w imieniu Burmistrza sprawuje nadzór nad wykonywaniem bie¿¹cych zadañ przez komórki
organizacyjne Urzêdu Miejskiego, w szczególnoci nad terminowym prawid³owym za³atwianiem spraw,
przestrzeganiem regulaminu organizacyjnego Urzêdu i instrukcji kancelaryjnej.

2.

Sekretarz Miasta zapewnia merytoryczn¹ i techniczno-organizacyjn¹ obs³ugê organów kolegialnych Miasta oraz
prowadzi sprawy Miasta w ramach upowa¿nieñ udzielonych przez Burmistrza w zakresie ustalonym przez Zarz¹d
Miasta.
GOSPODARKA FINANSOWA MIASTA
§ 74.

1.

Miasto prowadzi samodzielnie gospodarkê finansow¹ na podstawie bud¿etu Miasta.

2.

Gospodarka rodkami finansowymi znajduj¹cymi siê w dyspozycji Miasta jest jawna.

3.

Wymóg jawnoci jest spe³niany w szczególnoci przez:
 jawnoæ debaty bud¿etowej,
 og³aszanie uchwa³y bud¿etowej oraz sprawozdañ z wykonania bud¿etu Miasta.

4.

Bud¿et Miasta jest rocznym planem:
1) dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Miasta,
2) przychodów i wydatków:
a) zak³adów bud¿etowych, gospodarstw pomocniczych jednostek bud¿etowych i rodków specjalnych,
b) funduszy celowych Miasta.

5.

Bud¿et Miasta jest uchwalany przez Radê Miejsk¹ na rok kalendarzowy, zwany dalej rokiem bud¿etowym.
§ 75.

1.

Przygotowanie projektu uchwa³y bud¿etowej wraz z objanieniami, a tak¿e inicjatywa w sprawie zmian tej uchwa³y
nale¿¹ do wy³¹cznej kompetencji Zarz¹du Miasta.

2.

Projekt uchwa³y bud¿etowej wraz z objanieniami oraz informacj¹ o stanie mienia komunalnego Zarz¹d Miasta
przedstawia Radzie najpóniej do dnia 15 listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.
§ 76.

1.

Uchwa³ê bud¿etow¹ Rada Miejska uchwala przed rozpoczêciem roku bud¿etowego, a w szczególnie uzasadnionych
przypadkach nie póniej ni¿ do dnia 31 marca roku bud¿etowego.

2.

Do czasu podjêcia uchwa³y bud¿etowej, jednak nie póniej ni¿ do dnia 31 marca, podstaw¹ gospodarki finansowej
jest projekt uchwa³y bud¿etowej przedstawiony Radzie.

3.

Bez zgody Zarz¹du Miasta, Rada Miejska nie mo¿e wprowadziæ w projekcie uchwa³y bud¿etowej zmian powoduj¹cych
zmniejszenie dochodów lub zwiêkszenie wydatków i jednoczenie zwiêkszenie deficytu bud¿etu Miasta.

4.

W przypadku nie uchwalenia uchwa³y bud¿etowej w terminie, o którym mowa w ust. 2 Regionalna Izba
Obrachunkowa w terminie do 30 kwietnia roku bud¿etowego ustala bud¿et Miasta w zakresie obowi¹zkowych
zadañ w³asnych oraz zadañ zleconych.
Do dnia ustalenia bud¿etu przez Regionalna Izbê Obrachunkow¹ podstaw¹ gospodarki finansowej jest projekt
uchwa³y, o którym mowa w ust. 2.
§ 77.

1.

Za prawid³owe wykonanie bud¿etu Miasta odpowiada Zarz¹d Miasta.

2.

W toku wykonywania bud¿etu Zarz¹d Miasta mo¿e, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Bud¿etu i Finansów
dokonywaæ zmian w planie dochodów i wydatków bud¿etu miasta polegaj¹cych na:
1) zmianach planu dochodów i wydatków zwi¹zanych z prowadzonymi w trakcie roku bud¿etowego zmianami
kwot dotacji celowych przekazywanych z bud¿etu pañstwa oraz z bud¿etów innych jednostek samorz¹du
terytorialnego,
2) przenoszeniu wydatków z rezerw bud¿etowych zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków,
3) zmianach w planie dochodów miasta, wynikaj¹cych ze zmian kwot subwencji w wyniku podzia³u rezerw.

3.

Rada Miejska mo¿e upowa¿niæ Zarz¹d do:
1) dokonywania innych zmian w planie wydatków, z wy³¹czeniem przeniesieñ wydatków miêdzy dzia³ami,
2) przekazywania niektórych uprawnieñ do dokonywania przeniesieñ planowanych wydatków innym jednostkom
organizacyjnym miasta.

2211

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Poz. 470

§ 78.
1.

Czynnoci prawnych polegaj¹cych na zaci¹ganiu kredytów i po¿yczek, udzielaniu po¿yczek, porêczeñ i gwarancji
oraz emisji papierów wartociowych dokonuje dwóch cz³onków Zarz¹du wskazanych w uchwale przez Zarz¹d
Miasta.

2.

Dla wa¿noci czynnoci konieczna jest kontrasygnata Skarbnika Miasta.

3.

Skarbnik, który odmówi kontrasygnaty, dokonuje jej na pisemne polecenie Burmistrza z wyj¹tkiem przypadku gdy
wykonanie polecenia stanowi³oby przestêpstwo albo wykroczenie; w takim przypadku powiadamia o tym Radê
Miejsk¹ i Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹.

4.

Zarz¹d Miasta mo¿e udzieliæ Burmistrzowi upowa¿nienia do sk³adania jednoosobowo owiadczeñ woli zwi¹zanych
z prowadzeniem bie¿¹cej dzia³alnoci Miasta.
§ 79.

Zarz¹d Miasta przedstawia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacjê o przebiegu wykonania bud¿etu
Miasta za pierwsze pó³rocze, w terminie do dnia 31 sierpnia.
§ 80.
1.

Zarz¹d Miasta przedstawia Radzie Miejskiej sprawozdanie roczne z wykonania bud¿etu Miasta zawieraj¹ce
zestawienie dochodów i wydatków wynikaj¹ce z zamkniêæ rachunku bud¿etu Miasta, w terminie do dnia 31 marca
nastêpnego roku, w szczegó³owoci nie mniejszej ni¿ w uchwale bud¿etowej, i przesy³a Regionalnej Izbie
Obrachunkowej.

2.

Rada Miejska rozpatruje sprawozdanie z wykonania bud¿etu Miasta w terminie do dnia 30 kwietnia roku nastêpnego
po roku sprawozdawczym i podejmuje uchwa³ê w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarz¹dowi
Miasta.
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA
§ 81.

1.

W celu wykonywania zadañ Miasto mo¿e tworzyæ jednostki organizacyjne i zawieraæ umowy z innymi podmiotami.

2.

Miejskim jednostkom organizacyjnym Rada nadaje statuty, o ile odrêbne przepisy nie stanowi¹ inaczej.

3.

Statut jednostki organizacyjnej okrela miêdzy innymi nazwê, zakres dzia³ania, organy, siedzibê, wyposa¿enie
w maj¹tek oraz zakres uprawnieñ dotycz¹cych rozporz¹dzania tym maj¹tkiem.

4.

Na wniosek kierownika danej jednostki organizacyjnej Zarz¹d Miasta uchwala regulamin organizacyjny.

5.

Szczegó³owe warunki lub zasady powo³ywania, odwo³ywania, tryb zatrudniania i zwalniania kierowników
i pracowników miejskich jednostek organizacyjnych okrelaj¹ odrêbne przepisy.
JEDNOSTKI POMOCNICZE  OSIEDLA
§ 82.

1.

Terytorium Miasta Dar³owa dzieli siê na Osiedla.

2.

Osiedla tworzy Rada Miejska w drodze uchwa³y po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami lub z ich inicjatywy.

3

Rada Miejska dzieli, ³¹czy lub znosi Osiedla w drodze uchwa³y na wniosek Zarz¹du Miasta lub komisji Rady po
konsultacji z mieszkañcami Osiedla.

4.

Organizacjê i zakres dzia³ania Osiedla uchwala Rada Miejska w odrêbnym statucie.

5.

Rada Miejska zarz¹dza wybory do organów samorz¹dowych Osiedli.

6.

Obs³ugê organizacyjn¹, wyborów, konsultacji zapewnia Zarz¹d Miasta.
§ 83.

1.

Organem uchwa³odawczym Osiedla jest ogólne zebranie mieszkañców.

2.

Wymagane warunki i sposób wyboru Zarz¹du Osiedla okrela statut Osiedla.

3.

Zarz¹d Osiedla jest organem wykonawczym Osiedla.
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§ 84.
1.

Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla mo¿e uczestniczyæ w pracach Rady Miejskiej bez prawa udzia³u w g³osowaniu.

2.

W celu wyra¿enia spostrze¿eñ, pomys³ów i propozycji dotycz¹cej Osiedla w ramach Trybuny Obywatelskiej
udziela siê g³osu przewodnicz¹cym Zarz¹du Osiedla w pierwszej kolejnoci.

3.

Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu w trakcie obrad sesji przewodnicz¹cym Zarz¹dów Osiedli, gdy omawiana
kwestia dotyczy danego Osiedla.

4.

Przewodnicz¹cy Zarz¹dów Osiedli powinni byæ zapraszani na posiedzenia komisji Rady, je¿eli omawiane sprawy
dotycz¹ Osiedla.
§ 85.

1.

Osiedla prowadz¹ sw¹ gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu Miasta.

2.

Dochodami Osiedli mog¹ byæ:
1) dotacje z bud¿etu Miasta,
2) dochody z mienia komunalnego przekazywanego Osiedlu do korzystania,
3) darowizny i dobrowolne wp³aty od osób fizycznych i prawnych na rzecz Osiedla.

3.

Rada Miejska uchwala corocznie za³¹cznik do uchwa³y bud¿etowej okrelaj¹c wydatki Osiedli na:
1) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d Osiedlu,
2) pokrycie kosztów administracyjno-biurowych dzia³alnoci organów Osiedli, oraz uprawnienia Osiedla do
prowadzenia gospodarki finansowej w ramach bud¿etu Miasta.

4.

Kontrolê gospodarki finansowej Osiedli sprawuje Skarbnik Miasta, który w okresach pó³rocznych przedk³ada
informacje w tym zakresie Zarz¹dowi Miasta.
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 86.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie maj¹ zastosowanie przepisy ustawy gminnej oraz inne przepisy
powszechnie obowi¹zuj¹ce.
§ 87.
Do zmiany Statutu stosuje siê przepisy o jego uchwaleniu.
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UCHWA£A NR XXVIII/248/00
Rady Miejskiej w Goleniowie
z dnia 7 padziernika 2000 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Goleniów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca l990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: 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 w Goleniowie uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
W § 69 Statutu Gminy Goleniów uchwalonego uchwa³¹ Nr X/112/99 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 maja 1999 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Goleniów (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 16, poz. 213) wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:
1)

ust. 3 otrzymuje brzmienie Radni nieetatowi cz³onkowie Zarz¹du Gminy otrzymuj¹ diety na warunkach okrelonych
przez Radê Miejsk¹.

2)

ust. 4 otrzymuje brzmienie Nieetatowi cz³onkowie Zarz¹du Gminy nie bêd¹cy radnymi otrzymuj¹ wynagrodzenie na
warunkach okrelonych przez Radê Miejsk¹.

3)

dotychczasowa numeracja ust. 3, 4, 5 i 6 otrzymuje odpowiednio kolejn¹ numeracjê jako ust. 5, 6, 7 i 8.
§ 2.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy Goleniów.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
WICEPRZEWODNICZ¥CY RADY
Bogus³aw Tunkiewicz

Poz. 472
UCHWA£A NR XXI/115/2000
Rady Powiatu w Wa³czu
z dnia 3 listopada 2000 r.
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Wa³eckiego.
Na podstawie art. 12 pkt 1 i art. 43 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91,
poz. 578, zm.: Nr 155, poz. 1014; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552) oraz § 77 Statutu Powiatu
Wa³eckiego stanowi¹cego za³¹cznik do uchwa³y Nr VI/15/99 Rady Powiatu z dnia 4 lutego 1999 r. w sprawie ustanowienia
Statutu Powiatu Wa³eckiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 6, poz. 58, Nr 51, poz. 751; z 2000 r. Nr 15, poz. 153)
Rada Powiatu uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
W Statucie Powiatu Wa³eckiego wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
1) w § 52 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
W sk³ad Zarz¹du Powiatu wchodz¹: starosta jako jego przewodnicz¹cy, wicestarosta i pozostali cz³onkowie w liczbie
3 osób.

2215

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Poz. 472 - 473

§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
WICEPRZEWODNICZ¥CY RADY
Stefan Szczepski

Poz. 473
UCHWA£A NR XVIII/146/2000
Rady Miejskiej w Lipianach
z dnia 12 padziernika 2000 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipiany
 obrêb Dêbiec czêæ dzia³ki nr 36/7.
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, zm.: 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,
zm.: Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136), a tak¿e uchwa³y Nr X/84/99 Rady Miejskiej w Lipianach
z dnia 22 wrzenia 1999 r.  Rada Miejska w Lipianach uchwala, co nastêpuje:
DZIA£ I
USTALENIA OGÓLNE
§ 1.
Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipiany  obrêb Dêbiec czêæ dzia³ki
nr 36/7 o powierzchni 0,3550 ha.
§ 2.
Zmiana planu obejmuje obszar oznaczony na rysunku zmiany planu w skali 1:500 (czêæ dzia³ki nr 36/7), stanowi¹cy
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y (za³¹cznik  publikowany w skali 1:1000).
DZIA£ II
PRZEZNACZENIE TERENÓW
§ 3.
1.

Elementarny teren funkcjonalny oznaczony na rysunku planu symbolem A1c S powinien byæ przeznaczony pod
funkcjê rekreacyjno-hotelow¹ z wprowadzeniem zabudowy hotelowo-pensjonatowej oraz us³ug towarzysz¹cych
zwi¹zanych z rekreacj¹ przywodn¹.

2.

Magazynowanie soli oraz wytwarzanie solanki do zimowego utrzymania dróg dopuszcza siê wy³¹cznie w obiekcie
kubaturowym.

3.

Teren po³o¿ony jest w obrêbie strefy uci¹¿liwoci gminnego sk³adowiska odpadów  obowi¹zuje zakaz lokalizacji
funkcji przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi.
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DZIA£ III
ROZGRANICZENIE TERENÓW
§ 4.
Rozgraniczenie elementarnych terenów funkcjonalnych oznaczono na rysunku planu lini¹ ci¹g³¹ grub¹.
§ 5.
1.

Geodezyjne wydzielenie terenu funkcjonalnego oznaczonego symbolem A1c S nale¿y sporz¹dziæ w oparciu o liniê
rozgraniczaj¹c¹ ul. Pyrzyckiej. Zachodnia granica terenu pokrywa siê z pó³nocno-wschodni¹ lini¹ rozgraniczaj¹c¹
ul. Pyrzyckiej (przy przyjêtej szerokoci ul. Pyrzyckiej w liniach rozgraniczaj¹cych  35 m).

2.

Wschodnia granica dzia³ki powinna byæ równoleg³a do istniej¹cej granicy dzia³ki i powinna byæ od tej granicy
oddalona na odleg³oæ 8 m; granica pó³nocna powinna przebiegaæ wzd³u¿ korony istniej¹cej skarpy. Po³udniowa
granica pokrywa siê z istniej¹c¹ granic¹ dzia³ki.

3.

Ka¿dy geodezyjny podzia³ nieruchomoci bêdzie wymaga³ aprobaty administracji samorz¹dowej gminy Lipiany
w zakresie zgodnoci z niniejszym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
DZIA£ IV
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
§ 6.

Obszar objêty opracowaniem powinien byæ obs³ugiwany komunikacyjnie przez dojazd od ul. Pyrzyckiej  zgodnie
z rysunkiem planu.
DZIA£ V
ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
§ 7.
Zaopatrzenie w wodê na cele technologiczne nale¿y zapewniæ z wodoci¹gu miejskiego przebiegaj¹cego w ul. Pyrzyckiej.
§ 8.
1.

Odprowadzenie cieków technologicznych nale¿y realizowaæ w³asnym staraniem u¿ytkownika terenu z zachowaniem
wymagañ stawianych dla tego rodzaju przedsiêwziêæ.

2.

Warunki odprowadzenia cieków technologicznych powinny byæ okrelone przez Zak³ad Wodoci¹gów, Kanalizacji
i Oczyszczalni cieków w Lipianach.
§ 9.

Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ nale¿y zapewniæ poprzez wykonanie przy³¹cza kablowego od istniej¹cej linii
napowietrznej 0,4 kV po jej modernizacji.
DZIA£ VI
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
§ 10.
Intensywnoæ zabudowy dla elementarnego terenu funkcjonalnego: max. 0,20.
§ 11.
Usytuowanie zabudowy od strony ulicy Pyrzyckiej powinno odpowiadaæ nieprzekraczalnej linii zabudowy okrelonej
w odleg³oci 25 m od zewnêtrznej krawêdzi jezdni  wed³ug rysunku planu.
§ 12.
Wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu najni¿ej po³o¿onego terenu do najwy¿szej kalenicy lub attyki  maksymalnie12 m.
DZIA£ VII
OCHRONA RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
§ 13.
Realizacja inwestycji mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska wymaga wykonania oceny oddzia³ywania na rodowisko
okrelonej odrêbnymi przepisami.
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§ 14.
W przypadku sk³adowania soli lub innych materia³ów o podobnej reakcji z wod¹ nale¿y wykluczyæ za pomoc¹ rodków
technicznych mo¿liwoæ infiltracji jakichkolwiek odcieków do pod³o¿a. W trakcie wykonywania badañ geologicznych
zobowi¹zuje siê inwestora do wykonania 2 otworów badawczych celem monitorowania jakoci wód podziemnych.
§ 15.
Obowi¹zuje wymóg wykonania strefy izolacyjnej zieleni wzd³u¿ granic dzia³ki.
DZIA£ VIII
USTALENIA FORMALNE
§ 16.
Dla ka¿dej inwestycji wymagane bêdzie uzgodnienie z Pañstwowym Terenowym Inspektorem Sanitarnym w zakresie
ewentualnej uci¹¿liwoci inwestycji i zastosowania odpowiednich zabezpieczeñ.
DZIA£ IX
STAWKA PROCENTOWA S£U¯¥CA NALICZENIU OP£ATY PLANISTYCZNEJ
§ 17.
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.
DZIA£ X.
USTALENIA KOÑCOWE
§ 18.
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.
§ 19.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Lipianach.
§ 20.
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 XVIII/146/2000
Rady Miejskiej w Lipianach
z dnia 12 padziernika 2000 r.
ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LIPIANY
OBRÊB DÊBIEC
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UCHWA£A NR XVIII/147/2000
Rady Miejskiej w Lipianach
z dnia 12 padziernika 2000 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu szczegó³owego zagospodarowania przestrzennego
i rewaloryzacji Starego Miasta w Lipianach  rejon ul. Okrzei.
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, zm.: 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,
zm.: Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136), a tak¿e uchwa³y Nr X/83/99 Rady Miejskiej w Lipianach
z dnia 22 wrzenia1999 r.  Rada Miejska w Lipianach uchwala, co nastêpuje:
DZIA£ I
USTALENIA OGÓLNE
§ 1.
Uchwala siê zmianê miejscowego planu szczegó³owego zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji Starego Miasta
w Lipianach  obrêb 2 Lipiany, dzia³ki nr 110, 111/1, 111/3, 112, 113/1, 105, 106, 428/1 oraz czêæ dzia³ek nr 109, 427.
§ 2.
Zmiana planu obejmuje 3 obszary oznaczone na rysunku zmiany planu w skali 1:1000 (dzia³ki nr 110, 111/1, 111/3, 112,
113/1, 105, 106, 428/1 oraz czêæ dzia³ek nr 109, 427), stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
DZIA£ II
PRZEZNACZENIE I ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
§ 3.
1.

Elementarny teren funkcjonalny oznaczony na rysunku planu symbolem A 14 MNn, MJ przeznacza siê pod zabudowê
mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ szeregow¹ oraz wielorodzinn¹ o niskiej intensywnoci, w powi¹zaniu z zieleni¹ zajmuj¹c¹
co najmniej 50% powierzchni (za wyj¹tkiem dzia³ki naro¿nej u zbiegu ulic Jednoci Narodowej  Okrzei) wydzielonej
dzia³ki budowlanej.

2.

Uzupe³nieniem funkcji mieszkalnej mo¿e byæ funkcja us³ugowa oraz zamieszkania zbiorowego (hotel, pensjonat
itp.).

3.

Funkcja mieszkaniowa jest uprzywilejowana i chroniona. Obowi¹zuje zakaz lokalizacji funkcji obni¿aj¹cych standard
warunków mieszkaniowych, tzn. pogarszaj¹cych warunki ¿ycia s¹siadów (w szczególnoci: emituj¹cych widoczny
dym, opary, nieprzyjemny zapach, wymagaj¹cych sk³adowania odpadów na otwartej przestrzeni, generuj¹cych
ruch drogowy lub ha³as o du¿ym natê¿eniu w porze nocnej).

4.

Charakter i formê dzia³alnoci gospodarczej nale¿y uzgodniæ z Pañstwowym Terenowym Inspektorem Sanitarnym.
§ 4.

1.

Elementarny teren funkcjonalny oznaczony na rysunku planu symbolem A 29b ZP przeznacza siê pod zieleñ urz¹dzon¹
nisk¹ z krzewami oraz niskimi drzewami ozdobnymi, z dopuszczeniem lokalizacji 4 boksów gara¿owych, ka¿dy na
dwa samochody, z dojazdem od ul. Okrzei.

2

Wzd³u¿ po³udniowo-wschodniej granicy terenu obowi¹zuje wymóg rekonstrukcji linii nieistniej¹cych murów
obronnych w postaci muru wyci¹gniêtego do wysokoci ok.1,20 m ponad poziom uliczki przymurnej, jako kontynuacji
zachowanego fragmentu murów miejskich.
§ 5.

1.

Elementarny teren funkcjonalny oznaczony na rysunku planu symbolem A 30a MJ przeznacza siê pod zabudowê
mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ wolnostoj¹c¹ lub ma³y dom mieszkalny w powi¹zaniu z zieleni¹ zajmuj¹c¹ co najmniej
50% powierzchni wydzielonej dzia³ki budowlanej.
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2.

Funkcja mieszkaniowa jest uprzywilejowana i chroniona. Na dzia³ce budowlanej dopuszcza siê lokalizacjê us³ug
wy³¹cznie jako wbudowanych w obiekt mieszkalny, z zastrze¿eniem ust. 3.

3.

Obowi¹zuje zakaz lokalizacji funkcji obni¿aj¹cych standard warunków mieszkaniowych, tzn. pogarszaj¹cych warunki
¿ycia s¹siadów (w szczególnoci: emituj¹cych widoczny dym, opary, nieprzyjemny zapach, wymagaj¹cych
sk³adowania odpadów na otwartej przestrzeni, generuj¹cych ruch drogowy lub ha³as o du¿ym natê¿eniu w porze
nocnej).
§ 6.

1.

Elementarny teren funkcjonalny oznaczony na rysunku planu symbolem A 37a MJ przeznacza siê pod zabudowê
mieszkaln¹ jednorodzinn¹ wolnostoj¹c¹ w powi¹zaniu z zieleni¹ zajmuj¹c¹ co najmniej 70% powierzchni wydzielonej
dzia³ki budowlanej.

2.

Uzupe³nieniem funkcji mieszkalnej mo¿e byæ funkcja us³ugowa, przy czym charakter i formê dzia³alnoci gospodarczej
nale¿y uzgodniæ z Pañstwowym Terenowym Inspektorem Sanitarnym.
§ 7.

Na obszarach objêtych zmian¹ planu dopuszcza siê do czasu zagospodarowania zgodnego z planem dotychczasowy
sposób u¿ytkowania terenu.
DZIA£ III
ROZGRANICZENIE TERENÓW
§ 8.
Rozgraniczenie elementarnych terenów funkcjonalnych oznaczono na rysunku planu lini¹ ci¹g³¹ grub¹.
§ 9.
1.

Geodezyjne wydzielenie terenu funkcjonalnego oznaczonego symbolem A 29b ZP od strony po³udniowo-wschodniej
nale¿y sporz¹dziæ w oparciu o o przebiegu dawnych murów miejskich, wyznaczon¹ przy realizacji sonda¿y
archeologicznych za pomoc¹ punktów naniesionych na podk³ad geodezyjny.

2.

Granice zachodnia oraz po³udniowa terenu funkcjonalnego oznaczonego symbolem A 26 MJ pokrywaj¹ siê
z odpowiadaj¹cymi im granicami dzia³ki nr 109; granica wschodnia powinna stanowiæ przed³u¿enie po³udniowowschodniej granicy terenu elementarnego A 29b ZP do wysokoci istniej¹cego przy tej granicy na dzia³ce 109
budynku gospodarczego i dalej przebiegaæ w kierunku ul. Jednoci Narodowej wzd³u¿ linii istniej¹cego ogrodzenia
posesji nr 109.

3.

Po³udniowo-wschodnia linia regulacyjna projektowanego ci¹gu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem 4a KX
powinna byæ równoleg³a do po³udniowo-wschodniej granicy terenu A 29b ZP i powinna byæ od tej granicy oddalona
na odleg³oæ 4,0 m, a w czêci po³udniowej przebiegaæ prostopadle do linii zabudowy pierzei przy ul. Jednoci
Narodowej.

4.

Pó³nocno-zachodnia granica terenu funkcjonalnego oznaczonego symbolem A 14 MNn, MJ pokrywa siê
z po³udniowo-wschodni¹ lini¹ regulacyjn¹ projektowanego ci¹gu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem 4a KX.
Po³udniowa granica terenu A 14 MNn, MJ stanowi przed³u¿enie linii zabudowy ul. Jednoci Narodowej,
a po³udniowo-zachodni naro¿nik terenu A 14 MNn, MJ nale¿y wyznaczyæ w odleg³oci 11 m od budynku ul. Jednoci
Narodowej 41.

5.

Elementarny teren funkcjonalny oznaczony symbolem A 30a MJ obejmuje ca³¹ powierzchniê dzia³ek nr 105 i106
obrêb 2 Lipiany.

6.

Elementarny teren funkcjonalny oznaczony symbolem A 37a MJ obejmuje powierzchniê dzia³ki nr 427 obrêb 2
Lipiany (za wyj¹tkiem pasa o szer. 6 m od strony jeziora) oraz dzia³ki nr 428/1. Po³udniowa granica terenu pokrywa
siê z granic¹ dzia³ki nr 428/1 i dalej przebiega równolegle do linii brzegowej jeziora Kocielnego w odleg³oci 6 m.

7.

Ka¿dy geodezyjny podzia³ nieruchomoci bêdzie wymaga³ aprobaty administracji samorz¹dowej gminy Lipiany
w zakresie zgodnoci z niniejszym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
§ 10.

Budynek gospodarczy by³ego MZGKiM nale¿y w³¹czyæ w granice posesji przy ul. Jednoci Narodowej nr 49, przy czym
nale¿y zamurowaæ wszystkie otwory w cianach budynku przylegaj¹cych do terenu A 14 MNn, MJ.
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DZIA£ IV
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
§ 11.
1.

Obszary objête opracowaniem powinny byæ obs³ugiwane komunikacyjnie przez ulice: Jednoci Narodowej, oznaczon¹
na rysunku planu symbolem 02 KZo oraz Okrzei, oznaczon¹ na rysunku planu symbolami: 09 KL, 4 KX oraz 5 KX.

2.

Projektowany jako przywrócenie redniowiecznej uliczki przymurnej ci¹g pieszo-jezdny, oznaczony symbolem 4a KX,
pe³ni funkcjê dojcia pieszego oraz dojazdu awaryjnego do posesji.
§ 12.

Szerokoæ ci¹gu pieszo-jezdnego 4a KX zmienna: 4,0-11 m. Nawierzchnia ci¹gu utwardzona typu rozbieralnego  kostka,
bruk, kostka brukowa. Nale¿y zachowaæ istniej¹c¹ zieleñ wysok¹ bez nowych dosadzeñ.
DZIA£ V
ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
§ 13.
1.

Zaopatrzenie w wodê na cele bytowe nale¿y zapewniæ z miejskiej sieci wodoci¹gowej  wed³ug rysunku planu.

2.

Dla terenu elementarnego oznaczonego symbolem A 14 MNn, MJ nale¿y zrealizowaæ w ci¹gu pieszo-jezdnym (4a KX)
wodoci¹g pod³¹czony do istniej¹cej sieci wodoci¹gowej ø 80 w ul. Okrzei.

3.

Dla terenu elementarnego oznaczonego symbolem A 30a MJ  zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu ø 100 w ul. Okrzei.

4.

Dla terenu elementarnego oznaczonego symbolem A 37a MJ  zaopatrzenie w wodê istniej¹cym przy³¹czem
wodoci¹gowym z obiektu szko³y na terenie A 19 UO.
§ 14.

Zaopatrzenie w wodê na cele przeciwpo¿arowe nale¿y zapewniæ z hydrantów ppo¿. ø 80 montowanych na sieci
wodoci¹gowej ulicznej.
§ 15.
1.

Odprowadzenie cieków bytowych nale¿y zapewniæ wy³¹cznie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej  wed³ug
rysunku planu.

2.

Dla terenu elementarnego oznaczonego symbolem A 14 MNn, MJ nale¿y zrealizowaæ w ci¹gu pieszo-jezdnym (4a KX)
kana³ sanitarny pod³¹czony do kana³u sanitarnego w ul. Okrzei.

3.

Odprowadzenie cieków bytowych z terenu elementarnego oznaczonego symbolem A 30a MJ  do istniej¹cej
kanalizacji sanitarnej w ul. Okrzei.

4.

Odprowadzenie cieków bytowych z terenu elementarnego oznaczonego symbolem A 37a MJ  do istniej¹cej
kanalizacji sanitarnej w ul. Okrzei z zastosowaniem lokalnej przepompowni cieków.
§ 16.

1.

Odprowadzenie wód opadowych z dachów i innych nawierzchni utwardzonych nale¿y zapewniæ do miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej  wed³ug rysunku planu.

2.

Do czasu zrealizowania kanalizacji deszczowej w ul. Okrzei dopuszcza siê odprowadzenie wód opadowych z dachów
i nawierzchni utwardzonych  powierzchniowo, a za zgod¹ ZWiK-u  do kanalizacji sanitarnej.
§ 17.

1.

Zaopatrzenie w energiê ciepln¹  z indywidualnych róde³ ciep³a o rozwi¹zaniach technicznych ograniczaj¹cych
zanieczyszczenie atmosfery.

2.

Jako ród³a ciep³a mog¹ byæ przyjête rozwi¹zania w oparciu o kot³ownie lokalne opalane olejem.

3.

Po zrealizowaniu programu gazyfikacji m. Lipiany nale¿y preferowaæ lokalne kot³ownie opalane paliwem gazowym.

4.

Rodzaj ród³a ciep³a powinien byæ ka¿dorazowo okrelany przez Urz¹d Miasta i Gminy Lipiany.
§ 18.

1.

Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ dla terenów A 14 MNn, MJ oraz A 29b ZP nale¿y zapewniæ za porednictwem
projektowanej sieci kablowej 0,4 kV wyprowadzonej z istniej¹cej stacji transformatorowej przy ul. Okrzei  Armii
Krajowej, prowadzonej w ci¹gu 4a KX (alternatywnie w ci¹gu ul. Okrzei z przejciem przez teren A 29 ZP przy jego
pn-wsch. granicy).
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2.

Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ dla terenu A 30a MJ nale¿y zapewniæ z sieci kablowej 0,4 kV projektowanej
w ci¹gu ul. Okrzei (4 KX), wyprowadzonej ze stacji transformatorowej przy ul. Okrzei.

3.

Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ dla terenu A 37a MJ nale¿y zapewniæ z sieci kablowej 0,4 kV projektowanej
w ul. Okrzei (5 KX), wyprowadzonej ze stacji transformatorowej istniej¹cej zlokalizowanej przy szkole na terenie
A 19 UO.

4.

Owietlenie terenu A 14 MNn, MJ nale¿y przewidzieæ lini¹ kablow¹ z oprawami ¿arowymi instalowanymi wzd³u¿
ci¹gu komunikacyjnego 4a KX.

5.

Istniej¹ce linie elektroenergetyczne 0,4 kV napowietrzne powinny byæ zast¹pione liniami kablowymi.
§ 19.

Istniej¹ce napowietrzne linie telekomunikacyjne, koliduj¹ce z przysz³ym zainwestowaniem terenu, powinny byæ
przeniesione i zast¹pione liniami kablowymi.
DZIA£ VI
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZIELENI
§ 20.
Intensywnoæ zabudowy dla elementarnych terenów funkcjonalnych przedstawia poni¿sza tabela:

14A MNn, MJ
A30a MJ
A37a MJ
A29b ZP
4a KX
RAZEM

POWIERZCHNIA
TERENU
(ha)
0,2539
0,0622
0,1448
0,0986
0,0481
0,6076

WSKANIKI INTENSYWNOCI
MINIMALNY

MAKSYMALNY

0,80
0,30
0,10
-

1,0
0,45
0,30
-

§ 21.
1.

Usytuowanie zabudowy od strony ulic oraz ci¹gów komunikacyjnych (istniej¹cych i planowanych) powinno
odpowiadaæ jednej z dwóch linii:
1) obowi¹zuj¹cej linii zabudowy,
2) nieprzekraczalnej linii zabudowy.

2.

Na elementarnych terenach funkcjonalnych oznaczonych symbolami A 30a MJ i A 37a MJ dla zabudowy
nowoprojektowanej ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy od strony jezior: W¹dó³ i Kocielnego, zgodn¹
z rysunkiem planu.

3.

Na elementarnym terenie funkcjonalnym oznaczonym symbolem A 30a MJ dopuszcza siê usytuowanie obiektu
w odleg³oci 1,5 m od wschodniej granicy nieruchomoci.

4.

Na elementarnym terenie funkcjonalnym oznaczonym symbolem A 37a MJ dopuszcza siê rozwi¹zanie alternatywne:
adaptacjê istniej¹cego budynku mieszkalnego (bez mo¿liwoci rozbudowy w kierunku jeziora) z zachowaniem
wszystkich ustaleñ niniejszego planu lub likwidacjê budynku istniej¹cego i budowê nowego obiektu.

5.

Na elementarnym terenie funkcjonalnym oznaczonym symbolem A 14 MNn, MJ dopuszcza siê w obrêbie dzia³ki
nr 1 po³¹czenie budynku administracyjnego by³ego MZGKiM z budynkiem g³ównym ³¹cznikiem usytuowanym
wzd³u¿ granicy z dzia³k¹ nr 2  na styku z t¹ granic¹.
§ 22.

1.

Budynki kryte dachami przestrzennymi o nachyleniu po³aci ok. 45 stopni, symetrycznym wzglêdem kalenicy,
za wyj¹tkiem zabudowy gara¿owej na terenie elementarnym 29b ZP, gdzie obowi¹zuje zasada dachów p³askich.

2.

Zabudowa zasadniczo w uk³adzie kalenicowym w stosunku do ulic i ci¹gów komunikacyjnych.

3.

Na terenie elementarnym A 14 MNn, MJ zabudowa w uk³adzie zwartym-szeregowym. Obowi¹zuje podzia³ elewacji
zgodny z podzia³ami parcelacyjnymi wg § 25 ust. 2.
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§ 23.
1.

Wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu chodnika do najwy¿szej kalenicy lub attyki, ustala siê nastêpuj¹co:
1) na terenie elementarnym A 14 MNn, MJ:
 na 13 m (przy wysokoci okapu ok. 7,5 m)  dla zabudowy usytuowanej w linii zabudowy ul. Jednoci
Narodowej,
 na 10,5-11 m (przy wysokoci okapu ok. 6-6,5 m)- dla zabudowy wzd³u¿ uliczki przymurnej 4a KX,
2) na terenie elementarnym A 30a MJ  na 11,5-12 m, przy wysokoci okapu 6,5-7 m,
3) na terenie elementarnym A 37a MJ  max.7,5 m licz¹c od poziomu terenu przy najni¿ej po³o¿onym wejciu do
budynku.

2.

Dla zabudowy gara¿owej na terenie elementarnym A 29b ZP obowi¹zuje czêciowe zag³êbienie i dachy p³askie,
tak by poziom dachu stanowi³ taras dostêpny z uliczki przymurnej.
§ 24.

Dla terenów elementarnych A 30a MJ oraz A 37a MJ obowi¹zuje urz¹dzenie zieleni ogrodowej na linii styku z ci¹giem
pieszym wzd³u¿ jezior.
DZIA£ VII
ZASADY PODZIA£U TERENU NA DZIA£KI BUDOWLANE
§ 25.
1.

W obrêbie elementarnych terenów funkcjonalnych obowi¹zuj¹ podzia³y parcelacyjne zgodne z rysunkiem planu,
z mo¿liwoci¹ modyfikacji podyktowan¹ wzglêdami funkcjonalnymi lub konstrukcyjnymi oraz z zastrze¿eniem ust. 2.

2.

Na terenie elementarnym A 14 MNn, MJ szerokoæ dzia³ek w zabudowie szeregowej  8 ÷ 9,5 m, za wyj¹tkiem dzia³ki
nr 1, dla której ustala siê szerokoæ 12-13 m.

3.

Budynek administracyjny by³ego MZGKiM-u nale¿y w³¹czyæ w granice dzia³ki szeregowej nr 1, przy czym dopuszcza
siê po³¹czenie dzia³ek nr 1 i 2 w jedn¹ posesjê.
DZIA£ VIII
OCHRONA DÓBR KULTURY
§ 26.

Obszar zmian planu objêty stref¹ A cis³ej ochrony konserwatorskiej. Obowi¹zuje:
uzgadnianie dokumentacji projektowych oraz wszelkich dzia³añ inwestycyjnych, prac budowlanych i ziemnych na
obszarach objêtych zmian¹ z Wojewódzkim Oddzia³em S³u¿by Ochrony Zabytków w Szczecinie.
§ 27.
Teren objêty stref¹ W III ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej. Obowi¹zuje:
1.

uzgadnianie i opiniowanie wszelkich poczynañ in¿ynierskich i budowlanych podejmowanych na obszarze objêtym
niniejsz¹ zmian¹ przez Muzeum Narodowe  Dzia³ Ochrony Zabytków Archeologicznych w Szczecinie.

2.

w przypadku podjêcia realizacji inwestycji  prowadzenie nadzoru archeologiczno -konserwatorskiego oraz
ewentualnych badañ ratunkowych na koszt Inwestora. Inwestorzy i u¿ytkownicy terenu zobowi¹zani s¹ do
zawiadomienia Muzeum Narodowego  Dzia³u Ochrony Zabytków Archeologicznych w Szczecinie o podjêciu
dzia³añ inwestycyjnych lub remontowych zwi¹zanych z pracami ziemnymi z wyprzedzeniem 3-miesiêcznym w celu
umo¿liwienia zorganizowania nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego.
DZIA£ IX
OCHRONA RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
§ 28.

Gromadzenie i usuwanie odpadów powinno byæ oparte o istniej¹cy system oczyszczania miasta  z zastosowaniem
selektywnej zbiórki odpadów.
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DZIA£ X
OBRONA CYWILNA
§ 29.
1.

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

2.

Awaryjne zaopatrzenie ludnoci w wodê powinno byæ zapewnione ze studni publicznych rozmieszczonych na
terenie Starego Miasta, a mianowicie: z trzech studni istniej¹cych oraz piêciu studni projektowanych typu abisynka
z pomp¹ rêczn¹ (przy za³o¿eniu, ¿e jedna studnia winna obs³ugiwaæ ok. 300 mieszkañców).
DZIA£ XI
USTALENIA FORMALNE
§ 30.

Dla ka¿dej inwestycji zwi¹zanej z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ wymagane bêdzie uzgodnienie z Pañstwowym Terenowym
Inspektorem Sanitarnym w zakresie ewentualnej uci¹¿liwoci inwestycji i zastosowania odpowiednich zabezpieczeñ.
§ 31.
Na terenach elementarnych A 14 MNn, UI oraz A 29b ZP rozpoczêcie inwestowania uwarunkowane jest sporz¹dzeniem
projektu zagospodarowania obejmuj¹cego oba te tereny elementarne, zaakceptowanego przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Szczecinie.
§ 32.
Grunty rolne na ca³ym obszarze Starego Miasta s¹ objête zgod¹ na zmianê przeznaczenia na cele nierolnicze.
DZIA£ XII
STAWKA PROCENTOWA S£U¯¥CA NALICZENIU OP£ATY PLANISTYCZNEJ
§ 33.
Wysokoæ jednorazowej op³aty, wynikaj¹cej ze wzrostu wartoci nieruchomoci, a pobieranej przez burmistrza przy
zbyciu nieruchomoci bêd¹cych w posiadaniu innych w³acicieli ni¿ gmina Lipiany, ustala siê na 30 % wzrostu wartoci
nieruchomoci.
DZIA£ XIII
USTALENIA KOÑCOWE
§ 34.
Grunty kl. R IIIb wystêpuj¹ce na obszarze dzia³ki nr 109 obrêb 2 m. Lipiany otrzyma³y zgodê na przeznaczenie nierolnicze.
§ 35.
Na obszarze objêtym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc ustalenia uchwa³y Nr XXIX/113/93 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia
15 lipca 1993 r. (Dz. Urz. Woj. Szczec. Nr 11, poz. 120) w sprawie miejscowego planu szczegó³owego zagospodarowania
przestrzennego i rewaloryzacji Starego Miasta w Lipianach.
§ 36.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Lipianach.
§ 37.
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 XVIII/147/2000
Rady Miejskiej w Lipianach
z dnia 12 padziernika 2000 r.
Arkusz 1
ZMIANY PLANU SZCZEGÓ£OWEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I REWALORYZACJI
LIPIANY  STARE MIASTO
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Za³¹cznik do uchwa³y Nr XVIII/147/2000
Rady Miejskiej w Lipianach
z dnia 12 padziernika 2000 r.
Arkusz 2
ZMIANY PLANU SZCZEGÓ£OWEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I REWALORYZACJI
LIPIANY  STARE MIASTO
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UCHWA£A NR XVII/2/2000
Rady Gminy w Ko³baskowie
z dnia 7 listopada 2000 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Ko³baskowo.
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, zm.: Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136) oraz w wykonaniu uchwa³y Nr X/13/99 Rady
Gminy w Ko³baskowie z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie przyst¹pienia do zmiany w planie zagospodarowania
przestrzennego gminy Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ko³baskowo dla dzia³ek rolnych
nr ew. 38/4, 36/11, 36/12, 37/2 obrêb Siad³o Dolne, dzia³ek rolnych nr ew. 24, 23, 21, 18/10, 25/1 i 25/2 obrêb Kurów
o ³¹cznej powierzchni 23,2 ha.
§ 2.
1.

Zmiana planu obejmuje obszar, którego granice wyznaczaj¹: od po³udnia  tereny zainwestowane wsi Siad³o Dolne
oraz droga powiatowa nr 435 relacji Siad³o Górne  Siad³o Dolne, od zachodu droga powiatowa nr 429 relacji
Szczecin  Siad³o Górne, teren upraw rolnych, droga gminna Siad³o Dolne  Kurów, nieu¿ytki, brzeg rzeki Odry,
droga gminna Siad³o Dolne  Kurów, zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y.

2.

Granice obszaru zaznaczono na rysunku zmiany planu w skali 1:1000 stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej
uchwa³y.

3.

Przedmiotem ustaleñ zmiany planu jest lokalizacja zabudowy mieszkaniowej z us³ugami towarzysz¹cymi na terenie
dzia³ek rolnych  oznaczonych na rysunku planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Ko³baskowo
zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XXIII/82/87 z dnia 4 grudnia 1987 r. (Dz. Urz. Woj. Szczec. z 1988 r. Nr 2, poz. 31 zmiana
z 1992 r. Nr 1, poz. 6; z 1993 r. Nr 8, poz. 97) symbolem  RP  tereny upraw polowych z zadrzewieniami, RZ  tereny
³¹k i pastwisk oraz 6 WZ/R  ujêcie wody, strefa sanitarna 100 m.

4.

Celem regulacji zawartych w ustaleniach zmiany planu jest:
 umo¿liwienie realizacji zamierzeñ inwestycyjnych w³acicielom terenu, zgodnie z art. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
 potrzeba zagospodarowania terenu poligonu wojskowego i umo¿liwienie realizacji zabudowy mieszkaniowej
i rozwoju gospodarczego wsi Siad³o Dolne.

5.

Ustalenia planu zawarte w tekcie uchwa³y obejmuj¹ teren projektowanej zabudowy jednorodzinnej z us³ugami
towarzysz¹cymi, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem Sd. 14 Mj, Sd. 15 Mj, Sd. 16 Mj, Sd. 17 Mj, Sd. 18 Mj,
Sd. 19 MN/U, Sd. 20 Mj, Sd. 21 Mj, Sd. 22 Rz.

6.

Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala siê przeznaczenie podstawowe oraz przeznaczenie dopuszczalne wraz
z warunkami jego dopuszczenia.

7.

Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne w rysunku zmiany planu s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami zmiany planu:
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu b¹d o ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 oznaczenia nieprzekraczalnych linii zabudowy.

8.

Nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy gara¿y wbudowanych w skarpy ziemne.

9.

Oznaczenia liniowe projektowanej infrastruktury technicznej, okrelaj¹ce ich orientacyjny przebieg do ucilenia
w projektach na etapie realizacji, nie stanowi¹ przes¹dzeñ lokalizacyjnych.

10. W przypadku linii rozgraniczaj¹cych  przybli¿onych, linii wewnêtrznego podzia³u  przybli¿onych  podstaw¹
ucilenia ich przebiegu mog¹ byæ w szczególnoci: projekty zagospodarowania, projekty techniczne, projekty
koncepcyjne, projekty podzia³u parcelacyjnego.
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§ 3.
WYJANIENIA U¯YWANYCH POJÊÆ
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.
§ 4.
USTALENIE OGÓLNE
1.

Na obszarze objêtym niniejsz¹ zmian¹ planu inwestor jest zobowi¹zany do realizacji systemów infrastruktury
technicznej w pe³nym zakresie w ci¹gach dróg wewnêtrznych, które zostan¹ pod³¹czone do zewnêtrznych sieci
infrastruktury technicznej gminy - lokalizacja inwestycji jest mo¿liwa pod warunkiem:
a) rozwi¹zania odprowadzenia cieków oraz ogrzewania w sposób nieuci¹¿liwy dla rodowiska,
b) nie realizowania studni kopanych,
c) zapewnienia owietlenia ulic.

2.

Na dzia³ce budowlanej mo¿liwoæ lokalizacji nie wiêcej ni¿ jednego domu mieszkalnego.
§ 5.
PRZEPISY SZCZEGÓ£OWE

1.

Na terenie oznaczonym na rysunku zmiany planu symbolem Sd. 14 Mj ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie
podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca.
Na terenie Sd. 14 Mj ustala siê:
1) Maksymaln¹ wysokoæ zabudowy  1 kondygnacja. Ustalenie nie dotyczy terenu podwydzielenia 14.1.
2) Na terenie podwydzielenia 14.1  maksymaln¹ wysokoæ zabudowy  2 kondygnacje.
3) Dach wysoki o k¹cie nachylenia nie mniejszym ni¿ 30° i nie wiêkszym ni¿ 50°. Ustalenie nie dotyczy gara¿y.
4) Maksymaln¹ powierzchniê zabudowy  50% powierzchni dzia³ki.
5) Zakaz lokalizacji ma³ych domów mieszkalnych. Ustalenie nie dotyczy terenu podwydzielenia 14.1.
6) Zakaz lokalizacji zabudowy jednorodzinnej bliniaczej i szeregowej.
7) Obiekty budowlane nale¿y realizowaæ w formie nawi¹zuj¹cej do budownictwa tradycyjnego, na elewacjach
przyleg³ych do przestrzeni publicznych z zastosowaniem materia³ów elewacyjnych trwa³ych o wysokiej jakoci,
np.: kamieñ naturalny, ceramika, masy sztukatorsko-tynkarskie, wszelkie materia³y uzyskiwane dziêki tradycyjnym
technologiom rzemielniczym.
8) Zakaz lokalizacji obiektów obni¿aj¹cych standard warunków mieszkaniowych.
9) Wzd³u¿ dróg i ulic nale¿y wprowadziæ zieleñ wysok¹ i redni¹.
10) Minimaln¹ powierzchniê nieutwardzon¹  zielon¹  25% powierzchni dzia³ki.
11) Nale¿y uwzglêdniæ obowi¹zek zlokalizowania na dzia³ce co najmniej jednego miejsca postojowego dla
samochodu osobowego na 1 mieszkanie.
12) Na terenie nie mo¿e ulec zwiêkszeniu liczba dzia³ek przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ w stosunku
do iloci dzia³ek pokazanych na rysunku planu. Ustalenie nie dotyczy dzia³ek pod obiekty infrastruktury
technicznej.
13) Dojazd do projektowanych dzia³ek budowlanych poprzez uk³ad dróg wewnêtrznych z dostêpem od drogi
powiatowej nr 41-429, relacji Szczecin-Siad³o Górne.

2.

Na terenie oznaczonym na rysunku zmiany planu symbolem Sd. 15 Mj ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie
podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca.
Na terenie Sd. 15 Mj ustala siê:
1) Maksymaln¹ wysokoæ zabudowy  1 kondygnacja. Ustalenie nie dotyczy terenu podwydzielenia 15.1.
2) Na terenie podwydzielenia 15.1  maksymaln¹ wysokoæ zabudowy  2 kondygnacje.
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Dach wysoki o k¹cie nachylenia nie mniejszym ni¿ 30° i nie wiêkszym ni¿ 50°.
Maksymaln¹ powierzchniê zabudowy  50% powierzchni dzia³ki.
Zakaz lokalizacji ma³ych domów mieszkalnych. Ustalenie nie dotyczy terenu podwydzielenia 15.1.
Zakaz lokalizacji zabudowy jednorodzinnej bliniaczej i szeregowej.
Obiekty budowlane nale¿y realizowaæ w formie nawi¹zuj¹cej do budownictwa tradycyjnego, na elewacjach
przyleg³ych do przestrzeni publicznych z zastosowaniem materia³ów elewacyjnych trwa³ych o wysokiej jakoci,
np.: kamieñ naturalny, ceramika, masy sztukatorsko-tynkarskie, wszelkie materia³y uzyskiwane dziêki tradycyjnym
technologiom rzemielniczym.
Zakaz lokalizacji obiektów obni¿aj¹cych standard warunków mieszkaniowych.
Na terenie objêtym stref¹ W III ograniczonej ochrony archeologicznej zaznaczonej na rysunku zmiany
obowi¹zuje:
a) uzgadnianie i opiniowanie wszelkich prac in¿ynierskich i budowlanych podejmowanych w obszarze strefy
z Wojewódzkim Oddzia³em S³u¿by Ochrony Zabytków,
b) w przypadku podjêcia realizacji inwestycji, obowi¹zek prowadzenia inwentaryzacyjnych dzia³añ
archeologicznych na koszt inwestora,
c) obowi¹zku zawiadomienia Wojewódzkiego Oddzia³u S³u¿by Ochrony Zabytków o podjêciu dzia³añ
inwestycyjnych z wyprzedzeniem minimum dwumiesiêcznym,
d) uzale¿nienia rozpoczêcia prac ziemnych zwi¹zanych z realizacj¹ inwestycji od uzyskania stosownego
pozwolenia ze strony Wojewódzkiego Oddzia³u S³u¿by Ochrony Zabytków.
Ustalenia dotycz¹ce ochrony stanowiska archeologicznego w strefie W III obowi¹zuj¹ w przypadku
zagospodarowania tymczasowego wymagaj¹cego przeprowadzenia robót ziemnych.
Na terenie podwydzielenia 15.2 dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y na granicy dzia³ki pod warunkiem zblinienia
z gara¿em na s¹siedniej dzia³ce.
Wzd³u¿ dróg i ulic nale¿y wprowadziæ zieleñ wysok¹ i redni¹.
Minimaln¹ powierzchniê nieutwardzon¹  zielon¹  25% powierzchni dzia³ki.
Na terenie nie mo¿e ulec zwiêkszeniu liczba dzia³ek przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ w stosunku
do iloci dzia³ek pokazanych na rysunku planu. Ustalenie nie dotyczy dzia³ek pod obiekty infrastruktury
technicznej.
Nale¿y uwzglêdniæ obowi¹zek zlokalizowania na dzia³ce co najmniej jednego miejsca postojowego dla
samochodu osobowego na 1 mieszkanie.
Dojazd do projektowanych dzia³ek budowlanych poprzez uk³ad dróg wewnêtrznych z dostêpem od drogi
powiatowej nr 41-435, relacji Siad³o Górne  Siad³o Dolne oraz drogi gminnej relacji Kurów  Siad³o Dolne.

Na terenie oznaczonym na rysunku zmiany planu symbolem Sd. 16 Mj ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie
podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca.
Na terenie Sd. 16 Mj ustala siê:
1) Maksymaln¹ wysokoæ zabudowy  1 kondygnacja.
2) Dach wysoki o k¹cie nachylenia nie mniejszym ni¿ 30° i nie wiêkszym ni¿ 50°.
3) Maksymaln¹ powierzchniê zabudowy  50% powierzchni dzia³ki.
4) Obiekty budowlane nale¿y realizowaæ w formie nawi¹zuj¹cej do budownictwa tradycyjnego, na elewacjach
przyleg³ych do przestrzeni publicznych z zastosowaniem materia³ów elewacyjnych trwa³ych o wysokiej jakoci,
np.: kamieñ naturalny, ceramika, masy sztukatorsko  tynkarskie, wszelkie materia³y uzyskiwane dziêki
tradycyjnym technologiom rzemielniczym.
5) Zakaz lokalizacji zabudowy jednorodzinnej bliniaczej, szeregowej i ma³ych domów mieszkalnych.
6) Wzd³u¿ dróg i ulic nale¿y wprowadziæ zieleñ wysok¹ i redni¹.
7) Minimaln¹ powierzchniê nieutwardzon¹  zielon¹  25% powierzchni dzia³ki.
8) Nale¿y uwzglêdniæ obowi¹zek zlokalizowania na dzia³ce co najmniej jednego miejsca postojowego dla
samochodu osobowego na 1 mieszkanie.
9) Na terenie nie mo¿e ulec zwiêkszeniu liczba dzia³ek przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ w stosunku
do iloci dzia³ek pokazanych na rysunku planu. Ustalenie nie dotyczy dzia³ek pod obiekty infrastruktury
technicznej.
10) Dojazd do projektowanych dzia³ek budowlanych poprzez uk³ad dróg wewnêtrznych z dostêpem od drogi
gminnej relacji Kurów  Siad³o Dolne.
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Na terenie oznaczonym na rysunku zmiany planu symbolem Sd. 17 Mj ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie
podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca.
Na terenie Sd. 17 Mj ustala siê:
1) Na terenie podwydzielenia 17.1  przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa  komercyjna.
2) Na terenie podwydzielenia 17.1  maksymaln¹ powierzchniê zabudowy 20% powierzchni dzia³ki.
3) Na terenie podwydzielenia 17.1 dopuszcza siê lokalizacjê us³ug towarzysz¹cych zabudowie mieszkaniowej
z us³ugami sportu i rekreacji.
4) Maksymaln¹ wysokoæ zabudowy  1 kondygnacja. Ustalenie nie dotyczy terenu podwydzielenia 17.1.
5) Na terenie podwydzielenia 17.1  maksymaln¹ wysokoæ zabudowy  2 kondygnacje.
6) Dach wysoki o k¹cie nachylenia nie mniejszym ni¿ 30° i nie wiêkszym ni¿ 50°.
7) Obiekty budowlane nale¿y realizowaæ w formie nawi¹zuj¹cej do budownictwa tradycyjnego, na elewacjach
przyleg³ych do przestrzeni publicznych z zastosowaniem materia³ów elewacyjnych trwa³ych o wysokiej jakoci,
np.: kamieñ naturalny, ceramika, masy sztukatorsko-tynkarskie, wszelkie materia³y uzyskiwane dziêki tradycyjnym
technologiom rzemielniczym.
8) Maksymaln¹ powierzchniê zabudowy  50% powierzchni dzia³ki.
9) Zakaz lokalizacji zabudowy jednorodzinnej bliniaczej, szeregowej i ma³ych domów mieszkalnych. Ustalenie
nie dotyczy terenu podwydzielenia 17.1.
10) Wzd³u¿ dróg i ulic nale¿y wprowadziæ zieleñ wysok¹ i redni¹.
11) Minimaln¹ powierzchniê nieutwardzon¹  zielon¹  25% powierzchni dzia³ki.
12) Na terenie nie mo¿e ulec zwiêkszeniu liczba dzia³ek przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ w stosunku
do iloci dzia³ek pokazanych na rysunku planu. Ustalenie nie dotyczy dzia³ek pod obiekty infrastruktury
technicznej.
13) Nale¿y uwzglêdniæ obowi¹zek zlokalizowania na dzia³ce co najmniej jednego miejsca postojowego dla
samochodu osobowego na 1 mieszkanie.
14) Na terenie dopuszcza siê lokalizacjê gara¿u na granicy dzia³ki pod warunkiem zblinienia z gara¿em na s¹siedniej
dzia³ce.
15) Dojazd do projektowanych dzia³ek budowlanych poprzez uk³ad dróg wewnêtrznych z dostêpem od drogi
powiatowej nr 41-435, relacji Siad³o Górne  Siad³o Dolne oraz drogi gminnej relacji Kurów  Siad³o Dolne.

5.

Na terenie oznaczonym na rysunku zmiany planu symbolem Sd. 18 Mj ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie
podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca.
Na terenie Sd. 18 Mj ustala siê:
1) Maksymaln¹ wysokoæ zabudowy  1 kondygnacja.
2) Dach wysoki o k¹cie nachylenia nie mniejszym ni¿ 30° i nie wiêkszym ni¿ 50°.
3) Obiekty budowlane nale¿y realizowaæ w formie nawi¹zuj¹cej do budownictwa tradycyjnego, na elewacjach
przyleg³ych do przestrzeni publicznych z zastosowaniem materia³ów elewacyjnych trwa³ych o wysokiej jakoci,
np.: kamieñ naturalny, ceramika, masy sztukatorsko-tynkarskie, wszelkie materia³y uzyskiwane dziêki tradycyjnym
technologiom rzemielniczym.
4) Maksymaln¹ powierzchniê zabudowy  50% powierzchni dzia³ki.
5) Zakaz lokalizacji zabudowy jednorodzinnej bliniaczej, szeregowej i ma³ych domów mieszkalnych.
6) Wzd³u¿ dróg i ulic nale¿y wprowadziæ zieleñ wysok¹ i redni¹.
7) Minimaln¹ powierzchniê nieutwardzon¹  zielon¹  25% powierzchni dzia³ki.
8) Nale¿y uwzglêdniæ obowi¹zek zlokalizowania na dzia³ce co najmniej jednego miejsca postojowego dla
samochodu osobowego na 1 mieszkanie.
9) Na terenie nie mo¿e ulec zwiêkszeniu liczba dzia³ek przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ w stosunku
do iloci dzia³ek pokazanych na rysunku planu. Ustalenie nie dotyczy dzia³ek pod obiekty infrastruktury
technicznej.
10) Dojazd do projektowanych dzia³ek budowlanych poprzez uk³ad dróg wewnêtrznych z dostêpem od drogi
powiatowej nr 41-435, relacji Siad³o Górne  Siad³o Dolne.

6.

Na terenie oznaczonym na rysunku zmiany planu symbolem Sd. 19 MN/U ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie
podstawowe: zabudowa pensjonatowo-mieszkaniowa z us³ugami towarzysz¹cymi.
Na terenie Sd. 19 MN/U ustala siê:
1) Maksymaln¹ wysokoæ zabudowy  2 kondygnacje.
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Obiekty budowlane nale¿y realizowaæ w formie nawi¹zuj¹cej do budownictwa tradycyjnego, na elewacjach
przyleg³ych do przestrzeni publicznych z zastosowaniem materia³ów elewacyjnych trwa³ych o wysokiej jakoci,
np.: kamieñ naturalny, ceramika, masy sztukatorsko-tynkarskie, wszelkie materia³y uzyskiwane dziêki tradycyjnym
technologiom rzemielniczym.
Dach wysoki o k¹cie nachylenia nie mniejszym ni¿ 30° i nie wiêkszym ni¿ 50°.
Maksymaln¹ powierzchniê zabudowy  50% powierzchni dzia³ki.
Wzd³u¿ dróg i ulic nale¿y wprowadziæ zieleñ wysok¹ i redni¹.
Minimaln¹ powierzchniê nieutwardzon¹  zielon¹  25% powierzchni dzia³ki.
Zakaz dzia³añ powoduj¹cych pogorszenie stosunków wodnych.
Na terenie podwydzielenia 19.1  rezerwacja terenu dla stawu.
Dla budownictwa pensjonatowo-mieszkaniowego i us³ug towarzysz¹cych nale¿y uwzglêdniæ obowi¹zek
zlokalizowania na dzia³ce odpowiedniej iloci miejsc postojowych dla samochodów osobowych.
Na terenie nie mo¿e ulec zwiêkszeniu liczba dzia³ek w stosunku do iloci dzia³ek pokazanych na rysunku planu.
Ustalenie nie dotyczy dzia³ek pod obiekty infrastruktury technicznej.
Dopuszcza siê lokalizacjê us³ug zwi¹zanych z dostêpem do wody.
Dopuszcza siê zabudowê letniskow¹.
Dojazd do projektowanych dzia³ek budowlanych od drogi gminnej relacji Kurów  Siad³o Dolne.

Na terenie oznaczonym na rysunku zmiany planu symbolem Sd. 20 Mj ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie
podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca.
Na terenie Sd. 20 Mj ustala siê:
1) Maksymaln¹ wysokoæ zabudowy  1 kondygnacja.
2) Dach wysoki o k¹cie nachylenia nie mniejszym ni¿ 30° i nie wiêkszym ni¿ 50°.
3) Zakaz lokalizacji zabudowy jednorodzinnej bliniaczej, szeregowej i ma³ych domów mieszkalnych.
4) Obiekty budowlane nale¿y realizowaæ w formie nawi¹zuj¹cej do budownictwa tradycyjnego, na elewacjach
przyleg³ych do przestrzeni publicznych z zastosowaniem materia³ów elewacyjnych trwa³ych o wysokiej jakoci,
np.: kamieñ naturalny, ceramika, masy sztukatorsko-tynkarskie, wszelkie materia³y uzyskiwane dziêki tradycyjnym
technologiom rzemielniczym.
5) Maksymaln¹ powierzchniê zabudowy  50% powierzchni dzia³ki.
6) Wzd³u¿ dróg i ulic nale¿y wprowadziæ zieleñ wysok¹ i redni¹.
7) Minimaln¹ powierzchniê nieutwardzon¹  zielon¹  25% powierzchni dzia³ki.
8) Na terenie objêtym stref¹ W III ograniczonej ochrony archeologicznej zaznaczonej na rysunku zmiany
obowi¹zuje:
a) uzgadnianie i opiniowanie wszelkich prac in¿ynierskich i budowlanych podejmowanych w obszarze strefy
z Wojewódzkim Oddzia³em S³u¿by Ochrony Zabytków,
b) w przypadku podjêcia realizacji inwestycji, obowi¹zek prowadzenia inwentaryzacyjnych dzia³añ
archeologicznych na koszt inwestora,
c) obowi¹zku zawiadomienia Wojewódzkiego Oddzia³u S³u¿by Ochrony Zabytków o podjêciu dzia³añ
inwestycyjnych z wyprzedzeniem minimum dwumiesiêcznym,
d) uzale¿nienia rozpoczêcia prac ziemnych zwi¹zanych z realizacj¹ inwestycji od uzyskania stosownego
pozwolenia ze strony Wojewódzkiego Oddzia³u S³u¿by Ochrony Zabytków.
9) Ustalenia dotycz¹ce ochrony stanowiska archeologicznego w strefie W III obowi¹zuj¹ w przypadku
zagospodarowania tymczasowego wymagaj¹cego przeprowadzenia robót ziemnych.
10) Nale¿y uwzglêdniæ obowi¹zek zlokalizowania na dzia³ce co najmniej jednego miejsca postojowego dla
samochodu osobowego na 1 mieszkanie.
11) Na terenie nie mo¿e ulec zwiêkszeniu liczba dzia³ek przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ w stosunku
do iloci dzia³ek pokazanych na rysunku planu. Ustalenie nie dotyczy dzia³ek pod obiekty infrastruktury
technicznej.
12) Dojazd do projektowanych dzia³ek budowlanych poprzez uk³ad dróg wewnêtrznych z dostêpem od drogi
gminnej relacji Kurów  Siad³o Dolne.

8.

Na terenie oznaczonym na rysunku zmiany planu symbolem Sd. 21 Mj ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie
podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca.
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Na terenie Sd. 21 Mj ustala siê:
1) Maksymaln¹ wysokoæ zabudowy  1 kondygnacja.
2) Na terenie dopuszcza siê lokalizacjê gara¿u na granicy dzia³ki pod warunkiem zblinienia z gara¿em na s¹siedniej
dzia³ce.
3) Zakaz lokalizacji zabudowy jednorodzinnej bliniaczej, szeregowej i ma³ych domów mieszkalnych.
4) Obiekty budowlane nale¿y realizowaæ w formie nawi¹zuj¹cej do budownictwa tradycyjnego, na elewacjach
przyleg³ych do przestrzeni publicznych z zastosowaniem materia³ów elewacyjnych trwa³ych o wysokiej jakoci,
np.: kamieñ naturalny, ceramika, masy sztukatorsko-tynkarskie, wszelkie materia³y uzyskiwane dziêki tradycyjnym
technologiom rzemielniczym.
5) Maksymaln¹ powierzchniê zabudowy  50% powierzchni dzia³ki.
6) Wzd³u¿ dróg i ulic nale¿y wprowadziæ zieleñ wysok¹ i redni¹.
7) Minimaln¹ powierzchniê nieutwardzon¹  zielon¹  25% powierzchni dzia³ki.
8) Na terenie objêtym stref¹ W III ograniczonej ochrony archeologicznej zaznaczonej na rysunku zmiany
obowi¹zuje:
a) uzgadnianie i opiniowanie wszelkich prac in¿ynierskich i budowlanych podejmowanych w obszarze strefy
z Wojewódzkim Oddzia³em S³u¿by Ochrony Zabytków,
b) w przypadku podjêcia realizacji inwestycji, obowi¹zek prowadzenia inwentaryzacyjnych dzia³añ
archeologicznych na koszt inwestora,
c) obowi¹zku zawiadomienia Wojewódzkiego Oddzia³u S³u¿by Ochrony Zabytków o podjêciu dzia³añ
inwestycyjnych z wyprzedzeniem minimum dwumiesiêcznym,
d) uzale¿nienia rozpoczêcia prac ziemnych zwi¹zanych z realizacj¹ inwestycji od uzyskania stosownego
pozwolenia ze strony Wojewódzkiego Oddzia³u S³u¿by Ochrony Zabytków.
9) Ustalenia dotycz¹ce ochrony stanowiska archeologicznego w strefie W III obowi¹zuj¹ w przypadku
zagospodarowania tymczasowego wymagaj¹cego przeprowadzenia robót ziemnych.
10) Nale¿y uwzglêdniæ obowi¹zek zlokalizowania na dzia³ce co najmniej jednego miejsca postojowego dla
samochodu osobowego na 1 mieszkanie.
11) Na terenie nie mo¿e ulec zwiêkszeniu liczba dzia³ek przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ w stosunku
do iloci dzia³ek pokazanych na rysunku planu. Ustalenie nie dotyczy dzia³ek pod obiekty infrastruktury
technicznej.
12) Dojazd do projektowanych dzia³ek budowlanych poprzez uk³ad dróg wewnêtrznych z dostêpem od drogi
gminnej relacji Kurów  Siad³o Dolne.
9.

Na terenie oznaczonym na rysunku zmiany planu symbolem Sd. 22 Rz ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie
podstawowe: zieleñ.
Na terenie Sd. 22 Rz ustala siê:
1) Dopuszcza siê lokalizacjê:
a) ci¹gów pieszych i cie¿ek rowerowych,
b) niezbêdnych obiektów in¿ynieryjnych i sieci in¿ynieryjnych.
2) Zakaz ustanawiania jako odrêbnej w³asnoci (oddawania w u¿ytkowanie wieczyste) terenu, jeli:
a) nie ma on dostêpu do drogi publicznej,
b) nie ma on dostêpu poredniego do drogi publicznej poprzez dzia³kê, na której ustanowiono s³u¿ebnoæ
drogow¹ (przejazdu, przejcia) na rzecz wyodrêbnianego terenu.
3) Dopuszcza siê realizacjê ma³ej architektury, pomostów, ma³ych obiektów do przechowywania sprzêtu wodnego
itp. oraz umocnieñ brzegowych przy wykorzystaniu materia³ów pochodzenia naturalnego.
4) Dojazd do dzia³ki poprzez uk³ad dróg wewnêtrznych terenu elementarnego Sd. 21 Mj i dzia³kê drogow¹ nr ew.
34 z dostêpem od drogi gminnej relacji Kurów  Siad³o Dolne.

10. Na ca³ym terenie objêtym zmian¹ ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie dopuszczalne:
1) dotychczasowe u¿ytkowanie gruntów do czasu realizacji zagospodarowania zgodnego z ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 i 9,
2) dopuszcza siê realizacjê kolejnej kondygnacji w dachu wysokim,
3) sieci, studnie awaryjne, urz¹dzenia i obiekty in¿ynieryjne realizowane na potrzeby funkcjonowania zabudowy,
4) drogi, urz¹dzenia i obiekty komunikacyjne, w tym parkingi i gara¿e realizowane na potrzeby funkcjonowania
zabudowy,
5) dopuszcza siê realizacjê obiektów i urz¹dzeñ us³ug podstawowych, nieuci¹¿liwych, na potrzeby funkcjonowania
zabudowy mieszkaniowej pod warunkiem skomponowania ich z zabudow¹ mieszkaniow¹,
6) realizacjê zieleni wysokiej, redniej i niskiej urz¹dzonej.
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11. Obiekty i urz¹dzenia, o których mowa w ust. 10 mo¿na lokalizowaæ pod warunkiem, ¿e stanowi¹ uzupe³nienie lub
wzbogacenie przeznaczenia podstawowego.
12. Na ca³ym terenie objêtym zmian¹ obowi¹zuj¹, z zastrze¿eniem przepisów szczególnych, nastêpuj¹ce wymogi z zakresu
ochrony rodowiska naturalnego:
1) ustala siê zakaz:
a) lokalizacji obiektów powoduj¹cych przekroczenie dopuszczalnych norm zanieczyszczenia rodowiska
poza granicami przynale¿nej im dzia³ki lub wywo³uj¹cych w obrêbie swojej dzia³ki nieodwracalne zmiany
rodowiska,
b) wprowadzania nieoczyszczonych cieków lub oczyszczonych w niew³aciwym stopniu cieków do wód
powierzchniowych i podziemnych.
13. Na ca³ym terenie objêtym zmian¹ ustala siê zakaz dokonywania podzia³ów i wydzielania nowych dzia³ek wynikaj¹cych
z potrzeb:
1) nowego zagospodarowania tymczasowego,
2) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.
14. Dojazd do ca³ego terenu objêtego zmian¹ ustala siê od drogi powiatowej nr 41-429, relacji Szczecin-Siad³o Górne
oraz od drogi powiatowej nr 41-435, relacji Siad³o Górne  Siad³o Dolne.
§ 6.
Dla ca³ego obszaru objêtego zmian¹ planu obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1)

Zaopatrzenie w wodê  ustala siê z istniej¹cego ruroci¹gu g³ównego w Kurowie dwustronnie spiêtym z ruroci¹giem
w Siadle Dolnym. Dla zapewnienia wymaganego zapotrzebowania na wodê nale¿y zamontowaæ zestaw
bezhydroforowy na ujêciu wody w miejscowoci Ustowo.

2)

Odprowadzenie cieków  ustala siê poprzez kanalizacjê grawitacyjn¹ z zrzutem do oczyszczalni cieków w Przec³awiu.

3)

Odprowadzenie wód deszczowych  ustala siê poprzez ci¹gi kanalizacji deszczowej z zrzutem po podczyszczeniu do
rzeki Odry Zachodniej.

4)

Zaopatrzenie w gaz  ustala siê z projektowanego gazoci¹gu redniego cinienia w miejscowoci Siad³o Górne.

5)

Zasilanie w energiê elektryczn¹  ustala siê z projektowanych stacji transformatorowych 15/0,4 kV zasilanych
z istniej¹cych i projektowanych sieci elektroenergetycznych SN-15kV.

6)

Zaopatrzenie w ciep³o  ustala siê z indywidualnych kot³owni gazowych  ciep³o do celów grzewczych i ciep³ej
wody.

7)

Usuwanie odpadów sta³ych  ustala siê ich segregacjê i wywóz taborem specjalnym na gminne wysypisko odpadów
sta³ych w Smolêcinie.

8)

Niezale¿nie od systemu wodoci¹gowego w nowoprojektowanym osiedlu nale¿y projektowaæ studnie awaryjne
o wydatku 15,0 dm3/d*M.
§ 7.
PRZEPISY KOÑCOWE

1.

Przepisy zawieraj¹ce warunki ustalone w celu ochrony (kszta³towania) rodowiska naturalnego:
1) maj¹ pierwszeñstwo przed przepisami zawieraj¹cymi warunki wynikaj¹ce z innych przes³anek,
2) dotycz¹ tak¿e tymczasowego zagospodarowania.

2.

Zgodnie z art. 10 ust. 3; art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siê jednorazow¹ op³atê od
wzrostu wartoci nieruchomoci w wysokoci 5 %.

3.

Na obszarze objêtym niniejsz¹ zmian¹ planu miejscowego traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Ko³baskowo zatwierdzony uchwa³¹ Nr XXIII/82/87 z dnia 4 grudnia 1987 r. (Dz. Urz.
Woj. Szczec. z 1988 r. Nr 2, poz. 31 zmiana z 1992 r. Nr 1, poz. 6; z 1993 r. Nr 8, poz. 97).

4.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i lenych wraz z póniejszymi
zmianami z dnia 22 maja 1997 r. wyra¿a siê zgodê na przeznaczenie gruntów rolnych klasy R V o pow. 0,34 ha oraz
klasy Ps V o pow. 0,641 ha na cele nierolnicze zgodnie z zestawieniem tabelarycznym.
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Numer
dzia³ki

Obrêb
geodezyjny

POWIERZCHNIA U¯YTKÓW ROLNYCH
w tym [ha]
R IIIb***

R IVa**

R IVb**

RV*

£ IV **

£ V **

£ VI *

Ps V *

7

8

9

10

11

12

3

4

5

6

Siad³o Dolne

1,6501

0,9300

0,7201

36/12

1,6511

0,9000

0,7511

37/2

1,3992

0,8862

0,3130

2
36/11

38/4

Tr

Trwa³e u¿ytki zielone

Grunty orne

0,2000
13,660

13,660

21

Kurów

0,9000

0,9000

23

0,3500

0,3500

24

1,4400

0,3700

18/10

0,7322

25/1

0,7600

25/2

0,6800

0,6000

0,3700
0,7936

0,1190

0,6410

0,3400

0,3400

3,0562

W gestii Ministra
Rolnictwa

1,9032

W gestii Wojewody
Zachodniopomorskiego

0,9200

1,5000

0,3700

0,3400

W gestii Rady Gminy
RAZEM

13

23,2226

3,0562

1,9032

0,9200

0,3400

0,6410
1,5000

0,3700

0,6410

13,660
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Pow.
ogólna
dzia³ki
[ha]
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5.

Grunty rolne klasy IIIb o powierzchni 3,06 ha, posiadaj¹ zgodê na przeznaczenie na cele nierolnicze  decyzj¹
nr tr.051/602-96/00 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2000 r.

6.

Grunty rolne klas IVa, IVb, £IV o ³¹cznej powierzchni 4,3232 ha, posiadaj¹ zgodê na przeznaczenie na cele nierolnicze
 decyzj¹ GKN.2.N-7711-42/00 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 maja 2000 r.

7.

Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy w Ko³baskowie.

8.

Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy w Ko³baskowie do:
1) Og³oszenia niniejszej uchwa³y wraz z rysunkiem zmiany planu na urzêdowej tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy
Ko³baskowo.
2) Naniesienia na rysunku miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Ko³baskowo
granic obszaru objêtego niniejsz¹ zmian¹ planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy
z informacj¹, ¿e podstawê decyzji administracyjnych w obrêbie tego obszaru stanowi niniejsza zmiana planu.
3) Zamieszczenie stosownej informacji w tekcie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
gminy Ko³baskowo.
§ 8.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Józef Szczygielski

SKALA 1:1000

Ulice wewnêtrzne dojazdowe

Ulice lokalne
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Projektowane stacje transformatorowe 15/0,4 kV

Linia kablowa energetyczna - 15 kV - projektowana

Kanalizacja deszczowa - projektowana

Ruroci¹g t³oczny cieków sanitarnych - projektowany

Kanalizacja sanitarna - projektowana

Sieæ gazowa redniego cinienia - projektowana

Sieæ wodoci¹gowa - projektowana

IN¯YNIERIA

Projektowane ci¹gi piesze

Strefa ograniczonej ochrony archeologicznej

Symbol terenu podwydzieleñ wewnêtrznych

Symbol terenu elementarnego

Zalecany podzia³ terenu
Proponowana lokalizacja projektowanych budynków

Nieprzekraczalna linia zabudowy

Granica podwydzieleñ wewnêtrznych - orientacyjna

Linia rozgraniczaj¹ca tereny o ró¿nym sposobie
u¿ytkowania - cile okrelona
Linia rozgraniczaj¹ca tereny o ró¿nym sposobie
u¿ytkowana - orientacyjna

Granica so³ectw

Granica opracowania

LEGENDA
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Za³¹cznik nr 1 uchwa³y Nr XVII/2/2000
Rady Gminy w Ko³baskowie
z dnia 7 listopada 2000 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY KO£BASKOWO
SIAD£O DOLNE
KURÓW
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UCHWA£A NR XVII/3/2000
Rady Gminy w Ko³baskowie
z dnia 7 listopada 2000 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Ko³baskowo.
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, zm.: Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 111, poz. 1279) oraz w wykonaniu uchwa³y
Nr XXII/258/97 Rady Gminy w Ko³baskowie z dnia 11 sierpnia 1997 r. w sprawie przyst¹pienia do zmiany w planie
zagospodarowania przestrzennego gminy Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ko³baskowo dla fragmentu dzia³ki
nr ew. 79/8  po podziale na dzia³ki nr ew. 79/10, 79/11, 79/12, 79/13, 79/14, 79/15, 79/16, 79/17, 79/17 i 79/18, po³o¿onych
w obrêbie geodezyjnym wsi Moczy³y o powierzchni ok. 2,0 ha.
§ 2.
1.

Zmiana planu obejmuje obszar, którego granice wyznaczaj¹: od wschodu  droga powiatowa Ko³baskowo  Kamieniec,
od pó³nocy droga gminna nieutwardzona, tereny niezainwestowane, teren upraw rolnych, nieu¿ytki.

2.

Granice obszaru zaznaczono na rysunku zmiany planu w skali 1:500 stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

3.

Przedmiotem ustaleñ zmiany planu jest fragment terenu dzia³ki rolnej  oznaczonej na rysunku planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Ko³baskowo zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XXIII/82/87 z dnia
4 grudnia 1987 r. (Dz. Urz. Woj. Szczec. z 1988 r. Nr 2, poz. 31 zmiana z 1992 r. Nr 1, poz. 6; z 1993 r. Nr 8, poz. 97)
symbolem  RP, uprawy polowe.

4.

Celem regulacji zawartych w ustaleniach zmiany planu jest:
1) umo¿liwienie realizacji zamierzeñ inwestycyjnych w³acicielowi terenu, zgodnie z art. 3 ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
2) potrzeba unormowania prawnego w celu umo¿liwienia zabudowy mieszkaniowej na terenie znajduj¹cym siê
w s¹siedztwie terenów zainwestowanych wsi Moczy³y.

5.

Ustalenia planu zawarte w tekcie uchwa³y obejmuj¹ teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem Mo.8.5 Mj.

6.

Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala siê przeznaczenie podstawowe oraz przeznaczenie dopuszczalne wraz
z warunkami jego dopuszczenia.

7.

Uchwala siê rysunek zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, zawarty w za³¹czniku nr 1.

8.

Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne w rysunku zmiany planu s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami zmiany planu:
1) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu b¹d o ró¿nych zasadach zagospodarowania,
2) oznaczenia nieprzekraczalnych linii zabudowy.

9.

Oznaczenia liniowe projektowanej infrastruktury technicznej, okrelaj¹ce ich orientacyjny przebieg do ucilenia
w projektach na etapie realizacji, nie stanowi¹ przes¹dzeñ lokalizacyjnych.

10. W przypadku linii rozgraniczaj¹cych  przybli¿onych, linii wewnêtrznego podzia³u  przybli¿onych  podstaw¹
ucilenia ich przebiegu mog¹ byæ w szczególnoci: projekty zagospodarowania, projekty techniczne, projekty
koncepcyjne.
§ 3.
WYJANIENIA U¯YWANYCH POJÊÆ
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.
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§ 4.
PRZEPISY SZCZEGÓ£OWE
1.

Na terenie oznaczonym na rysunku zmiany planu symbolem Mo. 8.5 Mj ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie
podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca typu rezydencjonalnego.
Na terenie Mo. 8.5 Mj ustala siê:
1) Maksymaln¹ wysokoæ zabudowy  2 kondygnacje,
2) Dach wysoki o k¹cie nachylenia nie mniejszym ni¿ 22° i nie wiêkszym ni¿ 50°,
3) Na terenie podwydzielenia 3.1.RP  przeznaczenie: funkcja rolnicza,
4) Na terenie podwydzielenia 4.1. nakaz zachowania s³u¿ebnoci drogowej (przejazdu i przejcia oraz niezbêdnych
przy³¹czy in¿ynieryjnych),
5) Maksymaln¹ powierzchniê zabudowy  40%,
6) Zakaz ustanawiania jako odrêbnej w³asnoci (oddawania w u¿ytkowanie wieczyste) terenu, jeli:
a) nie ma on dostêpu do drogi publicznej,
b) nie ma on dostêpu poredniego do drogi publicznej poprzez dzia³kê, na której ustanowiono s³u¿ebnoæ
drogow¹ (przejazdu, przejcia) na rzecz wyodrêbnianego terenu,
7) Na dzia³ce budowlanej mo¿liwoæ lokalizacji nie wiêcej ni¿ jednego domu mieszkalnego,
8) Zakaz wtórnych podzia³ów terenu dzia³ek,
9) Minimaln¹ powierzchniê nieutwardzon¹  zielon¹  50% powierzchni dzia³ki, ustalenie nie dotyczy terenu dla
niezbêdnych obiektów in¿ynieryjnych,
10) Zakaz lokalizacji ma³ych domów mieszkalnych,
11) Zakaz lokalizacji obiektów obni¿aj¹cych standard warunków mieszkaniowych,
12) Nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy dla obiektów funkcji mieszkalnej w odleg³oci 15 m od drogi powiatowej
relacji Ko³baskowo  Kamieniec,
13) Zakaz lokalizacji zabudowy i zagospodarowania tymczasowego,
14) Zaleca siê realizacjê zieleni izolacyjnej o szerokoci pasa minimum  10 m.

2.

Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie dopuszczalne:
1) dotychczasowe u¿ytkowanie gruntów do czasu realizacji zagospodarowania zgodnego z ust. 1,
2) dopuszcza siê realizacjê kolejnej kondygnacji w dachu wysokim,
3) sieci, studnie awaryjne, urz¹dzenia i obiekty in¿ynieryjne realizowane na potrzeby funkcjonowania zabudowy,
4) drogi, urz¹dzenia i obiekty komunikacyjne, w tym parkingi i gara¿e realizowane na potrzeby funkcjonowania
zabudowy,
5) dopuszcza siê realizacjê obiektów i urz¹dzeñ us³ug podstawowych, nieuci¹¿liwych, na potrzeby funkcjonowania
zabudowy mieszkaniowej pod warunkiem skomponowania ich z zabudow¹ mieszkaniow¹,
6) realizacjê zieleni wysokiej, poredniej i niskiej urz¹dzonej.

3.

Obiekty i urz¹dzenia, o których mowa w ust. 2 mo¿na lokalizowaæ pod warunkiem, ¿e stanowi¹ uzupe³nienie lub
wzbogacenie przeznaczenia podstawowego.

4.

Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowi¹zuj¹, z zastrze¿eniem przepisów szczególnych, nastêpuj¹ce wymogi
z zakresu ochrony rodowiska naturalnego:
1) ustala siê zakaz:
a) lokalizacji obiektów powoduj¹cych przekroczenie dopuszczalnych norm zanieczyszczenia rodowiska
poza granicami przynale¿nej im dzia³ki lub wywo³uj¹cych w obrêbie swojej dzia³ki nieodwracalne zmiany
rodowiska,
b) wprowadzania nieoczyszczonych cieków lub oczyszczonych w niew³aciwym stopniu cieków do wód
powierzchniowych i podziemnych.

7.

Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala siê zakaz dokonywania podzia³ów i wydzielania nowych dzia³ek
wynikaj¹cych z potrzeb:
1) nowego zagospodarowania tymczasowego,
2) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.

8.

Dojazd do terenu ustala siê od drogi powiatowej nr 41-430, relacji Ko³baskowo-Kamieniec, poprzez drogê gminn¹
i drogê wewnêtrzn¹.
§ 5.

Dla ca³ego obszaru objêtego zmian¹ planu obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1)

Zaopatrzenie w wodê  ustala siê z istniej¹cego wodoci¹gu grupowego Kamieniec  Moczy³y i ujêcia wody
w Kamieñcu.
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2)

Odprowadzenie cieków sanitarnych  ustala siê do indywidualnych zbiorników bezodp³ywowych zlokalizowanych
na dzia³ce lub przydomowych oczyszczalni cieków.

3)

Odprowadzenie wód deszczowych  ustala siê odprowadzenie do gruntu.

4)

Zaopatrzenie w gaz  nie przewiduje siê doprowadzenia sieci gazowej do wsi Moczy³y.

5)

Zasilanie w energiê elektryczn¹  ustala siê z istniej¹cej napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV nr 148.

6)

Zaopatrzenie w energiê ciepln¹  ustala siê poprzez indywidualne kot³ownie opalane paliwem p³ynnym, gazowym
lub energi¹ elektryczn¹ dla potrzeb w³asnych terenu.

7)

Odprowadzenie i unieszkodliwianie odpadów  ustala siê ich segregacjê i wywóz na wysypisko gminne w Smolêcinie
gm. Ko³baskowo.

8)

Telekomunikacja  ustala siê poprzez centralê miasta Szczecina i sieæ telefoniczn¹, rozdzielcz¹, kablow¹.

9)

Niezale¿nie od systemu wodoci¹gowego w nowoprojektowanym osiedlu nale¿y projektowaæ studnie awaryjne
o wydatku 15,0 dm3/d*M.
§ 6.
PRZEPISY KOÑCOWE

1.

Przepisy zawieraj¹ce warunki ustalone w celu ochrony (kszta³towania) rodowiska naturalnego:
1) maj¹ pierwszeñstwo przed przepisami zawieraj¹cymi warunki wynikaj¹ce z innych przes³anek,
2) dotycz¹ tak¿e tymczasowego zagospodarowania.

2.

Zgodnie z art. 10 ust. 3; art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siê jednorazow¹ op³atê od
wzrostu wartoci nieruchomoci w wysokoci 15 %.

3.

Na obszarze objêtym niniejsz¹ zmian¹ planu miejscowego traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Ko³baskowo zatwierdzony uchwa³¹ Nr XXIII/82/87 z dnia 4 grudnia 1987 r. (Dz. Urz.
Woj. Szczec. z 1988 r. Nr 2, poz. 31 zmiana z 1992 r. Nr 1, poz. 6; z 1993 r. Nr 8, poz. 97).

4.

Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy w Ko³baskowie.

5.

Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy w Ko³baskowie do:
1) Og³oszenia niniejszej uchwa³y wraz z rysunkiem zmiany planu na urzêdowej tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy
Ko³baskowo.
2) Naniesienia na rysunku miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Ko³baskowo
granic obszaru objêtego niniejsz¹ zmian¹ planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy
z informacj¹, ¿e podstawê decyzji administracyjnych w obrêbie tego obszaru stanowi niniejsza zmiana planu.
3) Zamieszczenie stosownej informacji w tekcie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
gminy Ko³baskowo.

6.

Grunty rolne, które s¹ przedmiotem niniejszej uchwa³y posiadaj¹ zgodê na przeznaczenie na cele nierolnicze
- decyzj¹ GKN.2.N-6014-1-184/99 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 stycznia 2000 r. dla gruntów rolnych
klas IV a o pow. 1,5276 ha i IV b o pow. 0,7965 ha, ³¹cznie gruntów rolnych klas IV o pow. 2,3241 ha.
§ 7.

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 XVII/3/2000
Rady Gminy w Ko³baskowie
z dnia 7 listopada 2000 r.
ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY KO£BASKOWO
MOCZY£Y

SKALA 1:500
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UCHWA£A NR XVII/4/2000
Rady Gminy w Ko³baskowie
z dnia 7 listopada 2000 r.
w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Ko³baskowo.
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, zm.: Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136), Rada Gminy w Ko³baskowie uchwala,
co nastêpuje:
§ 1.
Zgodnie z uchwa³¹ Nr XXIX/385/98 Rady Gminy w Ko³baskowie z dnia 18 czerwca 1998 r. dokonaæ zmiany w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego gminy Ko³baskowo, obrêb geodezyjny Warzymice i Karwowo, zatwierdzonym
uchwa³¹ Nr XXIII/82/87 Gminnej Rady Narodowej w Ko³baskowie z dnia 4 grudnia 1987 r. w sprawie zatwierdzenia planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Ko³baskowo do 1995 r. (Dz. Urz. Woj. Szczec. z 1988 r. Nr 2, poz. 31; zm.: 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; Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2000 r.
Nr 13, poz. 129, Nr 22, poz. 263, Nr 24, poz. 280, Nr 32, poz. 402), podtrzymany uchwa³¹ Nr VII/33/90 Rady Gminy
w Ko³baskowie z dnia 28 grudnia 1990 r. w sprawie ustania wykazu aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Szczec.
z 1991 r. Nr 2, poz. 39).
§ 2.
PRZEPISY OGÓLNE
1.

Zmiana w planie obejmuje powierzchniê 7,40 ha.
Obszar i przedmiot zmian:
OBRÊB
GEOD.

NUMER
DZIA£KI

Warzymice

82,83/2,
83/3, 83/4

Karwowo

61/2

POW.
[HA]
7,40

PRZEDMIOT ZMIAN
PRZEZNACZENIE
PRZEZNACZENIE PO
W OBOWI¥Z. PLANIE
ZMIANIE FUNKCJI
Budownictwo mieszkaniowe
Teren upraw polowych
jednorodzinne z us³ugami
nieuci¹¿liwymi

Granice obszaru zmiany oznaczono na rysunku planu w skali 1: 1000, który stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2.

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1) umo¿liwienie realizacji zamierzeñ inwestycyjnych w³acicielowi terenu zgodnie z art. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
2) zachowanie interesów publicznych ponadlokalnych i lokalnych, zw³aszcza w zakresie ochrony rodowiska
przyrodniczego, powi¹zañ komunikacyjnych oraz infrastruktury technicznej.

3.

Ustalenia planu, zawarte w tekcie uchwa³y, obejmuj¹:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MJ wraz z us³ugami
towarzysz¹cymi  U, terenami rekreacyjnymi z zieleni¹  US/ZW, zieleni¹ izolacyjn¹  ZI,
2) tereny urz¹dzeñ tras komunikacyjnych, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem KD,
3) zasady obs³ugi oraz tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, oznaczone na rysunku planu symbolem EE,
PS, PD oraz oznaczeniami liniowymi podanymi w legendzie rysunku planu.

4.

Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami zmiany planu s¹ nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunkach planu:
1) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu, b¹d ró¿nych zasadach zagospodarowania,
2) oznaczenia nieprzekraczalnych linii zabudowy.

5.

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

6.

Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala siê przeznaczenie podstawowe oraz przeznaczenie dopuszczalne wraz
z warunkami jego dopuszczenia.
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7.

Sieci infrastruktury technicznej przewiduje siê w liniach rozgraniczaj¹cych tereny dróg jak na rysunku planu.

8.

Integraln¹ czêci¹ zmiany w planie jest rysunek planu w skali 1: 1000, stanowi¹cy za³¹cznik graficzny do niniejszej
uchwa³y.

9.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w decyzjach administracyjnych nale¿y okrelaæ wed³ug zasad
ustalonych dla terenu wyznaczonego liniami rozgraniczaj¹cymi jak na rysunkach planu.
§ 3.
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
Ko³baskowo.
§ 4.
PRZEPISY SZCZEGÓ£OWE

1.

Wyznacza siê teren okrelony na rysunku planu symbolem 1 MJ z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowê
mieszkaniow¹ jednorodzinn¹, wolnostoj¹c¹. Na terenie 1 MJ ustala siê zakaz realizacji zabudowy szeregowej, bliniaczej
oraz w budynkach trzy- i czterorodzinnych.

2.

Na terenach 1 MJ ustala siê:
1) podzia³ na dzia³ki o minimalnej powierzchni  800 m2, przy za³o¿eniu, ¿e na 1 dzia³ce dopuszcza siê realizacjê
jednego budynku mieszkalnego,
2) maksymaln¹ wysokoæ zabudowy 1,5 kondygnacji (maks. 8,0 m od poziomu terenu do kalenicy),
3) dachy dwu- lub wielospadowe,
4) maksymalna powierzchnia zabudowy dzia³ki  25%,
5) wydzielenie na terenie w³asnej dzia³ki minimum dwóch miejsc postojowych.

3.

Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1a MJ dopuszcza siê poza zabudow¹ jednorodzinn¹
wolnostoj¹c¹, zabudowê bliniacz¹ o minimalnej powierzchni dzia³ki budowlanej 600 m2 oraz spe³niaj¹c¹ warunki
jak w pkt 2 ust. 2, 3, 4, 5. Zasady podzia³u na dzia³ki  wg rysunku planu.

4.

Na terenach 1MJ, 1a MJ dopuszcza siê realizacjê us³ug nieuci¹¿liwych, wbudowanych (handlu, drobnego rzemios³a),
które nie wymagaj¹ obs³ugi samochodami dostawczymi o ³adownoci powy¿ej 1,5 t oraz sk³adowania materia³ów na
otwartym terenie.
Dla us³ug konieczne jest wydzielenie na terenie w³asnej dzia³ki miejsc postojowych w zale¿noci od potrzeb.

5.

Teren oznaczony symbolem U (o powierzchni 0,52 ha) wydziela siê pod realizacjê us³ug nieuci¹¿liwych  handlu,
gastronomii.
Dla zabudowy przewidzianej na tym terenie, ustala siê maksymaln¹ wysokoæ  7,0 m od poziomu terenu w najni¿szym
punkcie. Maksymalna powierzchnia zabudowy terenu  35 %. Zakaz wtórnego podzia³u terenu.
Miejsca postojowe dla projektowanych us³ug nale¿y zabezpieczyæ na w³asnym terenie, w zale¿noci od
przewidywanych potrzeb.

6.

Teren okrelony na rysunku planu symbolem US/ZW przeznacza siê pod tereny rekreacyjne przewidziane dla
obs³ugi projektowanego osiedla mieszkaniowego. Minimalna powierzchnia zieleni wysokiej i niskiej  40% ca³oci
terenu.
Na w/w terenie dopuszcza siê realizacjê ci¹gów pieszo-jezdnych, sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, miejsc
postojowych a tak¿e krytych obiektów sportowych i socjalnych o maksymalnej powierzchni zabudowy dzia³ki
 15 % i maksymalnej wysokoci  8,0 m. £¹czna powierzchnia terenu US/ZW  0,82 ha. Zakaz wtórnego podzia³u
terenu.

7.

Na terenie US/ZW przewiduje siê realizacjê studni wierconej w celu awaryjnego zaopatrzenia ludnoci w wodê.

8.

Wydziela siê tereny przewidziany pod zieleñ izolacyjn¹ o symbolem ZI (powierzchnia  0,30 ha).

9.

Teren oznaczony symbolem RP pozostawia siê w dotychczasowym u¿ytkowaniu jako tereny rolne.
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10. Podzia³ terenu objêtego zmian¹ w planie mo¿e nast¹piæ po uprzednim scaleniu istniej¹cych dzia³ek geodezyjnych
(z wyj¹tkiem dzia³ki nr 83/3  RP).
11. Na rysunku planu oznaczono symbolem:
1) KD  ulice dojazdowe, wewnêtrzne o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 12,0 m (powierzchnia  0,78 ha),
2) 1 KP  ci¹g pieszo-jezdny o szerokoci 8,0 m (powierzchnia  0,11 ha),
3) 2 KP  ci¹g pieszy o szerokoci 5,0 m (powierzchnia  0,05 ha),
4) 3 KP  ci¹g pieszy o szerokoci 3,5 m (powierzchnia  0,01 ha).
Ustala siê trzy wloty komunikacyjne z drogi powiatowej nr 41 434 na teren objêty opracowaniem  zgodnie z rysunkiem
planu.
12. Wydzielono teren oznaczony symbolem 1 DP, o powierzchni 0,10 ha, przeznaczony na poszerzenie drogi powiatowej
DP 41 434 (oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Ko³baskowo  KDW 434).
13. Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy od:
1) krawêdzi jezdni ulic dojazdowych  8,0 m,
2) od krawêdzi jezdni drogi powiatowej  20,0 m.
14. W zakresie ochrony rodowiska ustala siê:
1) wprowadzenie zieleni izolacyjnej (symbol ZI) przy projektowanym drogowym obejciu zachodnim miasta
Szczecina,
2) nasadzenie na terenie US/ZW zieleni wysokiej i niskiej w wielkoci min. 40% ca³oci terenu,
3) obs³ugê terenów mieszkalno-us³ugowych transportem samochodowym o maksymalnej nonoci 1,5 t,
4) wykorzystanie warstwy próchniczej gleb, usuniêtej przy realizacji zabudowy i dróg, do rekultywacji terenu,
5) zabezpieczenie projektowanych i istniej¹cych dróg przed sp³ywem wód opadowych,
6) ochronê istniej¹cych urz¹dzeñ melioracyjnych lub ich odbudowa w dostosowaniu do planowanych inwestycji
na obszarze objêtym planem.
15. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.
Obs³ugê w zakresie in¿ynierii obszaru zmiany w planie nale¿y zabezpieczyæ z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
1) zaopatrzenie w wodê  ustala siê z istniej¹cego wodoci¹gu grupowego Warzymice-Bêdargowo;
2) odprowadzenie cieków sanitarnych  ustala siê poprzez projektowan¹ i istniej¹c¹ sieæ kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno-t³ocznej do oczyszczalni cieków w Przec³awiu; na terenie opracowania wyznaczono lokalizacjê
przepompowni cieków (symbol  PS);
3) odprowadzenie wód opadowych  ustala siê poprzez projektowan¹ i istniej¹c¹ kanalizacjê deszczow¹ do rowu
melioracyjnego (po podczyszczeniu); na terenie opracowania wyznaczono lokalizacjê przepompowni wód
opadowych (symbol  PD);
4) usuwanie i unieszkodliwianie odpadów  ustala siê poprzez wywóz na gminne sk³adowisko odpadów
w Smolêcinie w gminie Ko³baskowo;
5) zaopatrzenie w ciep³o  ustala siê w systemie ogrzewania indywidualnego opalanego paliwem gazowym lub
p³ynnym;
6) zaopatrzenie w gaz  ustala siê z istniej¹cego gazoci¹gu redniego cinienia doprowadzonego do Warzymic;
7) zasilanie w energiê elektryczn¹  ustala siê z planowanej stacji transformatorowych 15/0,4 kV typu miejskiego,
oznaczonej symbolem E (powierzchnia terenu pod lokalizacjê stacji  95 m2); stacjê nale¿y zasiliæ przelotowo,
lini¹ kablow¹ redniego napiêcia z istniej¹cej napowietrznej linii elektroenergetycznej SN15 kV;
8) telekomunikacja  ustala siê poprzez centralê miasta Szczecina i sieæ telefoniczn¹, rozdzielcz¹, kablow¹.
Niezale¿nie od systemu wodoci¹gowego przewiduje siê na wydzielonym terenie US/ZW lokalizacjê studni awaryjnej
publicznej.
Na obszarze zmian planu ustala siê wy³¹cznie zorganizowany sposób gromadzenia i usuwania odpadów.
Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla realizacji infrastruktury technicznej musi obejmowaæ
ca³oæ terenu objêtego zmian¹ w planie.
16. Dla obszaru okrelonego w § 2 ust. 1, objêtego niniejsz¹ uchwa³¹ dokonuje siê zmiany przeznaczenia gruntów
rolnych o powierzchni 7,34 ha na cele nierolnicze, w nastêpuj¹cych klasach bonitacyjnych:
R IIIa  1,36 ha
R IIIb  5,21 ha
R IVa  0,76 ha
£V
 0,01 ha
Decyzj¹ Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr GZ.tr.051/602-253/99 z dnia 24 listopada 1999 r., uzyskano zgodê na
przeznaczenia gruntów rolnych klas III, objêtych zmian¹ w planie, na cele nierolnicze.
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§ 5.
PRZEPISY KOÑCOWE
1.

Na obszarze objêtym niniejsz¹ zmian¹ w planie trac¹ moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Ko³baskowo zatwierdzonego 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 11, poz. 121; z 2000 r. Nr 13, poz. 129, Nr 22, poz. 263, Nr 24, poz. 280, Nr 32,
poz. 402).

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 30%.

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
Józef Szczygielski

2245

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Poz. 477

Za³¹cznik do uchwa³y Nr XVII/4/2000
Rady Gminy w Ko³baskowie
z dnia 7 listopada 2000 r.
ZMIANA W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
KO£BASKOWO
GMINA KO£BASKOWO
OBRÊB GEODEZYJNY: WARZYMICE, KARWOWO
SKAL 1:1000

skala: 1:1000

LEGENDA
GRANICA TRENU OBJÊTEGO ZMIAN¥ FUNKCJI
LINIE ROZGRANICZAJ¥CE TRENY O RÓ¯NYM
SPOSOBIE U¯YTKOWANIA
ORIENTACYJNE LINIE PODZIA£U NA DZIA£KI BUDOWLANE
NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
PROJ. DROGOWE OBEJCIE ZACHODNIE SZCZECINA
(poza granicami opracowania)
TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNOROCZNEJ
TERENY US£UG NIEUCI¥¯LIWYCH Z PARKINGIEM
TERENY REKREACYJNE Z ZIELENI¥
TERENY ZIELENI IZOLACYJNEJ
WLOTY KOMUNIKACYJNE NA TEREN OPRACOWANIA
DROGI WEWNÊTRZNE, OGÓLNODOSTÊPNE
ISTNIEJ¥CA DROGA POWIATOWA
TEREN PRZEZNACZONY NA POSZERZENIE DROGI POWIATOWEJ

CI¥G PIESZO-JEZDNY
CI¥G PIESZY
WODOCI¥G - PROJEKTOWANY
GAZOCI¥G REDNIEGO CINIENIA - PROJ.
KANALIZACJA SANITARNA -PROJ.
KANALIZACJA DESZCZOWA - PROJ.
NAPOWIETRZNA LINIA ELEKTROENERGETYCZNA
WN 15kV - ISTN.
ELEKTROENERGETYCZNA LINIA KABLOWA
WN 15kV - PROJ.
STACJA TRANSFORMATOROWA 15/0,4 kV
PRZEPOMPOWNIA CIEKÓW SANITARNYCH
PRZEPOMPOWNIA WÓD OPADOWYCH
RUROCI¥G T£OCZNY CIEKÓW SANITARNYCH
RUROCI¥G T£OCZNY WÓD OPADOWYCH
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UCHWA£A NR XIX/184/2000
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 10 listopada 2000 r.
w sprawie zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa
 zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 122.
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 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 VII/66/99 Rady Gminy w Widuchowej z dnia
19 maja 1999 r. oraz uchwa³y Nr XV/155/2000 Rady Gminy w Widuchowej z dnia 17 kwietnia 2000 r., Rada Gminy uchwala,
co nastêpuje:
§ 1.
1.

Dokonuje siê zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa, zatwierdzonego
uchwa³¹ Nr XXIII/95/87 Gminnej Rady Narodowej z dnia 30 wrzenia 1987 r. (Dz. Urz. Woj. Szczec. Nr 8, poz. 93,
zmiany z 1992 r. Nr 4, poz. 56; z 1994 r. Nr 4, poz. 392; z 1997 r. Nr 5, poz. 38) w zakresie zmiany przebiegu drogi
wojewódzkiej nr 122  zgodnie z za³¹cznikami nr 1, 2 i 3 zawieraj¹cymi rysunek zmiany w planie ogólnym
zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000.

2.

Granice terenów objêtych zmian¹ planu zaznaczono na rysunkach w skali 1:1000 o ³¹cznej powierzchni 9,68 ha,
stanowi¹cych integraln¹ czêæ uchwa³y (za³¹czniki graficzne nr 1, 2, 3).

3.

Przedmiotem zmiany planu jest zmiana sposobu zagospodarowania terenu w granicach opracowania oraz
przeznaczenie tych terenów na funkcjê komunikacyjn¹ umo¿liwiaj¹c¹ realizacjê nowego przebiegu drogi wojewódzkiej
nr 122  obejcie drogowe miejscowoci Ognica.
§ 2.

1.

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady konstrukcji zmian w planie:
1) dla terenu zmiany sformu³owano szczegó³owe ustalenia w formie kart terenu
2) teren ustalenia oznaczono na rysunku zmiany w skali 1: 1000 oraz w tekcie zmiany w planie identyfikatorem
cyfrowo-literowym (symbol terenu); pierwsza litera oznacza jednostkê strukturaln¹, liczba oznacza numer
ustalenia, symbol literowy oznacza g³ówn¹ funkcjê terenu lub klasyfikacjê funkcjonaln¹ ulicy.

2.

Ustala siê uk³ad formalny ustaleñ szczegó³owych dla terenu zmiany:
1) dla ka¿dego ustalenia 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 w zakresie ochrony rodowiska
4. ustalenia komunikacyjne
5. ustalenia in¿ynieryjne
6. ustalenia inne
2) Ka¿de sformu³owanie tekstowe w karcie terenu oznaczone jest symbolem dwuliczbowym; pierwsza liczba
(liczby 2-6) 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 3-6 oznacza, ¿e nie wprowadza siê ustaleñ,
4) Nie ka¿de ustalenie tekstowe posiada swoje odwzorowanie na rysunku zmiany.

3.

Ustala siê zasady konstrukcji rysunków zmian w planie:
1) Rysunki zmian nr 1, 2 i 3 w skali 1:1000 s¹ integraln¹ czêci¹ zmian i stanowi¹ za³¹czniki graficzne nr 1, 2 i 3 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:

2247

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
a)
b)
c)

linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu, b¹d ró¿nych zasadach zagospodarowania,
strefa ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych,
granica strefy ochrony konserwatorskiej B uk³adów przestrzennych.
§ 3.
KARTY TERENU

1.
1
2
3

4

5

6

Poz. 478

SYMBOL TERENU: 01 KG
powierzchnia terenu: 8,37 ha
ustalenia funkcjonalne
2.1. KG - Droga g³ówna (droga wojewódzka nr 122 relacji Krajnik
Dolny - Pyrzyce).
ustalenia w zakresie
3.1. Ze wzglêdu na po³o¿enie czêci drogi w Otulinie Cedyñskiego
ochrony rodowiska
Parku Krajobrazowego nale¿y przestrzegaæ postanowieñ
zawartych w rozporz¹dzeniu Nr 3/93 Wojewody Szczeciñskiego
z 1 kwietnia 1993 r.
3.2. Ze wzglêdu bliskie s¹siedztwo zabudowañ mieszkalnych
– wymaga siê zastosowania nasypu wzd³u¿ najbli¿ej usytuowanych domostw, który ograniczy ha³as emitowany z drogi.
3.3. Konieczne obsadzenie drogi w liniach rozgraniczaj¹cych
szpalerem zieleni izolacyjnej: drzewami i krzewami.
ustalenia komunikacyjne 4.1. Zmienna szerokoæ drogi g³ównej w liniach rozgraniczaj¹cych
– 22,0 – 49,0 m wed³ug rysunku zmiany.
4.2. Droga klasy G.
4.3. Droga jedniojezdniowa o szerokoci jezdni min 6,0 m wraz
z obustronnymi poboczami o szerokoci 2,0 m
ustalenia in¿ynieryjne
5.1. Odprowadzenie wód opadowych do obustronnych otwartych
rowów przydro¿nych
5.2. Koliduj¹ca trasa linii kabla telekomunikacyjnego, wodoci¹gu
oraz linii energetycznych – do prze³o¿enia - wykonanie przepustów pod drog¹.
inne ustalenia
6.1. Na terenie ustalenia wystêpuje strefa W III ochrony stanowiska
archeologicznego (wg rysunku zmiany) – obowi¹zuj¹ ustalenia:
· uzgodnienie i opiniowanie wszelkich poczynañ
in¿ynierskich, budowlanych i innych podejmowanych
w obrêbie granic strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska
archeologicznego przez s³u¿bê ochrony zabytków
· w przypadku podjêcia realizacji inwestycji obowi¹zuje
przeprowadzenie interwencyjnych badañ archeologicznych
na koszt Inwestora. W³aciciele, u¿ytkownicy terenu
i inwestorzy zobowi¹zani s¹ do zawiadomienia s³u¿by
ochrony zabytków o podjêciu dzia³añ inwestycyjnych lub
remontowych zwi¹zanych z pracami ziemnymi
z wyprzedzeniem minimum 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.
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4

3.
1
2
3

4

6
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SYMBOL TERENU: 02 KD, 03 KD
powierzchnia terenu: 02 KD – 0,62 ha
03 KD – 0,06 ha
ustalenia funkcjonalne
2.1. Drogi wspomagaj¹ce - dojazdowe do terenów rolnych.
ustalenia komunikacyjne 4.1. Drogi gminne.
4.2. Szerokoæ drogi 02 KD w liniach rozgraniczaj¹cych – 10,0 m.
4.3. Zmienna szerokoæ drogi 03 KD w liniach rozgraniczaj¹cych
– 11,0 - 18 m – wed³ug rysunku zmiany.
4.4. Powi¹zania z drog¹ 01 KG poprzez skrzy¿owania
jednopoziomowe.

SYMBOL TERENU: 04 KZ, 05 KZ
powierzchnia terenu: 04 KZ – 0,36 ha
05 KZ – 0,14 ha
ustalenia funkcjonalne
2.1. Droga zbiorcza - obs³uguj¹ca miejscowoæ Ognica.
ustalenia w zakresie
3.1. Istniej¹cy rów melioracyjny – do przebudowy na odcinku
ochrony rodowiska
przechodz¹cym przez drogê 04 KZ.
3.2. Ze wzglêdu na po³o¿enie drogi 05 KZ w Otulinie Cedyñskiego
Parku Krajobrazowego nale¿y przestrzegaæ postanowieñ
zawartych w rozporz¹dzeniu Nr 3/93 Wojewody Szczeciñskiego
z 1 kwietnia 1993 r.
ustalenia komunikacyjne 4.1. Drogi gminne.
4.2. Zmienna szerokoæ drogi w liniach rozgraniczaj¹cych – 19–25 m
wed³ug rysunku zmiany
4.3. Obs³uga komunikacyjna terenów miejscowoci Ognica z dwoma
pod³¹czeniami bezporednimi do drogi 01 KG (na wjedzie
i wyjedzie z miejscowoci ).
inne ustalenia
6.1. Czêæ obszaru ustalenia 04 KZ znajduje siê w strefie „B”
ochrony konserwatorskiej, obejmuj¹cej urbanistyczny uk³ad
przestrzenny miejscowoci – wymaga siê opiniowania
dokumentacji projektowej przez s³u¿by konserwatorskie.

§ 4.
1.

W zakresie obs³ugi w infrastrukturê ustala siê:
1) oznaczone na za³¹cznikach graficznych do niniejszej uchwa³y trasy przebiegu sieci uzbrojenia nie stanowi¹
ostatecznych przes¹dzeñ lokalizacyjnych i mog¹ podlegaæ korektom wynikaj¹cych z technicznych warunków
realizacji.

2.

Wymogi w zakresie ochrony rodowiska:
1) zachowanie w maksymalnym stopniu istniej¹cej zieleni lenej  lasy ochronne,
2) modernizacja istniej¹cych obiektów melioracyjnych celem dostosowania ich do przebiegu drogi,
3) dla terenów po³o¿onych w bezporednim s¹siedztwie ustala siê zakaz prowadzenia upraw gruntowych warzyw
przeznaczonych do bezporedniego spo¿ycia,
4) dla terenów drogi przebiegaj¹cej przez tereny lene przewidzieæ przepusty dla zwierz¹t.

3.

Dokonuje siê zmiany przeznaczenia gruntów rolnych o powierzchni 5,84 ha na cele nierolnicze dla obszaru objêtego
niniejsz¹ uchwa³¹ (w nastêpuj¹cych klasach bonitacyjnych):
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Kasa
bonitacyjna
R IV a
R IV b
RV
R VI
£ IV
£V
Ps IV
Ps V
Lz VI
Razem

Poz. 478

Powierzchnia
[ha]
0,38
2,20
2,22
0,51
0,26
0,06
0,08
0,08
0,05
5,84

(w tym decyzj¹ Wojewody Zachodniopomorskiego Nr GKN.2.N-7711-297/00 wydanej w dniu 25 wrzenia 2000 r.
dokonuje siê zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze grunty rolne klas IV o powierzchni 1,17 ha).
4.

Dokonuje siê zmiany przeznaczenia gruntów lenych na cele nielene stanowi¹cych czêæ dzia³ki nr 153/1, 154, 125,
124/1, 679 o ³¹cznej powierzchni 2,36 ha (zgoda Ministra rodowiska Nr ZS-S-2120/164/2000 z dnia
20 padziernika 2000 r.).
§ 5.

1.

Na obszarze objêtym niniejsz¹ zmian¹ planu trac¹ moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
gminy Widuchowa, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XXIII/95/87 Gminnej Rady Narodowej z dnia 30 wrzenia 19987 r.
(Dz. Urz. Woj. Szczec. Nr 8, poz. 93).

2.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siê
jednorazow¹ op³atê za wzrost wartoci nieruchomoci w wysokoci 0%.
§ 6.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy Widuchowa.
§ 7.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Henryk Siebert
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Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y Nr XIX/184/2000
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 10 listopada 2000 r.

O DROGI

DROGA G£ÓWNA (WOJEWÓDZKA NR 122)

LINIE ROZGRANICZAJ¥CE TERENY
O RÓ¯NYM SPOSOBIE U¯YTKOWANIA

GRANICA OBSZARU OBJÊTEGO ZMIAN¥

GRANICA GMINY WIDUCHOWA

OZNACZENIA

1:1000

ZMIANA PLANU OGÓLNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WIDUCHOWA
OBEJMUJ¥CA ZMIANÊ PRZEBIEGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 122

DROGA ZBIORCZA

LINIA ELEKTROENERGETYCZNA sn

SIEÆ WODOCI¥GOWA

KABLOWA LINIA TELEKOMUNIKACYJNA

GRANICA OTULINY CEDYÑSKIEGO PARKU
KRAJOBRAZOWEGO

O DROGI

DROGA DOJAZDOWA

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

DROGA G£ÓWNA (WOJEWÓDZKA NR 122)

STREFA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ STANOWISK
ARCHEOLOGICZNYCH W-III

LINIE ROZGRANICZAJ¥CE TERENY O RÓ¯NYM SPOSOBIE
U¯YTKOWANIA

GRANICA OBSZARU OBJÊTEGO ZMIAN¥

OZNACZENIA

1:1000
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Za³¹cznik nr 2 do uchwa³y Nr XIX/184/2000
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 10 listopada 2000 r.

ZMIANA PLANU OGÓLNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WIDUCHOWA
OBEJMUJ¥CA ZMIANÊ PRZEBIEGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 122

DROGA G£ÓWNA (WOJEWÓDZKA NR 122)

LINIA ELEKTROENERGETYCZNA

STREFA B OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ UK£ADÓW PRZESTRZENNYCH

O DROGI

LINIE ROZGRANICZAJ¥CE TERENY O RÓ¯NYM
SPOSOBIE U¯YTKOWANIA

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

STREFA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH W-III

DROGA DOJAZDOWA

DROGA ZBIORCZA

GRANICA OBSZARU OBJÊTEGO ZMIAN¥

OZNACZENIA

1:1000
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Za³¹cznik nr 3 do uchwa³y Nr XIX/184/2000
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 10 listopada 2000 r.

ZMIANA PLANU OGÓLNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WIDUCHOWA
OBEJMUJ¥CA ZMIANÊ PRZEBIEGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 122
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INFORMACJA
Urzêdu Regulacji Energetyki o decyzji Prezesa URE
z dnia 13 listopada 2000 r.
zatwierdzaj¹cej taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Us³ugowe EKO-WARK
Sp. z o.o. z siedzib¹ w Szczecinie.

DECYZJA
nr OSZ  820/8025  B/7/2000/I/AB
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b i c 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) oraz w zwi¹zku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego
(Dz. U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26, 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, Nr 141, poz. 944;
z 1998 r. Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 22, poz. 268), a tak¿e na podstawie § 16 ust. 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)
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 9 padziernika 2000 r. Przedsiêbiorstwa Produkcyjno-Us³ugowego EKO-WARK Spó³ka
z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ z siedzib¹ w Szczecinie posiadaj¹cej statystyczny numer identyfikacyjny REGON:
005433689 zwanej w dalszej czêci decyzji Przedsiêbiorstwem energetycznym postanawiam:
1) zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez wymienione wy¿ej Przedsiêbiorstwo energetyczne, stanowi¹c¹
za³¹cznik do niniejszej decyzji,
2) ustaliæ wspó³czynnik korekcyjny, o którym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 ze zm.), okrelaj¹cy projektowan¹ poprawê efektywnoci
funkcjonowania Przedsiêbiorstwa energetycznego oraz zmianê warunków prowadzenia przez to
Przedsiêbiorstwo danego rodzaju dzia³alnoci gospodarczej, w wysokoci 0,00 %,
3) ustaliæ okres obowi¹zywania bazowych cen i bazowych stawek op³at zawartych w taryfie oraz okres
obowi¹zywania wspó³czynnika korekcyjnego, o którym mowa w punkcie 2 niniejszej decyzji, do
31 grudnia 2001 r.

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego, na wniosek Przedsiêbiorstwa ProdukcyjnoUs³ugowego EKO-WARK Sp. z o.o. z siedzib¹ w Szczecinie posiadaj¹cego koncesje udzielone decyzj¹ Prezesa URE
z dnia 29 wrzenia 2000 r. na wytwarzanie ciep³a nr WCC/903/8025/W/3/2000/RW oraz na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a
nr PCC/930/8025/W/3/2000/RW, w dniu 10 padziernika 2000 r. zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie
zatwierdzenia taryfy dla ciep³a, ustalonej przez to Przedsiêbiorstwo energetyczne.
W trakcie postêpowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przedsiêbiorstwo
energetyczne opracowa³o taryfê zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 45 ust. 1-5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z pón. zm.) oraz z przepisami 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),
z uwzglêdnieniem regulacji zawartej w art. 7 ustawy z dnia 26 maja 2000 r. o zmianie ustawy  Prawo energetyczne
(Dz. U. Nr 48, poz. 555).
Aktualnie Przedsiêbiorstwo energetyczne nie realizuje przedsiêwziêæ inwestycyjnych w zakresie rozwoju, modernizacji
i ochrony rodowiska, które mia³yby wp³ywa na poprawê efektywnoci jego funkcjonowania w okresie obowi¹zywania
niniejszej taryfy.
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Ze wzglêdu na to, i¿ Przedsiêbiorstwo energetyczne opracowa³o taryfê dla ciep³a na bazie kosztów planowanych oraz
wprowadzi³o nowe rodzaje cen i stawek op³at, bior¹c pod uwagê ochronê interesów odbiorców, ustalono okres
obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at zawartych w taryfie do dnia 31 grudnia 2001 r., z uwagi na koniecznoæ ich
zweryfikowania po tym okresie obowi¹zywania.
W tym stanie rzeczy postanowi³em orzec, jak w sentencji.
Z upowa¿nienia
PREZESA
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
DYREKTOR
PÓ£NOCNO-ZACHODNIEGO ODDZIA£U
TERENOWEGO Z SIEDZIB¥ W SZCZECINIE
Witold Kêpa

Za³¹cznik do decyzji Prezesa URE
z dnia 13 listopada 2000 r.
nr OSZ-820/8025-B/7/2000/I/AB
TARYFA DLA CIEP£A
Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Us³ugowe
EKO-WARK Spó³ka z o.o.
Szczecin
CZÊÆ I  INFORMACJE OGÓLNE
1.

Taryfa zawiera ceny i stawki op³at za ciep³o dostarczane odbiorcom ciep³a w Kamieniu Pomorskim przez
Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Us³ugowe Eko-Wark Sp. z o.o. z siedzib¹ w Szczecinie dzia³aj¹ce na podstawie
koncesji udzielonych decyzjami Prezesa URE w dniu 5 padziernika 2000 r. na:
 wytwarzanie ciep³a nr WCC/903/8025/W/3/2000/RW,
 przesy³ i dystrybucjê ciep³a nr PCC/903/8025/W/3/2000/RW.

2.

Taryfa zosta³a ustalona przy uwzglêdnieniu w szczególnoci postanowieñ:
 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo Energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 ze zmianami),
 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,
 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.
CZÊÆ II  OBJANIENIA POJÊÆ I SKRÓTÓW U¯YTYCH W TARYFIE

1.

Odbiorca  ka¿dy, kto otrzymuje lub pobiera energiê ciepln¹ na podstawie umowy ze sprzedawc¹,

2.

Sprzedawca  Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Us³ugowe Eko-Wark Sp. z o.o. w Szczecinie, przedsiêbiorstwo
energetyczne dostarczaj¹ce odbiorcy ciep³o na podstawie umowy sprzeda¿y ciep³a, zawartej z tym odbiorc¹,

3.

ród³o ciep³a  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a dostarczanego do sieci
ciep³owniczej albo zainstalowane w obiekcie urz¹dzenia lub instalacje do wytwarzania ciep³a, które zasilaj¹ instalacje
odbiorcze w tym obiekcie,

4.

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,
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5.

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

6.

Uk³ad pomiarowo-rozliczeniowy  dopuszczone do stosowania urz¹dzenia s³u¿¹ce do pomiaru iloci i parametrów
nonika ciep³a, których odczyty stanowi¹ podstawê do obliczenia nale¿noci z tytu³u dostarczania ciep³a,

7.

Obiekt  budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,

8.

Instalacja odbiorcza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje, s³u¿¹ce do transportowania ciep³a lub ciep³ej
wody z wêz³ów cieplnych do odbiorników ciep³a lub punktów poboru ciep³ej wody w budynkach,

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.
CZÊÆ III  PODZIA£ ODBIORCÓW NA GRUPY
1. Wykaz róde³ ciep³a
RÓD£O

PALIWO

KO - 1, ul. S³owackiego 4

Gaz

KO - 2, ul. Strzelecka 14

Gaz

KO - 3, ul. Pocztowa 6a

Gaz

KO - 4, ul. Plac Katedralny 5

Gaz

2. Podzia³ odbiorców na grupy
Uwzglêdniaj¹c kryterium rodzaju ród³a ciep³a oraz miejsce dostawy ciep³a do odbiorców, podzia³ odbiorców na grupy
przedstawia siê nastêpuj¹co:
Grupa A1  Odbiorcy zasilani z kot³owni gazowych KO-1, KO-2 sieci¹ ciep³ownicz¹ bêd¹c¹ w³asnoci¹ sprzedawcy
i eksploatowan¹ przez sprzedawcê. Miejscem dostawy ciep³a s¹ rozdzielacze w budynkach.
Grupa A2  Odbiorcy zasilani bezporednio z kot³owni gazowych KO-1, KO-2, KO-3, KO-4.
CZÊÆ IV  RODZAJE ORAZ WYSOKOÆ CEN I STAWEK OP£AT
1.Ceny i stawki op³at dla poszczególnych grup odbiorców:
GRUPA A1
Lp.

Wyszczególnienie

1.

Cena za zamówion¹ moc ciepln¹

2.
3.

Cena ciep³a
Stawka sta³a op³aty za us³ugi
przesy³owe
Stawka zmienna op³aty za us³ugi
przesy³owe
Cena nonika ciep³a
Stawka op³aty abonamentowej

4.
5.
6.

Jednostka miary
z³/MW/rok
rata z³/MW/m-c
z³/GJ
z³/MW/rok
rata z³/MW/m-c
z³/GJ
z³/m3
z³/przy³¹cze/m-c

Ceny i stawki op³at
netto
brutto*
97 232,40
118 623,53
8 102,70
9 885,29
28,03
34,20
10 623,12
12 960,21
885,26
1 080,02
2,97
3,62
10,56
5,31

12,88
6,48

GRUPA A2
Lp.

Wyszczególnienie

1.

Cena za zamówion¹ moc ciepln¹

2.
3

Cena ciep³a
Cena nonika ciep³a

Jednostka miary
z³/MW/rok
rata z³/MW/m-c
z³/GJ
z³/m3

Ceny i stawki op³at
netto
brutto*
97 232,40
118 623,53
8 102,70
9 885,29
28,03
34,20
10,56
12,88

* Ceny i stawki op³at brutto zawieraj¹ podatek od towarów i us³ug (VAT) w wysokoci 22%.
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2. Stawki op³at za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej:
W przypadku przy³¹czenia do sieci ciep³owniczej przewidzianej w za³o¿eniach, o których mowa w 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.
CZÊÆ V. ZASADY USTALANIA OP£AT
1.

Roczna op³ata za zamówion¹ moc ciepln¹  stanowi iloczyn mocy cieplnej zamówionej przez odbiorcê i ceny za
zamówion¹ moc ciepln¹ dla danej grupy odbiorców, op³ata ta jest pobierana w 12 ratach miesiêcznych.

2.

Op³ata za dostarczone ciep³o  stanowi iloczyn iloci dostarczonego ciep³a, ustalonej na podstawie odczytów
wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego, i ceny ciep³a dla danej grupy odbiorców; op³ata ta jest pobierana
w ka¿dym miesi¹cu, w którym dostarczono ciep³o.

3.

Op³ata za nonik ciep³a  stanowi iloczyn ustalonej na podstawie wskazañ uk³adu pomiarowo  rozliczeniowego
iloci nonika ciep³a, dostarczonego do nape³niania i uzupe³niania jego ubytków w sieciach ciep³owniczych
i instalacjach odbiorczych oraz ceny nonika ciep³a dla danej sieci ciep³owniczej; op³ata ta jest pobierana w ka¿dym
miesi¹cu, w którym dostarczono nonik ciep³a.

4.

Op³ata sta³a za us³ugi przesy³owe  stanowi iloczyn mocy cieplnej zamówionej przez odbiorcê w roku obrotowym
i stawki op³aty za us³ugi przesy³owe dla danej grupy odbiorców; op³ata ta jest pobierana w 12 ratach miesiêcznych.

5.

Op³ata zmienna za us³ugi przesy³owe- stanowi iloczyn iloci dostarczonego ciep³a, ustalonej na podstawie odczytów
wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego i stawki zmiennej op³aty za us³ugi przesy³owe dla danej grupy
odbiorców; op³ata ta jest pobierana w ka¿dym miesi¹cu, w którym dostarczono ciep³o.

6.

Op³ata abonamentowa  stanowi iloczyn liczby przy³¹czy doprowadzaj¹cych ciep³o do obiektów odbiorcy, i stawki
op³aty abonamentowej; op³ata ta jest pobierana w ka¿dym miesi¹cu, w którym jest wystawiana faktura.
CZÊÆ VI  WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OP£AT

1.

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 przypadku:
 niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzeda¿y ciep³a,
 uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego,
 stosowania bonifikat, upustów i op³at dodatkowych,
 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 VII  ZASADY WPROWADZANIA ZMIANY CEN I STAWEK OP£AT

1.

Taryfa mo¿e obowi¹zywaæ nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Zachodniopomorskiego.

2.

O ka¿dej zmianie cen i stawek op³at sprzedawca powiadomi odbiorcê pisemnie na co najmniej 14 dni przed
wprowadzeniem nowych cen i stawek op³at.
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INFORMACJA
Urzêdu Regulacji Energetyki o decyzji Prezesa URE
z dnia 13 listopada 2000 r.
zatwierdzaj¹cej zmianê taryfy dla ciep³a ustalonej przez Przedsiêbiorstwo Projektowo-Us³ugowe Hydronika
z siedzib¹ w Koszalinie.
DECYZJA
nr OSZ820/2696-B/35/99/2000/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 Projektowo  Us³ugowego Hydronika z siedzib¹ w Koszalinie zawartego w pimie z dnia
31 padziernika 2000 r. w sprawie przed³u¿enia okresu obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at zawartych w pierwszej
taryfie dla ciep³a do dnia 31 grudnia 2000 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-820/2696-B/27/99 z dnia 29 padziernika 1999 r., do dnia 31 grudnia 2000 r.,

2.

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

Przedsiêbiorstwo energetyczne posiadaj¹ce koncesje wydane w dniu 20 listopada 1998 r. o numerach
WCC/659/2696/U/2/98/BK  na wytwarzanie ciep³a i PCC/693/2696/U/2/98/BK  na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a,
zmienione decyzjami z dnia 21 wrzenia 2000 r. o numerach WCC/659A/2696/W/3/2000/ZJ oraz
PCC/693A/2696/W/3/2000/ZJ ustali³o taryfê dla ciep³a, która zosta³a zatwierdzona decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji
Energetyki nr OSZ820/2696-B/27/99 z dnia 29 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).
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Ponadto Przedsiêbiorstwo energetyczne z³o¿y³o wniosek o przed³u¿enie obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at
zawartych w pierwszej taryfie dla ciep³a do dnia 31 grudnia 2000 r., z uwagi na koniecznoæ opracowania i przed³o¿enia
do zatwierdzenia taryfy dla ciep³a dostosowanej do aktualnego stanu prawnego.
Bior¹c pod uwagê obecny stan prawny stwierdzam, i¿ przed³u¿enie obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at zawartych
w pierwszej taryfie dla ciep³a nie zagrozi bezpieczeñstwu dostaw ciep³a jak i nie spowoduje wzrostu obci¹¿enia odbiorców
ciep³a.
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

Za³¹cznik do decyzji Prezesa URE
z dnia 13 listopada 2000 r.
nr OSZ820/2696-B/35/99/2000/I
ZMIANA TARYFY DLA CIEP£A
Przedsiêbiorstwo Projektowo-Us³ugowe
Hydronika
Koszalin
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-820/2696-B/27/99 z dnia 29 padziernika 1999 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
W czêci I. Objanienie skrótów i pojêæ u¿ywanych w taryfie: w punkcie 3 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 A: Rodzaje i wysokoæ cen i stawek op³at w opomiarowanym systemie rozliczeñ w Czêci IV: Rodzaje i 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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Grupa
odbiorców
A1

Wyszczególnienie

Stawki op³at za us³ugi przesy³owe
netto

brutto

Stawka op³aty sta³ej

z³/MW/rok

8.463,24

10.325,15

Stawka op³aty zmiennej

z³/MW/m-c
z³/GJ

705,27
2,94

860,43
3,59

z³/MW/rok
z³/MW/m-c
z³/GJ

9.060,48
755,04
3,10

11.053,79
921,15
3,78

z³/MW/rok
z³/MW/m-c
z³/GJ

4.817,40
401,45
1,45

5.877,23
489,77
1,77

z³/MW/rok
z³/MW/m-c
z³/GJ

6.261,96
521,83
1,79

7.639,59
636,63
2,18

z³/MW/rok
z³/MW/m-c
z³/GJ

17.955,36
1.496,28
5,46

21.905,54
1.825,46
6,66

z³/MW/rok
z³/MW/m-c
z³/GJ

17.955,36
1.496,28
3,96

21.905,54
1.825,46
4,83

z³/MW/rok
z³/MW/m-c
z³/GJ

10.960,32
913,36
5,48

13.371,59
1.114,30
6,69

z³/MW/rok
z³/MW/m-c
z³/GJ

10.960,32
913,36
5,48

13.371,59
1.114,30
6,69

A2

Stawka op³aty sta³ej

A3

Stawka op³aty sta³ej

Stawka op³aty zmiennej

Stawka op³aty zmiennej
A4

Stawka op³aty sta³ej

A5

Stawka op³aty sta³ej

Stawka op³aty zmiennej

Stawka op³aty zmiennej
A6

Stawka op³aty sta³ej

A7

Stawka op³aty sta³ej

Stawka op³aty zmiennej

Stawka op³aty zmiennej
A8

Jednostka miary

Poz. 480

Stawka op³aty sta³ej
Stawka op³aty zmiennej

*stawki op³at brutto zawieraj¹ podatek VAT w wysokoci 22%.
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 punkcie D: Stawki op³at za przy³¹czenie do sieci w Czêci IV: Rodzaje i 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.
W czêci VI: Standardy jakociowe obs³ugi odbiorców 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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INFORMACJA
Urzêdu Regulacji Energetyki o decyzji Prezesa URE
z dnia 13 listopada 2000 r.
zatwierdzaj¹cej zmianê taryfy dla ciep³a ustalonej przez Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o. z siedzib¹ w Barlinku.

DECYZJA
nr OSZ820/220-A/23/99/2000/I/BSt
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 Barlinku zawartego w pimie
z dnia 9 listopada 2000 r. w sprawie przed³u¿enia okresu obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at zawartych
w pierwszej taryfie dla ciep³a do dnia 30 kwietnia 2001 r. oraz dostosowania stawek op³at za us³ugi przesy³owe oraz
stawek op³at za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej do zmienionych przepisów ustawy  Prawo energetyczne, zwanego
w dalszej czêci decyzji Przedsiêbiorstwem energetycznym postanawiam:
1.

przed³u¿yæ okres obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at zatwierdzonych w pierwszej taryfie dla ciep³a,
zatwierdzonej moj¹ decyzj¹ nr OSZ-820/220-A/20/99 z dnia 10 listopada 1999 r., do dnia 30 kwietnia 2001 r.,

2.

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

UZASADNIENIE
Przedsiêbiorstwo energetyczne posiadaj¹ce koncesje wydane w dniu 26 padziernika 1998 r. o numerach
WCC/348A/220/W/3/99/BP na wytwarzanie ciep³a, PCC/355/220/U/1/98/AS na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a oraz
OCC/100/220/U/1/98/AS na obrót ciep³em, ustali³o taryfê dla ciep³a, która zosta³a zatwierdzona decyzj¹ Prezesa Urzêdu
Regulacji Energetyki nr OSZ820/220-A/20/99 z dnia 10 listopada 1999 r.
W zwi¹zku z og³oszeniem ustawy z dnia 26 maja 2000 r.  o zmianie ustawy  Prawo energetyczne nast¹pi³a koniecznoæ
dostosowania ww. taryfy w czêci dotycz¹cej stawek op³at za us³ugi przesy³owe oraz stawek op³at za przy³¹czenie do
sieci ciep³owniczej.
W pimie z dnia 9 listopada 2000 r. 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.

Ponadto Przedsiêbiorstwo energetyczne z³o¿y³o wniosek o przed³u¿enie obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at
zawartych w pierwszej taryfie dla ciep³a do dnia 30 kwietnia 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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Bior¹c pod uwagê powy¿sze stwierdzam, i¿ przed³u¿enie obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at zawartych
w pierwszej taryfie dla ciep³a nie zagrozi bezpieczeñstwu dostaw ciep³a jak i nie spowoduje wzrostu obci¹¿enia 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
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

Za³¹cznik do decyzji Prezesa URE
z dnia 13 listopada 2000 r.
nr OSZ-820/220-A/23/99/2000/BSt

ZMIANA TARYFY DLA CIEP£A
Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Barlinek
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 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 nr OSZ-820/220-A/20/99 z dnia
10 listopada 1999 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
W czêci A Informacje ogólne w pkt 2 zmienia siê wyjanienie definicji rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe zastêpuj¹c
dotychczasowe rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 lipca 1998 r. 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).
W czêci D Rodzaje oraz wysokoci cen i stawek op³at w pkt 1 Ceny i stawki op³at zamiast dotychczasowych stawek
op³at za us³ugi przesy³owe wprowadza siê nastêpuj¹ce stawki:
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Wyszczególnienie
Stawka op³aty sta³ej
Z³/MW/m-c
Stawka op³aty zmiennej
z³/GJ

Poz. 481 - 482

Grupa odbiorców

Stawki
op³at

IA

IB

IC

III

netto*

1.321,99

817,54

1.523,30

1.737,68

netto*

5,91

4,19

6,50

9,31

* do stawek op³at netto zostanie dodany podatek VAT w wysokoci 22 %.
Stawka op³at 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.) tj. poprzez wyodrêbnienie w dotychczasowej stawce op³aty za us³ugi
przesy³owe op³aty sta³ej i op³aty zmiennej.
W czêci D Rodzaje oraz wysokoci cen i stawek op³at w pkt II Stawki op³at za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej
zamiast dotychczasowych 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 dnia
10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z pón. zm.), stawki op³at za przy³¹czenie do sieci kalkuluje
siê na podstawie jednej czwartej redniorocznych nak³adów inwestycyjnych na budowê odcinków sieci s³u¿¹cych do
przy³¹czania 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.
W czêci E Zasady ustalania cen i stawek op³at wykrela siê treæ od pkt 5 do koñca rozdzia³u i wprowadza siê
nastêpuj¹cy zapis:
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.
W czêci F Warunki stosowania cen i stawek op³at zapis dotycz¹cy standardów jakociowych 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.
W czêci G Zasady wprowadzania zmiany cen i stawek op³at skrela siê pkt 1 i 3.
Pozosta³a czêæ taryfy pozostaje bez zmian.

Poz. 482
INFORMACJA
Urzêdu Regulacji Energetyki o decyzji Prezesa URE
z dnia 21 listopada 2000 r.
o odmowie zatwierdzenia zmiany w obowi¹zuj¹cej taryfie dla ciep³a wnioskowanej przez Zak³ad Techniki
i In¿ynierii Komunalnej Energotech -2 Sp. z o.o. z siedzib¹ w winoujciu.
Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki informuje, 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 l, 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,
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poz. 926 i Nr 141, poz. 944 z 1998 r. Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 22, poz. 268) 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 i 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), na wniosek Zak³adu Techniki i In¿ynierii Komunalnej Energotech-2 Sp. z o.o. z siedzib¹ w winoujciu
zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia zmiany w obowi¹zuj¹cej taryfie dla ciep³a.
Wnioskowana zmiana taryfy dotyczy³a rozszerzenia zawartej w pierwszej taryfie odbiorców grupy B zaopatrywanych
z kot³owni olejowych, o now¹ podgrupê odbiorców B4.
Po przeprowadzeniu postêpowania administracyjnego w dniu 21 listopada 2000 r. wydano decyzjê nr OSZ/820/453E/11/2000/I/BS o odmowie zatwierdzenia wnioskowanej przez Zak³ad Techniki i In¿ynierii Komunalnej Energotech -2
Sp. z o.o. z siedzib¹ w winoujciu zmiany taryfy dla ciep³a zatwierdzonej decyzj¹ nr OSZ/820/453-C/15/99 z dnia
19 padziernika 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 41, poz. 662 z pón. zm.).
Z upowa¿nienia
PREZESA
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
DYREKTOR
PÓ£NOCNO-ZACHODNIEGO ODDZIA£U
TERENOWEGO Z SIEDZIB¥ W SZCZECINIE
Witold Kêpa
Poz. 483
OBWIESZCZENIE
Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Szczecinie
z dnia 13 listopada 2000 r.
w sprawie zmian w sk³adzie osobowym Rady Miejskiej w Goleniowie.
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 Goleniowie w okrêgu
wyborczym Nr 4.
1.

Rada Miejska w Goleniowie uchwa³¹ Nr XXVI/234/00 z dnia 31 sierpnia 2000 r. na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 3
ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. stwierdzi³a wyganiecie mandatu radnego Jacka Szymaniaka z listy nr 8 -Goleniowska
Inicjatywa Samorz¹dowa. Jednoczenie na podstawie art. 194 ust. 1 wspomnianej ustawy Rada Miejska w Goleniowie
uchwa³¹ Nr XXIX/254/00 z dnia 26 padziernika 2000 r. stwierdzi³a, ¿e radnym zosta³ Pan Dariusz Poleszczuk, 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
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DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

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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