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Poz. 13
ZARZĄDZENIE NR 16/2001
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 12 stycznia 2001 r.
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Rady Gminy w Pełczycach.
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 związku z wygaśnięciem mandatu radnego stwierdzonym
uchwałą Nr XVIII/138/2000 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 28 grudnia 2000 r., w porozumieniu z Wojewódzkim
Komisarzem Wyborczym w Szczecinie, zarządza się co następuje:
§ 1.
1.

Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Pełczycach, w okręgu wyborczym nr 3, w którym wybiera
się jednego radnego.

Dziennik Urzędowy
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 2
2.

– 26 –
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Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 25 marca 2001 r.
§ 2.

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik
do zarządzenia.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI
Władysław Lisewski

Załącznik do zarządzenia Nr 16/2001
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 12 stycznia 2001 r. (poz. 13)

KALENDARZ WYBORCZY
Data wykonania czynności
Do 29 stycznia 2001 r.

−

Do 3 lutego 2001 r.

−

Do 8 lutego 2001 r.

−

Do 23 lutego 2001 r.

−

Do 24 lutego 2001 r.

−

Do 4 marca 2001 r.

−
−

Do 10 marca 2001 r.

−

Do 11 marca 2001 r.
24 marca 2001 r.

−
−

25 marca 2001 r.
godz. 6.00 20.00

−

Treść
podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia,
zarządzenia wojewody
podanie do publicznej wiadomości informacji o granicach,
numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu
wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji
wyborczej
powołanie przez wojewódzkiego komisarza wyborczego
terytorialnej komisji wyborczej
zgłaszanie gminnej komisji wyborczej list kandydat w
na radnych
nadanie numer w zarejestrowanym listom kandydat w
na radnych
powołanie przez zarząd gminy obwodowych komisji
wyborczych
podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia,
informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji
wyborczych
rozplakatowanie obwieszczenia gminnej komisji wyborczej
o zarejestrowanych listach kandydat w na radnych
zawierających numery list, dane o kandydatach umieszczone
w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami
kandydat w i list
sporządzenie spisu wyborców w gminie
przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji
wyborczych spisu wyborc w
głosowanie
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Poz. 14
ZARZĄDZENIE NR 17/2001
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 15 stycznia 2001 r.
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Świeszynie.
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 związku z wygaśnięciem mandatów radnych stwierdzonym
uchwałami Nr XXIII/144/2000 i Nr XXIII/145/2000 Rady Gminy w Świeszynie z dnia 29 grudnia 2000 r., w porozumieniu
z Wojewódzkim Komisarzem Wyborczym w Szczecinie, zarządza się co następuje:
§ 1.
1.

Zarządza się wybory uzupełniające do Gminy w Świeszynie, w okręgu wyborczym nr 7, w którym wybiera się dwóch
radnych.

2.

Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 25 marca 2001 r.
§ 2.

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik
do zarządzenia.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

WOJEWODA
w/z
Grzegorz Jankowski
I Wicewojewoda
Załącznik do zarządzenia Nr 17/2001
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 15 stycznia 2001 r. (poz. 14)

Data wykonania czynności
Do 29 stycznia 2001 r.

−

Do 3 lutego 2001 r.

−

Do 8 lutego 2001 r.

−

Do 23 lutego 2001 r.

−

Do 24 lutego 2001 r.

−

Do 4 marca 2001 r.

−
−

Treść
podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia,
zarządzenia wojewody
podanie do publicznej wiadomości informacji o granicach,
numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu
wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji
wyborczej
powołanie przez wojewódzkiego komisarza wyborczego
terytorialnej komisji wyborczej
zgłaszanie gminnej komisji wyborczej list kandydat w
na radnych
nadanie numer w zarejestrowanym listom kandydat w
na radnych
powołanie przez zarząd gminy obwodowych komisji
wyborczych
podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia,
informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji
wyborczych
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Do 10 marca 2001 r.

−

Do 11 marca 2001 r.
24 marca 2001 r.

−
−

25 marca 2001 r.
godz. 6.00 20.00

−

Poz. 14 - 15

rozplakatowanie obwieszczenia gminnej komisji wyborczej
o zarejestrowanych listach kandydat w na radnych
zawierających numery list, dane o kandydatach umieszczone
w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami
kandydat w i list
sporządzenie spisu wyborców w gminie
przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji
wyborczych spisu wyborc w
głosowanie

Poz. 15
UCHWAŁA NR XXVIII/321/2000
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 15 grudnia 2000 r.
w sprawie zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna – zmiana przebiegu
drogi wojewódzkiej nr 122.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 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, Nr 88,
poz. 985) 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 uchwały nr XV/138/99 Rady Miejskiej
w Chojnie z dnia 7 października 1999 r. o przystąpieniu do sporządzenia w/w zmiany i uchwały nr XXV/261/2000 z dnia
7 września 2000 r. zmieniającącej uchwały nr XV/138/99 z dnia 7 października 1999 r., Rada Miejska w Chojnie uchwala,
co następuje:
§ 1.
Dokonuje się zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna, zatwierdzonym
uchwałą nr XXXV/196/93 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 października 1993 r. w sprawie miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna (Dz. Urz. Woj. Szcz. z 1994 r. Nr 2, poz. 17; z 1996 r. Nr 4, poz. 36;
z 1998 r. Nr 16, poz. 103; z 2000 r. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 18, poz. 1999, Nr 33, poz. 420) w zakresie zmiany
przebiegu drogi wojewódzkiej nr 122 – zgodnie z załącznikiem – rysunkiem zmiany w miejscowym planie ogólnym
zagospodarowania przestrzennego w skali 1: 1 000.
§ 2.
Przepisy ogólne.
1.

Granice obszaru zmiany w planie oznaczono na rysunku zmiany w skali 1: 1 000, stanowiącym integralną część
zmiany jako załącznik do niniejszej uchwały.

2.

Obszar opracowania obejmuje powierzchnię 2,07 ha.
Obszar objęty opracowaniem:

OBRĘB
GEOD.

Krzym w

NUMER
DZIAŁKI

POW
[HA]

cz. 68

0,1415

cz. 312

1,6269

cz. 309

0,3022

Razem

2,0706

PRZEDMIOT ZMIAN
PRZEZNACZENIE
PRZEZNACZENIE PO
W OBOWIĄZUJĄCYM PLANIE ZMIANIE FUNKCJI
P/UT Tereny przemysłowoTeren drogi
składowe
wojew dzkiej
RL Lasy
nr 122
DK 122 droga krajowa nr 122
relacji Krajnik Dolny Pyrzyce
tereny w d rzeki
W rzeka Rurzyca
Rurzycy z mostem

Dziennik Urzędowy
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 2

– 29 –

Poz. 15

3.

Ustalenia zmiany w planie obejmują:
1) tereny urządzeń tras komunikacyjnych – droga główna, oznaczona na rysunku zmiany w planie symbolem 01 KG,
2) tereny wód rzeki Rurzycy, oznaczone na rysunku zmiany w planie symbolem W,

4.

Tereny, o których mowa w ust. 1, do chwili ich zagospodarowania zgodnie ze zmianą funkcji terenu, mogą być
wykorzystywane w sposób dotychczasowy.

5.

Obowiązującym ustaleniem zmiany w planie są linie rozgraniczające drogi 01 KG.

6.

Zagospodarowanie trasy komunikacyjnej w obrębie linii rozgraniczających jest orientacyjne.

7.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w decyzjach administracyjnych należy określać według zasad
ustalonych dla terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi jak na rysunku zmiany w planie.
§ 3.
Przepisy szczegółowe

1.

Oznacza się na rysunku zmiany w planie odcinek drogi wojewódzkiej relacji Krajnik Dolny – Pyrzyce
symbolem 01KG jako drogę główną, jednojezdniową – o powierzchni 1,77 ha.

2.

Dla terenu 01 KG ustala się:
1) Budowę nowego fragmentu jezdni drogi wojewódzkiej uzyskując na całej długości nawierzchnię o szerokości
6.0 m i obustronnych poboczy szerokości 2.0 m o nawierzchni utwardzonej.
2) Przejście mostem na rzeką Rurzycą na wysokości powyżej poziomu wielkiej wody powodziowej na rzece Odrze
(3.72 m npm.) - minimalna rzędna niwelety korpusu drogowego wynosi 4.72 m npm.
3) Ze względu na budowę dużych nasypów przy realizacji mostu ustala się zmienną szerokość drogi 01 KG
w liniach rozgraniczających od 25.0 do 42.0 m według rysunku zmiany.
4) Odprowadzenie wód opadowych – kanalizacją deszczową, przed odprowadzeniem do odbiornika konieczne
podczyszczenie wód opadowych (separatory oleju i związków ropopochodnych).
5) Ze względu na położenie w Otulinie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego – przestrzegać postanowień zawartych
w rozporządzeniu Nr 3/93 Wojewody Szczecińskiego z 1 kwietnia 1993 r. w sprawie utworzenia Cedyńskiego
Parku Krajobrazowego.
6) Konieczne obsadzenie drogi w liniach rozgraniczających szpalerem zieleni izolacyjnej: drzewami i krzewami.

3.

Oznacza się na rysunku zmiany w planie tereny wód otwartych – rzeka Rurzyca - symbolem W – o powierzchni 0,30 ha.

4.

Realizacja mostu nad rzeką Rurzyca w ciągu drogi wojewódzkiej oznaczonej symbolem 01 KG.

5.

Na terenie ustalenia występuje strefa „W III” ochrony stanowiska archeologicznego (według rysunku zmiany)
– obowiązują ustalenia:
1) uzgodnienie i opiniowanie wszelkich poczynań inżynierskich, budowlanych i innych podejmowanych w obrębie
granic strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego przez służbę ochrony zabytków.
2) w przypadku podjęcia realizacji inwestycji obowiązuje przeprowadzenie interwencyjnych badań
archeologicznych na koszt Inwestora. Właściciele, użytkownicy terenu i inwestorzy zobowiązani są
do zawiadomienia służby ochrony zabytków o podjęciu działań inwestycyjnych lub remontowych związanych
z pracami ziemnymi z wyprzedzeniem minimum 2-tygodniowym,
3) rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji uzależnia się od uzyskania stosownego zezwolenia
od służby ochrony zabytków. Badania archeologiczne mają charakter sezonowy, w okresie od maja
do października.

6.

Dokonuje się zmiany przeznaczenia gruntów rolnych o powierzchni 1,52 ha na cele nierolnicze stanowiących część
działki nr 312:

7.

R IVa

R IVb

RV

Rz VI

Ł IV

ŁV

Lz V

Lz VI

0.0456

0.3373

0.1591

0.0105

0.2396

0.4715

0.1718

0.0862

Dokonuje się zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne stanowiących część działki nr 68 o powierzchni
0,14 ha będących w zarządzaniu Nadleśnictwa Chojna (zgoda Ministra Środowiska ZS - 2120/162/2000 z dnia
23 listopada 2000 r.).
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§ 4.
Przepisy końcowe.
1.

Na obszarze objętym niniejszą zmianą w planie tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Chojna zatwierdzonego uchwałą nr XXXV/196/93 Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 28 grudnia 1993 r. (Dz. Urz. Woj. Szcz. z 1994 r. Nr 2, poz. 17, z późn. zm).

2.

Zgodnie z art. 10 ust. 3; art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę
za wzrost wartości nieruchomości w wysokości 0 %.

3.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Chojnie.

4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Kostański
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Załącznik do uchwały Nr XXVIII/321/2000
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 15 grudnia 2000 r. (poz. 15)

ORIENTAACYJNA TRASA PRZEBIEGU MOSTU NAD RZEKĄ RURZYCĄ

RZEKA RURZYCA
OŚ DROGI

DROGA GŁÓWNA WOJEWÓDZKA NR 122

STREFA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ STANOIWIDK ARCHEOLOGICZNYCH

LINIE ROZGRANICZAJACE TERENY O RÓZNYM SPOSOBIE UŻYTKOWANIA

GRANICA GMINY CHOJNA

1: 1 000

GRANICA OBSZARU OBJETEGO ZMIANĄ

ZMIANA W MIEJSCOWYM PLANIE OGÓLNYM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY CHOJNA OBEJMUJĄCA ZMIANĘ PRZEBIEGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 122
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UCHWAŁA NR XVI/123/2000
Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia 28 grudnia 2000 r.
w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ińsko – obręb geodezyjny Storkowo
– dz. nr 271/2; 271/3; 271/4; 272/2; 272/3; 273/1; 274/2; 274/3; 274/4; 274/5; 275/1.
Na podstawie art. 8 ust. 1, 2, art. 26 i 28 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 uchwały nr XIV/108/2000
Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 czerwca 2000 r. Rada Miejska w Ińsku uchwala co następuje:
USTALENIA OGÓLNE
§ 1.
Dokonuje się zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ińsko, zatwierdzonego uchwałą Nr V/39/90 Rady
Gminy i Miasta Ińsko z dnia 25 października 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego Nr 20, poz. 283).
§ 2.
1. Zmiana planu obejmuje tereny położone w obrębie geodezyjnym Storkowo – nr geodezyjny działek: 271/2; 271/3;
271/4; 272/2; 272/3; 273/1; 274/2; 274/3; 274/4; 274/5; 275/1.
Powierzchnia zmiany wynosi: 9,22 ha.
2. Przedmiotem zmiany planu jest zmiana funkcji terenu określonego w planie symbolem B19/R/P tereny rolne
– rezerwa terenu pod przemysł, na funkcję P – tereny przemysłowe wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
3.

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1) uzyskanie ładu przestrzennego, a szczególnie ochrona interesów publicznych ponadlokalnych i lokalnych,
umożliwienie działalności różnorodnych podmiotów przy jednoczesnej minimalizacji wzajemnych konfliktów;
2) racjonalne wykorzystanie przestrzeni oraz zapewnienie dostępności do korzystania z dróg i terenów
ogólnodostępnych.

4. Ustalenia planu obejmują:
1) teren pod funkcję przemysłową z niezbędną infrastrukturą techniczną, oznaczony na rysunku planu symbolem P.
2) teren projektowanej drogi obwodowej oznaczony na rysunku planu symbolem KS (zgodnie z obowiązującym
planem).
5. Tereny objęte zmianą planu do chwili ich zagospodarowania zgodnie z projektowaną funkcją mogą pełnić
dotychczasową funkcję.
6. Integralną częścią zmiany planu jest rysunek zmiany planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik graficzny nr 1
do niniejszej uchwały.
7. Obowiązującymi ustaleniami zmiany są następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu:
1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu bądź różnych zasadach zagospodarowania,
2) oznaczenia nieprzekraczalnych linii zabudowy.
8. Trasy przebiegów projektowanej sieci infrastruktury technicznej oznaczone na rysunku planu nie stanowią
przesądzeń lokalizacyjnych. Zaleca się prowadzić w liniach rozgraniczenia dróg i ulic.
9. Dla istniejących sieci i obiektów infrastruktury technicznej (linie energetyczne) znajdujących się na terenach zmiany
planu należy zapewnić dostęp (na zasadzie służebności) lub przebudować kolizyjne odcinki na koszt użytkownika
terenu.
10. Urządzenia infrastruktury technicznej, źródłowe i przemysłowe dla potrzeb zakładu należy lokalizować na terenie
własnej działki a ich strefy: ochrony i uciążliwości nie powinny przekraczać granicy działki. Dopuszcza się lokalizacje
wspólne dla kilku użytkowników zlokalizowanych w obszarze zmiany planu.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
§ 3.
1.

Ustalenia funkcjonalno-przestrzenne.
1) Wyznacza się teren oznaczony symbolem P – pod funkcję przemysłową wraz z niezbędna infrastrukturą
techniczna (m.in. z-d produkcji węgla drzewnego).
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Ustala się:
a) uciążliwość obiektów przemysłowych winna ograniczać się do terenu działki. Wjazd na tereny przemysłowe
z dróg gminnych,
b) dopuszcza się jeden wjazd na teren działki dla poszczególnych zakładów,
c) należy zadbać o wysoki standard estetyczny obiektów kubaturowych (wysokość obiektów ~ 30m),
d) zabezpieczyć miejsca parkingowe na terenie działki dla funkcji przemysłowej.
2)

Wyznacza się teren (zgodnie z obowiązującym planem) oznaczony symbolem KS pod projektowaną drogę (ulicę)
obwodową.
Ustala się:
a) szerokość projektowanej drogi obwodowej w liniach rozgraniczenia – 25 m,
b) zakaz wjazdu z terenów przemysłowych na projektowaną drogę.

2.

Ustalenia w zakresie ochrony środowiska.
1) Teren opracowania znajduje się w otulinie Ińskiego Parku Krajobrazowego – obowiązują ograniczenia zawarte
w decyzjach i rozporządzeniach dla I.P.K. Zakaz realizacji obiektów szkodliwych dla środowiska.
2) Transport samochodowy surowców i wyrobów możliwy drogą wojewódzką nr 151 do dróg krajowych nr 10
i nr 20.
3) Ustala się dla terenu objętego zmianą:
a) opracowanie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko z uwzględnieniem położenia obszaru
w otulinie Ińskiego Parku Krajobrazowego i w sąsiedztwie I.P.K.,
b) zasięg uciążliwości obiektów przemysłowych winien zamykać się w granicach działki,
c) wprowadzenie zieleni izolacyjnej wysokiej od terenów sąsiednich.
4) Teren opracowania nie posiada aktualnej ewidencji stanowisk archeologicznych.
a) zobowiązuje się Inwestora do powiadomienia Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków
w Szczecinie o zamiarze rozpoczęcia prac ziemnych z wyprzedzeniem min. 14-dniowym celem umożliwienia
przeprowadzenia nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego,
b) w razie stwierdzenia okoliczności, które mają znaczenie dla stanu zachowania obiektów zabytkowych
i warstw kulturowych Inwestor zobowiązany jest zlecić przeprowadzenie ratunkowych badań
archeologicznych wyspecjalizowanej jednostce badawczej.

3.

Ustalenia w zakresie komunikacji.
1) Oznacza się na rysunku planu układ ulic miasta symbolami:
a) KS – projektowana ulica (droga) obwodowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 – szerokość w liniach
rozgraniczenia 25 m,
b) 1KG – istniejąca ulica (Sienkiewicza) w ciągu drogi wojewódzkiej o szerokości 25 m w liniach rozgraniczenia,
c) 1Kl – ulica (Studnicka) w ciągu drogi gminnej do skrzyżowania 15 m i dalej 20 m,
d) 2Kl – droga gminna o szerokości 15 m.

4.

Ustalenia w zakresie inżynierii.
1) W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
a) dla celów socjalnych – zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągu zbiorowego z ul. Sienkiewicza
i Studnickiej,
b) dla celów przemysłowych (Z-d produkcji węgla drzewnego) – z ujęcia własnego zlokalizowanego na
obszarze działki, z zastosowaniem obiegu zamkniętego.
Dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci.
c) budowę awaryjnych studni publicznych zgodnie z zarządzeniem nr 2 M.C.P.i B. z dnia 21 września 1995 r.
poprzedzone rozpoznaniem hydrogeologicznym,
d) budowę hydrantów p/poż. na głównej sieci wodociągowej.
2) W zakresie odprowadzenia ścieków ustala się:
a) ścieki socjalno-bytowe – podłączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej w ul. Studnickiej i Sienkiewicza
i istniejącej oczyszczalni,
b) ścieki technologiczne – po podczyszczeniu – wprowadzenie do obiegu zamkniętego,
Dopuszcza się odprowadzenie oczyszczonych ścieków do istniejącej kanalizacji.
c) wody opadowe – po podczyszczeniu do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej i cieku wodnego – rz. Iny.
3) W zakresie usuwania odpadów ustala się:
a) segregację odpadów na terenie działki (odpady socjalne, przemysłowe),
b) odpady socjalno-bytowe wywożone na istniejące wysypisko w Powalicach,
c) odpady technologiczne – po segregacji – do powtórnego wykorzystania.
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W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
Zasilanie obszaru – projektowanymi stacjami transformatorowymi 15/0,4 kV z linii magistralnej L-72. Zachować
strefę uciążliwości po 8 m od istniejącej linii energetycznej 15 kV lub przebudować kolizyjne odcinki na koszt
użytkownika terenu.
W zakresie zaopatrzenia w gaz:
Zaopatrzenie w gaz – ze źródeł indywidualnych.
W zakresie zaopatrzenia w ciepło:
Indywidualne źródło ciepła, lub ze źródła lokalnego. Zaleca się paliwa najmniej uciążliwe dla otoczenia.
W zakresie obsługi telekomunikacyjnej:
a) obsługę terenu z istniejącej sieci telefonicznej w ul. Sienkiewicza,
b) obszar opracowania znajduje się w zasięgu telefonii komórkowej,
c) zachować istniejący kabel światłowodowy w ul. Sienkiewicza zabezpieczyć w trakcie budowy
projektowanej drogi, lub przebudować na koszt Inwestora drogi.
USTALENIA KOŃCOWE
§ 4.

1.

Dokonuje się zmiany przeznaczenia użytków rolnych na cele nierolnicze łącznie dla obszaru 9,18 ha.

Lp.
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
2.

Nr działki

Pow. całkowitej
w ha
1,17
0,47
0,68
0,30
0,40
1,89
0,51
0,50
1,22
2,04
9,18 ha

271/2
271/3
271/4
272/2
272/3
273/1
274/2
274/3
274/4
275/1
RAZEM

Grunty
kl. IVa
1,17
0,47
0,68
0,30
0,40
1,89
0,51
0,50
1,22
2,04
9,18

Zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze o pow. 9,18 ha uzyskano decyzją Wojewody
Zachodniopomorskiego Nr GKNZ.N-7711-339/100 z dnia 10 listopada 2000 r.
§ 5.

W związku z uchwaleniem Zmiany Planu ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
na terenach objętych zmianą planu:
–

30 % dla terenu oznaczonego symbolem P – tereny przemysłowe,

–

0 % dla terenu oznaczonego symbolem KS – projektowana droga obwodowa.
§ 6.

Na obszarze objętym niniejszą uchwałą uchyla się uchwałę Nr V/39/90 Rady Gminy i Miasta Ińsko z dnia
25 października 1990 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ińsko. (Dz. Urz. Woj.
Szczecińskiego Nr 20, poz. 283).
§ 7.
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Ińsku.
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Witold Ratkowski
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Załącznik do uchwały Nr XVI/123/2000
Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia 28 grudnia 2000 r. (poz. 16)

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA IŃSKO

GMINA IŃSKO
OBRĘB STORKOWO
SKALA
1: 1 000

Dziennik Urzędowy
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 2

– 36 –

Poz. 17

Poz. 17
POROZUMIENIE
zawarte w dniu 11 stycznia 2001 r.
pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim
a Zarządem Powiatu Wałeckiego
w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych
z przeprowadzeniem badań specjalistycznych i obserwacji szpitalnej poborowych
dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej.
Porozumienie zostało zawarte w Szczecinie, pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Zarządem Powiatu Wałeckiego,
reprezentowanym przez:
1)

Janusza Różańskiego – Starostę Powiatu,

2)

Bogdana Wankiewicza – Wicestarostę Powiatu.

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 91,
poz. 577; z 1999 r. Nr 70, poz. 778; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 22, poz. 268, Nr 48, poz. 550 i poz. 552), art. 5 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578, Nr 155, poz. 1014; z 2000 r. Nr 12, poz. 136,
Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 95, poz. 1041), w związku z art. 30 ust. 4 ustawy
z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 40, poz. 174,
Nr 54, poz. 254; z 1994 r. Nr 43, poz. 165; z 1995 r. Nr 141, poz. 692; z 1996 r. Nr 7, poz. 44, Nr 10, poz. 56, Nr 106, poz. 496;
z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 495, Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 770, Nr 141, poz. 944; z 1998 r. Nr 146,
poz. 961, Nr 162, poz. 1114 i poz. 1126; z 1999 r. Nr 50, poz. 500; z 2000 r. Nr 12, poz. 136), strony porozumienia postanawiają,
co następuje:
§ 1.
Wojewoda Zachodniopomorski powierza, a Zarząd Powiatu Wałeckiego przyjmuje do realizacji zadanie wynikające z art. 30
ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, a polegające
na zlecaniu zakładom opieki zdrowotnej przeprowadzenia na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej badań
specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej poborowych.
§ 2.
Na pokrycie kosztów wykonania zadań objętych porozumieniem, Wojewoda Zachodniopomorski przekazuje dotację
celową w ramach przewidywanych w budżecie na ten cel wydatków.
§ 3.
1.

Dotacja celowa zostanie przekazana po przedłożeniu Wojewodzie Zachodniopomorskiemu kalkulacji kosztów badań
specjalistycznych i obserwacji szpitalnej poborowych, sporządzonej w oparciu o zawarte przez Zarząd Powiatu
umowy z zakładami opieki zdrowotnej i zweryfikowaniu tej kalkulacji przez służby merytoryczne
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

2.

Koszty wykonania badań specjalistycznych, o których mowa w § 1, powinny być zgodne z cennikiem usług
medycznych, obowiązującym w zakładzie opieki zdrowotnej, do którego poborowy został skierowany.
§ 4.

Przekazana na przedmiotowy cel dotacja celowa podlega rozliczeniu w terminie jednego miesiąca po zakończeniu poboru.
§ 5.
Nadzór nad prawidłowością wykonywania powierzonych zadań sprawuje Wojewoda Zachodniopomorski.
§ 6.
1.

Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.

2.

Każda ze stron może w każdym czasie wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu
wypowiedzenia.

3.

Wojewoda Zachodniopomorski może wypowiedzieć porozumienie bez zachowania okresu wypowiedzenia w wypadku
stwierdzenia naruszenia przez Zarząd Powiatu przepisów prawa przy wykonywaniu powierzonych zadań.
Wypowiedzenie lub zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4.
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§ 7.
Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach:
-

po jednym dla stron porozumienia;

-

dwa egzemplarze dla Wydziału Nadzoru i Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.
§ 8.

Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI

ZARZĄD POWIATU
STAROSTA
Janusz Rożański

w/z
Grzegorz Jankowski
I Wicewojewoda

WICESTAROSTA
Bogdan Wankiewicz

Poz. 18
POROZUMIENIE
zawarte w dniu 11 stycznia 2001 r.
pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim
a Powiatem Wałeckim
w sprawie prowadzenia niektórych spraw związanych z wydawaniem paszportów.
Porozumiemie zostało zawarte pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim zwanym w treści porozumienia Powierzającym
a Powiatem Wałeckim, zwanym w treści porozumienia Przejmującym, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu
reprezentowany przez:
1.

Janusza Różańskiego - Starostę powiatu

2.

Bogdana Wankiewicza - Wicestarostę powiatu

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 91,
poz. 577; z 1999 r. Nr 70, poz. 778; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 22, poz. 268, Nr 48, poz. 550 i poz. 552 ) w związku z art. 5
ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578, Nr 155 poz. 1014; z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 95, poz. 1041)
§ 1.
1.

Powierzający powierza a Przejmujący przyjmuje, na zasadach określonych w niniejszym porozumieniu, prowadzenie
w jego imieniu niżej wymienionych spraw należących do kompetencji Powierzającego na podstawie przepisów
ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach (Dz. U. z 1991 r. Nr 2, poz. 5; z 1997 r. Nr 114, poz. 739 ), zwanej
w treści porozumienia ustawą o paszportach :
a) Przyjmowanie wniosków paszportowych i w związku z tym w szczególności:
– sprawdzenie poprawności wypełnienia podania - kwestionariusza paszportowego,
– sprawdzenie zgodności danych zawartych w kwestionariuszu paszportowym z dowodem osobistym,
– sprawdzenie kompletności wniosku,
b) wydawanie paszportów i w związku z tym w szczególności:
– sprawdzenie czy paszport nie posiada wad technicznych i merytorycznych,
– egzekwowanie od osób odbierających paszport innych decyzji pracowników WSO ZUW w Szczecinie
posiadających uprawnienia do podejmowania decyzji o wydaniu paszportu odnotowanych
na kwestionariuszu paszportowym Pz – 70,
c) przechowywanie paszportów do czasu ich wydania wnioskodawcom,
d) prowadzenie dokumentacji związanej z przyjmowaniem wniosków o wydanie paszportu oraz wydawaniem
paszportów, wynikające z przepisów ustawy o paszportach oraz wskazań Wojewody Zachodniopomorskiego.
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Przejmujący zobowiązuje się przy prowadzeniu powierzonych spraw, o których mowa w ust. 1 przestrzegać przepisów
ustawy o paszportach, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz
postanowień niniejszego porozumienia i ustaleń w nim przewidzianych.
§ 2.

Powierzający zobowiązuje się do odbioru wniosków kwestionariuszy paszportowych (Pz-70) od Przejmującego
i dostarczania zrealizowanych paszportów do siedziby Przejmującego nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu,
§ 3.
1.

Przejmujący zobowiązuje się, w związku z przejęciem od Powierzającego zadań o których mowa w § l ust. 1 do:
– zapewnienia pomieszczeń, w których będą przyjmowane wnioski o wydanie paszportu i wydawane paszporty,
– przechowywania i zabezpieczenie paszportów oraz dokumentacji paszportowej zgodnie z przepisami prawa
ustalającymi wymogi i warunki w tym zakresie.

2.

Przejmujący zobowiązany jest poinformować pisemnie Powierzającego o pracownikach Starostwa Powiatowego,
którzy będą wykonywali powierzone sprawy podając ich dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania) oraz
stanowisko służbowe i komórkę organizacyjną, w której są zatrudnieni.
§ 4.

1.

Przejmujący umożliwi Powierzającemu lub upoważnionym przez niego pracownikom Zachodniopomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Szczecinie, w każdym czasie wykonywanie nadzoru nad prawidłową realizacją przez Przejmującego
powierzonych spraw, w tym zapewnienia i przestrzegania wymogów przechowywania oraz zabezpieczenia paszportów
i dokumentacji paszportowej.

2.

W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1, Powierzający uprawniony jest do kontroli oraz do wydawania na
podstawie ustaleń kontroli zaleceń pokontrolnych skierowanych do zarządu Powiatu.

3.

Termin, zakres oraz okres trwania kontroli, o której mowa w ust. 2, ustala Powierzający zawiadamiając pisemnie
Starostę Powiatowego o zamiarze jej przeprowadzenia najpóźniej na 3 dni przed terminem rozpoczęcia.

4.

Przyjmujący zobowiązuje się do wykonywania przekazanych zaleceń pokontrolnych, o których mowa w § 4 ust. 2.
§ 5.

1.

W związku z prowadzeniem powierzonych spraw Powierzający przekazywał będzie Przejmującemu środki finansowe na
pokrycie kosztów osobowych wraz z pochodnymi dla 1 etatu kalkulacyjnego, w wysokości skalkulowanej w oparciu
o średnią stawkę przypadającą dla pracownika administracji rządowej wykonującego zadania określone w § 1.

2.

Kwota dotacji przewidziana na realizację przedmiotowego zadania w 2001 r. wynosić będzie 18.259 złotych
(słownie: osiemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć).

3.

Zmiana stawek następować będzie wraz z rewaloryzacją płac w sferze budżetowej począwszy od 2002 r.

1.
2.

§ 6.
Porozumienie zawarte zostaje na czas nieoznaczony.
Powierzający będzie pokrywał koszty, o których mowa w § 5, począwszy od dnia 1 stycznia 2001 r.

3.

Każda ze stron może wypowiedzieć Porozumienie z zachowaniem trzymiesięcznego wypowiedzenia dokonanego
na koniec miesiąca kalendarzowego, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 i 5.

4.

Powierzający może wypowiedzieć porozumienie bez zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku,
gdy Przejmujący nie wykonuje lub nienależycie wykonuje porozumienie a w szczególności narusza postanowienia
§ 1 ust. 2, § 3 ust. 1.

5.

Przejmujący może wypowiedzieć porozumienie bez zachowania terminów w przypadku gdy Powierzający nie przekaże
środków finansowych, o których mowa w § 5 za dwa kolejne okresy płatności.

6.

Rozwiązanie porozumienia w trybie określonym w ust. 3 i 4 wymaga uprzedniego złożenia pisemnego oświadczenia
drugiej Stronie o jego jednostronnym wypowiedzeniu z podaniem terminu rozwiązania porozumienia.
§ 7.

W sprawach nie uregulowanych w porozumieniu odpowiednie zastosowanie mają przepisy ustawy o paszportach oraz
Kodeksu postępowania administracyjnego i Kodeksu cywilnego.
§ 8.
Porozumienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2001 r.
§ 9.
Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
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§ 10.
Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej strony.
PRZEJMUJĄCY

POWIERZAJĄCY

STAROSTA
Janusz Rożański

WOJEWODA
w/z
Grzegorz Jankowski
I Wicewojewoda

WICESTAROSTA
Bogdan Wankiewicz

Poz. 19
OBWIESZCZENIE
Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Szczecinie
z dnia 15 stycznia 2001 r.
o wynikach głosowania i wynikach wyborów uzupełniających.do Rady Miejskiej w Międzyzdrojach oraz
Rady Gminy w Baniach.
Na podstawie art. 182 w związku z art.192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060) podaje się do wiadomości wyborców wyniki
wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Międzyzdrojach oraz Rady Gminy w Baniach przeprowadzonych w dniu
14 stycznia 2001 r.
CZĘŚĆ I
I.

W dniu 14 stycznia 2001 r. na części województwa zachodniopomorskiego przeprowadzono wybory uzupełniające
do 2 rad gmin liczących do 20 tyś. mieszkańców:
– do Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
– do Rady Gminy w Baniach
CZĘŚĆ II

Terytorialne komisje wyborcze ustaliły następujące wyniki wyborów do ww. Rad na części obszaru województwa
zachodniopomorskiego.
Rozdział 1
I.

Dla wyboru Rady Miejskiej w Międzyzdrojach:

1.

Utworzono l okręg wyborczy, w którym wybierano l radnego. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła
742. W głosowaniu wzięło udział (oddano karty ważne) 230 wyborców, co stanowi 30,99% uprawnionych
do głosowania.

2.

Gminna Komisja Wyborcza potwierdziła, iż otrzymała protokół głosowania od l obwodowej komisji wyborczej.
Na podstawie tego protokołu komisja sporządziła zestawienie wyników głosowania w okręgu i uwzględniając liczby
głosów ważnych w okręgu wyborczym oraz głosów ważnych oddanych na poszczególne listy kandydatów
i kandydatów z tych list ustaliła następujące wyniki wyborów:

Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty – wybierano l radnego.
Wybory odbyły się.
Głosowanie przeprowadzono.
1.

Głosów ważnych oddano

224

2.

Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:
Lista nr l Komitet Wyborczy „Wicko”
Szerszeń Tadeusz
Lista nr 2 Komitet Wyborczy „Nadzieja”
Liszka Józef
Lista nr 3 Komitet Wyborczy „Szerszeń”
Rogowska Julianna

55
55
115
115
54
54
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A.

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym:
Liszka Józef

II.

Dla wyboru Rady Gminy w Baniach:

1.

Utworzono l okręg wyborczy, w którym wybierano l radnego. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła:
928. W głosowaniu wzięło udział (oddano karty ważne): 369 wyborców, co stanowi 39,76 % uprawnionych
do głosowania

2.

Gminna Komisja Wyborcza potwierdziła, iż otrzymała protokół głosowania od l obwodowej komisji wyborczej.
Na podstawie tego protokołu komisja sporządziła zestawienie wyników głosowania w okręgu i uwzględniając liczby
głosów ważnych w okręgu wyborczym oraz głosów ważnych oddanych na poszczególne listy kandydatów
i kandydatów z tych list ustaliła następujące wyniki wyborów:

Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 3 mandaty – wybierano l radnego.
Wybory odbyły się.
Głosowanie przeprowadzono.
1.

Głosów ważnych oddano

360

2.

Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:
Lista nr l Komitet Wyborczy „Lokalna Inicjatywa”
Nowak Eugeniusz
Lista nr 2 Komitet Wyborczy „Solidarni”
Jurkowski Józef
Lista nr 3 Komitet Wyborczy „Wspólnota Lubanowo”
Mączka Bogusława Aniela
Lista nr 4 Komitet Wyborczy „Nad Tywą”
Białek Longin Czesław

102
102
28
28
38
38
192
192

A.

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym:
Białek Longin Czesław
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KOMISARZ WYBORCZY
Marian Szabo

Wydawca: Wojewoda Zachodniopomorski
Redakcja:
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Wydział Nadzoru i Kontroli
ul. Wały Chrobrego 4, 70 - 502 Szczecin, tel.: 4 - 303 - 380, e-mail: dziennikzuw @ szczecin.uw.gov.pl.
Skład, druk i rozpowszechnianie:
Zakład Obsługi Administracji Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
ul. Wały Chrobrego 4, 70 - 502 Szczecin, tel.: 4 - 303 - 439
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, można nabywać:
w punkcie sprzedaży: Biblioteka Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Wały Chrobrego 4, 70 - 502 Szczecin,
tel.: 4 - 303 - 402, pok.146
na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Administracji Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
ul. Wały Chrobrego 4, 70 - 502 Szczecin, tel.: 4 - 303 - 439
Prenumeratę można zgłaszać tylko na okres roczny w terminie do dnia 31 stycznia danego roku na rok bieżący, uiszczając stosowną kwotę
na konto Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70 - 502 Szczecin, Wydział Finansowy
NBP O/O Szczecin Nr 10101599 - 5597 - 223 - 1, załączając do zamówienia kserokopię dowodu wpłaty.
Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Zachodniopomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego,ul. Wały Chrobrego 4, pok.146, codziennie z wyjątkiem poniedziałków w godzinach 10.00 - 14.00.
Tłoczono z polecenia Wojewody Zachodniopomorskiego w Zakładzie Obsługi Administracji Zachodniopomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70 - 502 Szczecin,
Dział Poligrafii

ISSN 1508 - 4744

Cena 2,40 zł

