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ZARZ¥DZENIE NR 219/99
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 22 wrzenia 1999 r.
w sprawie zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych.
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602, Nr 160, poz. 1060) w zwi¹zku z wyganiêciem mandatu radnego stwierdzonego uchwa³¹
Nr IX/64/99 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 17 wrzenia 1999 r., w porozumieniu z Wojewódzkim Komisarzem
Wyborczym w Szczecinie, zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§ 1.
1. Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Miejskiej w Golczewie, w okrêgu wyborczym nr 6, w którym wybiera
siê jednego radnego.
2. Datê wyborów wyznacza siê na niedzielê 28 listopada 1999 r.
§ 2.
Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci wyborczych okrela kalendarz wyborczy stanowi¹cy za³¹cznik
do zarz¹dzenia.
§ 3.
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI
W³adys³aw Lisewski

Za³¹cznik do zarz¹dzenia Nr 219/99
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 22 wrzenia 1999 r.
KALENDARZ WYBORCZY

Data wykonania czynnoci

Tre

do 4 padziernika 1999 r. –
do 9 padziernika 1999 r. –

do 14 padziernika 1999 r. –
do 29 padziernika 1999 r. –
do godz. 24.00
do 2 listopada 1999 r.
–
do 7 listopada 1999 r.

–
–

podanie do publicznej wiado
zarz¹dzenia wojewody
podanie do publicznej wiad
numerze i liczbie radny
wyborczym oraz o wyznacz
wyborczej
powo³anie przez wojewódzk
terytorialnej komisji wyborcz
zg³aszanie terytorialnej kom
na radnych
nadanie numerów zarejestro
radnych
powo³anie przez zarz¹d
wyborczych
podanie do publicznej wiado
informacji o numerach i gr
oraz wyznaczonych siedz
wyborczych
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Data wykonania czynnoci

Poz. 625 - 626

Tre

do 13 listopada 1999 r.

–

do 14 listopada 1999 r.
27 listopada 1999 r.

–
–

28 listopada 1999 r.
godz. 6.00 – 20.00

–

rozplakatowanie obwieszc
wyborczej o zarejestrowany
radnych zawieraj¹cych num
umieszczone w zg³oszeniac
oznaczeniami kandydatów i l
sporz¹dzenie spisu wyborców
przekazanie przewodnicz¹
wyborczych spisu wyborców
g³osowanie

Poz. 626
ZARZ¥DZENIE NR 222/99
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 27 wrzenia 1999 r.
w sprawie zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych.
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602, Nr 160, poz. 1060) w zwi¹zku z wyganiêciem mandatu radnego stwierdzonego uchwa³¹
Nr X/72/99 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 22 wrzenia 1999 r., w porozumieniu z Wojewódzkim Komisarzem Wyborczym
w Szczecinie, zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§ 1.
1. Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Miejskiej w Lipianach w okrêgu wyborczym nr 2, w którym wybiera siê
jednego radnego.
2. Datê wyborów wyznacza siê na niedzielê 28 listopada 1999 r.
§ 2.
Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci wyborczych okrela kalendarz wyborczy stanowi¹cy za³¹cznik
do zarz¹dzenia.
§ 3.
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI
W³adys³aw Lisewski
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Za³¹cznik do zarz¹dzenia Nr 222/99
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 27 wrzenia 1999 r.
KALENDARZ WYBORCZY

Data wykonania czynnoci

Tre

do 4 padziernika 1999 r. –
do 9 padziernika 1999 r. –

do 14 padziernika 1999 r. –
do 29 padziernika 1999 r. –
do godz. 24.00
do 2 listopada 1999 r.
–
do 7 listopada 1999 r.

–
–

do 13 listopada 1999 r.

–

do 14 listopada 1999 r.
27 listopada 1999 r.

–
–

28 listopada 1999 r.
godz. 6.00 – 20.00

–

podanie do publicznej wiado
zarz¹dzenia wojewody
podanie do publicznej wiad
numerze i liczbie radny
wyborczym oraz o wyznacz
wyborczej
powo³anie przez wojewódzk
terytorialnej komisji wyborcz
zg³aszanie terytorialnej kom
na radnych
nadanie numerów zarejestro
radnych
powo³anie przez zarz¹d
wyborczych
podanie do publicznej wiado
informacji o numerach i gr
oraz wyznaczonych siedz
wyborczych
rozplakatowanie obwieszc
wyborczej o zarejestrowan
radnych zawieraj¹cych num
umieszczone w zg³oszeniac
oznaczeniami kandydatów i l
sporz¹dzenie spisu wyborców
przekazanie przewodnicz¹
wyborczych spisu wyborców
g³osowanie

Poz. 627
ZARZ¥DZENIE NR 223/99
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 27 wrzenia 1999 r.
w sprawie zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych.
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602, Nr 160, poz. 1060) w zwi¹zku z wyganiêciem mandatu radnego stwierdzonego uchwa³¹
Nr /X/71/99 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 24 wrzenia 1999 r., w porozumieniu z Wojewódzkim Komisarzem Wyborczym
w Szczecinie, zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§ 1.
1. Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Miejskiej w Drawnie w okrêgu wyborczym nr l, w którym wybiera siê
jednego radnego.
2. Datê wyborów wyznacza siê na niedzielê 28 listopada 1999 r.
§ 2.
Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci wyborczych okrela kalendarz wyborczy stanowi¹cy za³¹cznik
do zarz¹dzenia.
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§ 3.
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI
W³adys³aw Lisewski

Za³¹cznik do zarz¹dzenia Nr 223/99
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 27 wrzenia 1999 r.

KALENDARZ WYBORCZY

Data wykonania czynnoci

Tre

do 4 padziernika 1999 r. do 9 padziernika 1999 r. -

do 14 padziernika 1999 r. do 29 padziernika 1999 r. do godz. 24.00
do 2 listopada 1999 r.
do 7 listopada 1999 r.

-

do 13 listopada 1999 r.

-

do 14 listopada 1999 r.
27 listopada 1999 r.

-

28 listopada 1999 r.
godz. 6.00 – 20.00

-

podanie do publicznej wiado
zarz¹dzenia wojewody
podanie do publicznej wiad
numerze i liczbie radny
wyborczym oraz o wyznacz
wyborczej
powo³anie przez wojewódzk
terytorialnej komisji wyborcz
zg³aszanie terytorialnej kom
na radnych
nadanie numerów zarejestro
radnych
powo³anie przez zarz¹d
wyborczych
podanie do publicznej wiado
informacji o numerach i gr
oraz wyznaczonych siedz
wyborczych
rozplakatowanie obwieszc
wyborczej o zarejestrowany
radnych zawieraj¹cych num
umieszczone w zg³oszeniac
oznaczeniami kandydatów i l
sporz¹dzenie spisu wyborców
przekazanie przewodnicz¹
wyborczych spisu wyborców
g³osowanie
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UCHWA£A NR VII/53/99
Rady Miejskiej w Pe³czycach
z dnia 29 kwietnia 1999 r.
w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Pe³czyce.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) Rada Miejska w Pe³czycach uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
W Statucie Miasta i Gminy Pe³czyce stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do uchwa³y Nr XVIII/100/96 Rady Miejskiej w Pe³czycach
z dnia 21 marca 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Pe³czyce (Dz. Urz. Woj. Gorzowskiego Nr 13, poz. 124)
zmienia siê treæ § 27 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:
Zarz¹d wybierany jest przez Radê Gminy w liczbie 4 osoby, sporód radnych lub spoza sk³adu Rady w ci¹gu 6 miesiêcy
od daty og³oszenia wyników wyborów przez w³aciwy organ wyborczy z uwzglêdnieniem ust. 3 i 4.
§ 2.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Wojciech Eckert

Poz. 629
UCHWA£A NR VIII/78/99
Rady Gminy w Starej D¹browie
z dnia 25 sierpnia 1999 r.
w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stara D¹browa obejmuj¹cej
tereny pod us³ugi, turystykê, handel i gastronomiê wraz ze stacj¹ paliw w obrêbie miejscowoci Stara
D¹browa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie terytorialnym (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), oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412) i art. 7 ustawy z dnia
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i lenych (Dz. U. Nr 16, poz. 78; z 1997 r. Nr 60, poz. 370, Nr 80, poz. 505,
Nr 160, poz. 1079; z 1991 r. Nr 106, poz. 668) Rada Gminy w Starej D¹browie uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Zgodnie z uchwa³¹ Rady Gminy w Starej D¹browie Nr XXIV/149/97 z dnia 8 sierpnia 1997 r. dokonaæ zmiany planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Stara D¹browa, zatwierdzonego uchwa³¹ Gminnej Rady Narodowej w Starej
D¹browie Nr XVIII/91/87 z dnia 29 padziernika 1987 r. (Dz. Urz. Woj. Szczec. Nr 8, poz. 92; z 1994 r. Nr 12, poz. 93).
Rozdzia³ I
USTALENIA WSTÊPNE
Czêæ I
PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA ZMIANY PLANU
§ 2.
1. Zmiany w planie obejmuj¹ ³¹czn¹ powierzchniê 1,35 ha. Granice obszaru zmiany oznaczono na rysunku planu
w skali 1:1000, stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

1905

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Poz. 629

2. Przedmiotem zmiany planu jest zmiana funkcji terenu okrelonego symbolem RZ  ³¹ki, na funkcjê tereny pod
us³ugi, turystykê, handel i gastronomiê wraz ze stacj¹ paliw.
3. Ustalenia planu obejmuj¹:
1) tereny pod projektowan¹ stacjê paliw wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹, oznaczone na rysunku planu symbolem
KS. UG,
2) zasady obs³ugi w zakresie urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, okrelone na rysunku planu oznaczeniami
liniowymi.
4. Tereny, o których mowa w ust. 1 do chwili ich zagospodarowania, zgodnie ze zmian¹ funkcji, mog¹ byæ
wykorzystywane w sposób dotychczasowy.
5. Trasy przebiegów projektowanych sieci infrastruktury technicznej, oznaczone na rysunku planu, s¹ ilustracj¹
zasad przebiegu i nie stanowi¹ przes¹dzeñ lokalizacyjnych.

Czêæ II
WYJANIENIA U¯YWANYCH POJÊÆ
§ 3.
Ilekroæ w niniejszej uchwale wystêpuje termin:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy  nale¿y przez to rozumieæ liniê, poza któr¹ realizacja wszelkich obiektów jest
niedopuszczalna,
2) wskanik dopuszczalnej maksymalnej powierzchni zabudowy  nale¿y przez to rozumieæ stosunek maksymalnej
powierzchni zabudowanej do ca³kowitej powierzchni terenu,
3) dopuszczalna maksymalna wysokoæ zabudowy  nale¿y przez to rozumieæ wysokoæ zabudowy liczon¹ od poziomu
terenu do najwy¿ej po³o¿onych czêci budynków podanej w postaci iloci kondygnacji oraz liczonej w metrach nad
poziom terenu,
4) linie rozgraniczaj¹ce  nale¿y przez to rozumieæ linie rozdzielaj¹ce tereny elementarne o ró¿nych funkcjach i ró¿nych
zasadach zagospodarowania. Linie rozgraniczaj¹ce wyznaczaj¹ równoczenie linie obowi¹zuj¹cych podzia³ów
geodezyjnych,
Rozdzia³ II
PRZEPISY SZCZEGÓ£OWE
Czêæ I
USTALENIA DOTYCZ¥CE KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
§ 4.
1. Wyznacza siê teren oznaczony na rysunku planu symbolem KS UG z przeznaczeniem pod us³ugi, turystykê, handel
i gastronomiê wraz ze stacj¹ paliw.
2. Dla terenu oznaczonego symbolem KS UG ustala siê:
1) maksymaln¹ wysokoæ zabudowy 2,5 kondygnacji, dachy dwu lub wielospadowe o k¹cie nachylenia
od 35° do 45°; zabudowa o wysokim standardzie estetycznym,
2) jednostronn¹ obs³ugê komunikacyjn¹ inwestycji dla kierunku, przy którym jest zlokalizowana z dobudow¹
pasa wy³¹czenia z drogi Szczecin-Chociwel,
3) obowi¹zek zapewnienia miejsc parkingowych dla obs³ugi obszaru,
4) realizacjê urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej,
5) projektowanie obiektów budowlanych zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
6) ze wzglêdu na warunki geologiczne nale¿y lokalizowaæ czêæ techniczn¹ stacji paliw we wschodniej czêci
obszaru, natomiast po zachodniej stronie obszaru czêæ us³ugowo-handlow¹ i parkingi. Przed podjêciem prac
projektowych nale¿y wykonaæ szczegó³ow¹ dokumentacjê in¿yniersko-geologiczn¹ z rozpoznaniem warunków
hydrogeologicznych,
7) obowi¹zek opracowania oceny oddzia³ywania inwestycji na rodowisko, na etapie z³o¿enia wniosku o wydanie
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
3. Nale¿y uzgodniæ lokalizacjê inwestycji na etapie projektu technicznego z w³aciwymi organami w zakresie:
1) sposobu zabezpieczenia p/po¿. dla stacji paliw,
2) dostêpu do rzeki Gie³dnicy (Bia³y Potok) w przypadku prowadzenia robót melioracyjnych.
3) pod³¹czenia obszaru do drogi Szczecin-Chociwel,
4) ochrony ludnoci cywilnej.
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Czêæ II
USTALENIA DOTYCZ¥CE OCHRONY RODOWISKA
§ 5.
Ze wzglêdu na bezporednie s¹siedztwo obszaru zmiany z rzek¹ Gie³dnic¹ (Bia³y Potok) wprowadza siê nastêpuj¹ce
ustalenia w zakresie ochrony rodowiska:
1) dla stacji paliw obowi¹zek opracowania oceny oddzia³ywania inwestycji na rodowisko, na etapie z³o¿enia wniosku
o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i do rozwi¹zañ projektowych,
2) ograniczenie uci¹¿liwoci w granicach obszaru bêd¹cego przedmiotem zmiany,
3) zachowaæ istniej¹c¹ zieleñ,
4) wprowadziæ pas nasadzeñ drzew i krzewów o znaczeniu biocentrycznym o szerokoci 15 m wzd³u¿ zachodniej granicy
terenu,
5) wzd³u¿ po³udniowej granicy obszaru wprowadziæ pas zieleni izolacyjnej od dolinki cieku i gruntów ornych
(wykorzystaæ istniej¹cy nasyp drogi polnej),
6) nale¿y zastosowaæ proekologiczne rozwi¹zania technologiczne dla stacji paliw, w szczególnoci obejmuj¹ce wszelkie
zabezpieczenia co do zbiorników paliw, dystrybutorów, gospodarki wodno-ciekowej oraz zaopatrzenie w system
automatycznej aparatury kontrolno-pomiarowej.
Czêæ III
USTALENIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
§ 6.
1. Zaopatrzenie w wodæ z wùasnego ujæcia lub z wodociàgu w Starej Dàbrowie za pomocà rurociàgu ¨ 90 mm (PCV).
W projekcie technicznym nale¿y przewidzieæ sposób zaopatrzenia w wodê do zewnêtrznego gaszenia wg
obowi¹zuj¹cych przepisów, w tym rozmieszczenie hydrantów naziemnych lub punktów czerpania wody.
2. Odprowadzenie nieczystoci do lokalnej oczyszczalni znajduj¹cej siê w granicach obszaru zmiany. Wody opadowe
nale¿y podczyszczaæ w separatorze piasku i substancji ropopochodnych z odp³ywem do rzeki Gie³dnicy (Bia³y
Potok).
3. Sposób zasilania w energiê elektryczn¹ obszaru zmiany nast¹pi na warunkach okrelonych przez dysponenta sieci.
Na terenie objêtym zmian¹ planu nale¿y wybudowaæ stacjê transformatorow¹ nas³upow¹. Projektowana stacja
winna byæ zasilana z linii 15 kV o numerze eksploatacyjnym 75/10.
4. Dla obszaru zmiany ustala siê miejski system gromadzenia odpadów w pojemnikach i wywóz ich na wysypisko
odpadów komunalnych.
5. Telekomunikacja na zasadach ustalonych przez dysponenta sieci.
Rozdzia³ III
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 7.
1. 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 30 %.
2. Dokonuje siê zmiany przeznaczenia gruntów o powierzchni 1,35 ha na cele nierolnicze i nielene dla obszaru
okrelonego w § 2 ust. 1 objêtego niniejsz¹ uchwa³¹, w nastêpuj¹cych klasach bonitacyjnych:
1) R I V b
1,25 ha,
2) L z I V
0,10 ha.
3. Na obszarze objêtym niniejsz¹ zmian¹ trac¹ moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
gminy Stara D¹browa, zatwierdzonego uchwa³¹ Gminnej Rady Narodowej w Starej D¹browie Nr XVIII/91/87 z dnia
29 padziernika 1987 r. (Dz. Urz. Woj. Szczec. Nr 8, poz. 92; z 1994 r. Nr 12, poz. 93).
4. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Zbigniew £uczyñski
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Za³¹cznik do uchwa³y Nr VIII/78/99
Rady Gminy w Starej D¹browie
z dnia 25 sierpnia 1999 r.

OZNACZENIA GRAFICZNE RYSUNKU PLANU

GRANICE OPRACOWANIA

USTALENIA PLANU
LINIE ROZGRANICZAJ¥CE
LINIE ROZGRANICZAJ¥CE TERENY O RÓ¯NYM PRZEZNACZENIU
SYMBOLE TERENÓW OKRELONYCH W MIEJSCOWYM
PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PRZEZNACZENIE TERENU
TERENY BUDOWLANE
TERENY US£UG TURYSTYKI HANDLU, GASTRONOMII WRAZ ZE STACJ¥ PALIW
TERENY ZIELONE
DRZEWA I GRUPY DRZEW – PROJEKTOWANE

1908

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Poz. 630

Poz. 630
UCHWA£A NR VIII/79/99
Rady Gminy w Starej D¹browie
z dnia 25 sierpnia 1999 r.
w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stara D¹browa obejmuj¹cej
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe w obrêbie miejscowoci Kicko.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie terytorialnym (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), oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r., Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412) i art. 7 ustawy z dnia
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i lenych (Dz. U. Nr 16, poz. 78; z 1997 r. Nr 60, poz. 370, Nr 80, poz. 505,
Nr 160, poz. 1079; z 1991 r. Nr 106, poz. 668), Rada Gminy w Starej D¹browie uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Zgodnie z uchwa³¹ Rady Gminy w Starej D¹browie Nr XXIV/150/97 z dnia 8 sierpnia 1997 r. (zmiana: uchwa³a Nr XXVIII/
179/97 z dnia 30 grudnia 1997 r.) dokonaæ zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stara
D¹browa, zatwierdzonego uchwa³¹ Gminnej Rady Narodowej w Starej D¹browie Nr XV1II/91/87 z dnia
29 padziernika 1987 r. (Dz. Urz. Woj. Szczec. Nr 8, poz. 92; z 1994 r. Nr 12, poz. 93).
Rozdzia³ I
USTALENIA WSTÊPNE
Czêæ I
PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA ZMIANY PLANU
§ 2.
1. Zmiany w planie obejmuj¹ ³¹czn¹ powierzchniê 11,23 ha. Granice obszaru zmiany oznaczono na rysunku planu
w skali 1:1000, stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Przedmiotem zmiany planu jest zmiana funkcji terenu okrelonego symbolem RP  pola orne, na funkcjê tereny
turystyczno-wypoczynkowe z mo¿liwoci¹ wiadczenia us³ug gastronomicznych.
3. Ustalenia planu obejmuj¹:
1) tereny projektowanej zabudowy turystyczno-wypoczynkowej (letniskowej), oznaczone na rysunku planu
symbolem TRW 1, TRW 2, TRW 3, TRW 4,
2) tereny zieleni urz¹dzonej, ogólnodostêpnej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZU,
3) tereny urz¹dzeñ tras komunikacyjnych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDG oraz dróg pieszych
i rowerowych  KP,
4) zasady obs³ugi w zakresie urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, oznaczone na rysunku planu oznaczeniami
liniowymi.
4. Tereny, o których mowa w ust. 1 do chwili ich zagospodarowania, zgodnie ze zmian¹ funkcji terenu, mog¹ byæ
wykorzystywane w sposób dotychczasowy.
5. Trasy przebiegów projektowanych sieci infrastruktury technicznej, oznaczone na rysunku planu, s¹ ilustracj¹
zasad przebiegu i nie stanowi¹ przes¹dzeñ lokalizacyjnych.
Czêæ II
WYJANIENIA U¯YWANYCH POJÊÆ
§ 3.
Ilekroæ w niniejszej uchwale wystêpuje termin:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy  nale¿y przez to rozumieæ liniê, poza któr¹ realizacja wszelkich obiektów jest
niedopuszczalna,
2) wskanik dopuszczalnej maksymalnej powierzchni zabudowy  nale¿y przez to rozumieæ stosunek maksymalnej
powierzchni zabudowanej do ca³kowitej powierzchni terenu,
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3) dopuszczalna maksymalna wysokoæ zabudowy  nale¿y przez to rozumieæ wysokoæ zabudowy liczon¹ od poziomu
terenu do najwy¿ej po³o¿onych czêci budynków podanej w postaci iloci kondygnacji oraz liczonej w metrach nad
poziom terenu,
4) linie rozgraniczaj¹ce  nale¿y przez to rozumieæ linie rozdzielaj¹ce tereny elementarne o ró¿nych funkcjach i ró¿nych
zasadach zagospodarowania. Linie rozgraniczaj¹ce wyznaczaj¹ równoczenie linie obowi¹zuj¹cych podzia³ów
geodezyjnych,
5) linie podzia³u geodezyjnego  nale¿y przez to rozumieæ linie projektowanego podzia³u terenu na dzia³ki budowlane,
okrelone w zmianie planu jako:
a) linie obowi¹zuj¹cego podzia³u, okrelaj¹ce zobowi¹zanie do przeprowadzenia podzia³u geodezyjnego zgodnie
z tymi liniami,
b) linie dopuszczalnego podzia³u oznaczaj¹ce dopuszczenie takiego podzia³u jako zalecanego, bez koniecznoci
jego przeprowadzenia.
Rozdzia³ II
PRZEPISY SZCZEGÓ£OWE
Czêæ I
USTALENIA DOTYCZ¥CE KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
§ 4.
1. Wyznacza siê tereny oznaczone na rysunku planu symbolem TRW 1, TRW 2, TRW 3, TRW 4 z przeznaczeniem pod
zabudowê rekreacyjno-wypoczynkow¹ (letniskow¹).
2. Na terenach oznaczonych symbolem TRW ustala siê:
1) maksymaln¹ wysokoæ zabudowy 1,5 kondygnacji (do 7 m wysokoci do kalenicy), dachy dwu lub
wielospadowe o k¹cie nachylenia od 35° do 45°, zabudowa o wysokim standardzie estetycznym,
2) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy 10 % powierzchni dzia³ki,
3) minimum dwa miejsca postojowe na terenie ka¿dej dzia³ki,
4) realizacjê sieci infrastruktury technicznej.
3. W obszarach TRW 1 i TRW 2, w pasie zbocza o szerokoci 120m, ze wzglêdu na ma³o korzystne warunki gruntowe
i nachylenie ponad 8 %, wprowadza siê obowi¹zek zastosowania rozwi¹zañ projektowych dla zabudowy
i zagospodarowania terenu stabilizuj¹cych zbocze i zapobiegaj¹cych potencjalnym procesom masowym. Przed
podjêciem prac projektowych nale¿y wykonaæ szczegó³ow¹ dokumentacjê in¿yniersko-geologiczn¹ z rozpoznaniem
warunków hydrogeologicznych.
4. Dla terenu oznaczonego symbolem TRW 4 dopuszcza siê podzia³ na dzia³ki o powierzchni nie mniejszej ni¿ 1000 m2.
5. Na terenach z przeznaczenie TRW dopuszcza siê realizacjê nieuci¹¿liwych obiektów us³ugowych (handlu
i gastronomii), na warunkach okrelonych w ust. 2 oraz realizacjê urz¹dzeñ sportowo-rekreacyjnych.
6. Wyznacza siê term oznaczony na rysunku planu symbolem ZU o podstawowym przeznaczeniu na ogólnodostêpn¹
zieleñ urz¹dzon¹ z pla¿¹ oraz ci¹giem pieszym i rowerowym. Dla obszaru wprowadza siê nastêpuj¹ce ustalenia:
1) zieleñ niska,
2) zakaz parcelacji, wygrodzeñ i zabudowy obiektami kubaturowymi,
3) dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ rekreacyjno-sportowych i realizacjê nieuci¹¿liwych obiektów us³ugowych
(handlu i gastronomii) o charakterze nietrwa³ym oraz ogólnodostêpnego zejcia w kierunku jeziora, które mo¿e
siê ³¹czyæ z krótkim pomostem wykorzystywanym przez wêdkarzy i do cumowania ³odzi,
4) przed zagospodarowaniem obszaru wymagane jest opracowanie planu zagospodarowania terenu, zgodnie
z ustaleniami niniejszego rozdzia³u, w uzgodnieniu ze s³u¿bami wojewody do spraw konserwacji przyrody.
Czêæ II
USTALENIA DOTYCZ¥CE OCHRONY RODOWISKA
§ 5.
1. Ze wzglêdu na bezporednie s¹siedztwo terenu objêtego zmian¹ z Jeziorem Grabowskim, uznanym za jedno
z cenniejszych obszarów przyrodniczo-faunistycznych, ustala siê nastêpuj¹ce warunki z zakresu ochrony
rodowiska:
1) sytuowanie obiektów kubaturowych minimum 50 m od linii brzegowej jeziora,
2) zakaz wycinki rolinnoci szuwarowej wystêpuj¹cej wzd³u¿ brzegów jeziora oraz usuwania naturalnej rolinnoci
drzewiastej i krzewiastej w obrêbie jeziora,
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3) wprowadzenie zieleni os³onowej wzd³u¿ drogi Stargard Szczeciñski  Nowogard, z zastosowaniem rodzimych
drzew i krzewów,
4) zaleca siê wprowadzenie zakazu u¿ywania na jeziorze ³odzi motorowych z silnikiem spalinowym,
5) nie dopuszcza siê realizacji zbiorników bezodp³ywowych, wprowadza siê obowi¹zek przeprowadzania przez
s³u¿by gminy kontroli gospodarki wodno ciekowej.
2. Z uwagi na s¹siedztwo po³udniowej czêci obszaru podlegaj¹cego zmianie z lasem, dla obszarów oznaczonych
symbolem TRW I, TRW 4 i ZU wymagane jest w uzgodnienie planu zagospodarowania terenu z Regionaln¹ Dyrekcj¹
Lasów Pañstwowych w Szczecinie Nadlenictwo Kliniska.
Czêæ III
USTALENIA DOTYCZ¥CE OCHRONY DÓBR KULTURY
§ 6.
Ca³y teren objêty zmian¹ znajduje siê w obszarze ochrony archeologiczno-konserwatorskiej, gdzie obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce
rygory i ograniczenia:
1) zobowi¹zuje siê inwestora do powiadomienia Muzeum Narodowego w Szczecinie o zamiarze rozpoczêcia prac
ziemnych z wyprzedzeniem czternastodniowym, celem umo¿liwienia przeprowadzenia nadzoru archeologicznokonserwatorskiego,
2) w razie stwierdzenia okolicznoci (niszczenia dóbr kultury), które maj¹ znaczenie dla obiektów zabytkowych i mog¹
mieæ ujemny wp³yw na stan ich zachowania, inwestor zobowi¹zany jest zleciæ przeprowadzenie ratunkowych badañ
archeologicznych wyspecjalizowanej jednostce badawczej (osobie fizycznej lub prawnej).
Czêæ IV
USTALENIA DOTYCZ¥CE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
§ 7.
1. Na czêci terenu objêtego zmian¹ wystêpuj¹ urz¹dzenia melioracyjne. Sytuowanie obiektów w pobli¿u tych urz¹dzeñ
wymaga uzgodnienia z w³aciwymi organami.
2. Oznacza siê na rysunku planie drogi publiczne wewnêtrzne oraz ci¹g pieszy i rowerowy symbolem:
1) KDG
 droga dojazdowa o szerokoci w liniach rozgraniczenia 12 m,
2) KP
 ci¹g pieszy wraz ze cie¿k¹ rowerow¹ o szerokoci 5 m.
3. Zaopatrzenie w wodê po rozbudowie ujêcia wody w Grabowie ruroci¹giem Ø 90 mm. Niezale¿nie od zasilania z sieci
wodoci¹gowej nale¿y przewidzieæ zaopatrzenie ludnoci z awaryjnej studni publicznej, usytuowanej na obszarze
oznaczonym symbolem ZU, zgodnie z Zarz¹dzeniem Nr 2/95 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 21.09.1995 r. (M.P. Nr 59, poz. 663). W projekcie technicznym nale¿y przewidzieæ sposób zaopatrzenia w wodê
do zewnêtrznego gaszenia wg obowi¹zuj¹cych przepisów, w tym rozmieszczenie hydrantów naziemnych lub punktów
czerpania wody.
4. Odprowadzenie cieków projektowan¹ lokaln¹ kanalizacj¹ grawitacyjno-cinieniow¹ (mieszan¹) poprzez projektowan¹
lokaln¹ przepompowniê cieków zlokalizowan¹ poza zakresem opracowania, do projektowanej oczyszczalni w Starej
D¹browie. Sieæ kanalizacyjna Ø 200 mm PCV z przy³¹czami o rednicy Ø 150 mm PCV. Czêæ dzia³ek skanalizowana
systemem cinieniowym Ø 32 mm : Ø 75 mm PE.
5. Sposób zasilania w energiê elektryczn¹ obszaru zmiany nast¹pi na warunkach okrelonych przez dysponenta sieci.
Projektuje siê stacjê transformatorow¹ na s³upach z lokalizacj¹ w granicach opracowania. Zasilanie stacji
transformatorowej nast¹pi z linii energetycznej 75/10, po wydaniu szczegó³owych warunków przy³¹czenia.
Rozprowadzenie energii elektrycznej do poszczególnych dzia³ek za pomoc¹ kabla energetycznego u³o¿onego w ziemi,
doprowadzonego z projektowanej stacji transformatorowej.
6. Dla obszaru zmiany ustala siê miejski system gromadzenia odpadów w pojemnikach i wywóz ich na wysypisko
odpadów komunalnych.
7. Telekomunikacja na zasadach ustalonych przez dysponenta sieci.
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Rozdzia³ III
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 8.
1. 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 30 % dla terenów elementarnych oznaczonych
symbolem TRW.
2. Dla pozosta³ych terenów elementarnych nie wymienionych w ust. 1 ustala siê stawkê zerow¹.
3. Dokonuje siê zmiany przeznaczenia gruntów o powierzchni 9,9891ha na cele nierolnicze dla obszaru okrelonego
w § 2 ust. 1 objêtego niniejsz¹ uchwa³¹ w nastêpuj¹cych klasach bonitacyjnych:
1) R III
 0,1000 ha,
2) R IV a
 0,6363 ha,
3) R IVb
 5,0859 ha,
4) RV
 4,1669 ha.
4. Na obszarze objêtym niniejsz¹ zmian¹ trac¹ moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
gminy Stara D¹browa, zatwierdzonego uchwa³¹ Gminnej Rady Narodowej w Starej D¹browie Nr XVIII/91187 z dnia
29 padziernika 1987 r. (Dz. Urz. Woj. Szczec. Nr 8, poz. 92; z 1994 r. Nr 12, poz. 93).
5. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Zbigniew £uczyñski
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Za³¹cznik do uchwa³y Nr VIII/79/9
Rady Gminy w Starej D¹browie
z dnia 25 sierpnia 1999 r.

OZNACZENIA GRAFICZNE RYSUNKU PLANU
GRANICE OPRACOWANIA
USTALENIA PLANU
LINIE ROZGRANICZAJ¥CE
LINIE ROZGRANICZAJ¥CE TERENY
O RÓ¯NYM PRZEZNACZENIU
SYMBOLE TERENÓW OKRELONYCH W MIEJSCOWYM
PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PRZEZNACZENIE TERENU
TERENY REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE
HANDLU I GASTRONOMII
TERENY ZIELONE
ZIELEÑ URZ¥DZONA
TERENY KOMUNIKACJI
TERENY URZ¥DZEÑ KOMUNIKACYJNYCH
CI¥G PIESZY WRAZ ZE CIE¯K¥ ROWEROW¥
TERENY OCHRONY DÓBR KULTURY
STANOWISKA OCHRONY ARCHEOLOGICZNEJ

KSZTA£TOWANIE ZABUDOWY
NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
ZASADY PARCELACJI TERENU
OBOWI¥ZUJ¥CA LINIA
PODZIA£ÓW NIERUCHOMOCI
DOPUSZCZALNA LINIA
PODZIA£ÓW NIERUCHOMOCI
URZ¥DZENIA TECHNICZNE
PROJEKTOWANE SIECI WODOCI¥GOWE
PROJEKTOWANE SIECI ENERGETYCZNE
PROJEKTOWANE SIECI KANALIZACYJNE
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UCHWA£A NR VIII/80/99
Rady Gminy w Starej D¹browie
z dnia 25 sierpnia 1999 r.
w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stara D¹browa obejmuj¹cej
tereny turystyczno-wypoczynkowe w obrêbie miejscowoci £êczyca.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie terytorialnym (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), oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412) i art. 7 ustawy z dnia
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i lenych (Dz. U. Nr 16, poz. 78; z 1997 r. Nr 60, poz. 370, Nr 80, poz. 505,
Nr 160, poz. 1079; z 1991 r. Nr 106, poz. 668) Rada Gminy w Starej D¹browie uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Zgodnie z uchwa³ami Rady Gminy w Starej D¹browie Nr XXIX/185/98 z dnia 27 lutego 1998 r. i Nr IV/48/99 z dnia
25 lutego 1999 r. dokonaæ zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stara D¹browa,
zatwierdzonego uchwa³¹ Gminnej Rady Narodowej w Starej D¹browie Nr XVIII/91/87 z dnia 29 padziernika 1987 r. (Dz. Urz.
Woj. Szczec. Nr 8, poz. 92; z 1994 r. Nr 12, poz. 93).
Rozdzia³ I
USTALENIA WSTÊPNE
Czêæ I
PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA ZAMIANY PLANU
§ 2.
1. Zmiany w planie obejmuj¹ ³¹czn¹ powierzchniê 3,85 ha. Granice obszaru zmiany oznaczono na rysunku planu
w skali 1:1000, stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Przedmiotem zmiany planu jest zmiana funkcji terenu okrelonego symbolem RP  pola orne, na funkcjê tereny
turystyczno-wypoczynkowe z mo¿liwoci¹ zabudowy.
3. Ustalenia planu obejmuj¹:
1) tereny projektowanej zabudowy turystyczno-wypoczynkowej (letniskowej), oznaczone na rysunku planu
symbolem TRW,
2) tereny zieleni, oznaczone na rysunku planu symbolem ZW,
3) tereny urz¹dzeñ tras komunikacyjnych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDG,
4) zasady obs³ugi w zakresie urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, okrelone na rysunku planu oznaczeniami
liniowymi.
4. Tereny, o których mowa w ust. 1 do chwili ich zagospodarowania, zgodnie ze zmian¹ funkcji, mog¹ byæ
wykorzystywane w sposób dotychczasowy.
5. Trasy przebiegów projektowanych sieci infrastruktury technicznej, oznaczone na rysunku planu, s¹ ilustracj¹
zasad przebiegu i nie stanowi¹ przes¹dzeñ lokalizacyjnych.
Czêæ II
WYJANIENIA U¯YWANYCH POJÊÆ
§ 3.
Ilekroæ w niniejszej uchwale wystêpuje termin:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy  nale¿y przez to rozumieæ liniê, poza któr¹ realizacja wszelkich obiektów jest
niedopuszczalna,
2) wskanik dopuszczalnej maksymalnej powierzchni zabudowy  nale¿y przez to rozumieæ stosunek maksymalnej
powierzchni zabudowanej do ca³kowitej powierzchni terenu,
3) dopuszczalna maksymalna wysokoæ zabudowy  nale¿y przez to rozumieæ wysokoæ zabudowy liczon¹ od
poziomu terenu do najwy¿ej po³o¿onych czêci budynków podanej w postaci iloci kondygnacji oraz liczonej
w metrach nad poziom terenu,
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4) linie rozgraniczaj¹ce  nale¿y przez to rozumieæ linie rozdzielaj¹ce tereny elementarne o ró¿nych funkcjach
i ró¿nych zasadach zagospodarowania. Linie rozgraniczaj¹ce wyznaczaj¹ równoczenie linie obowi¹zuj¹cych
podzia³ów geodezyjnych,
Rozdzia³ II
PRZEPISY SZCZEGÓ£OWE
Czêæ I
USTALENIA DOTYCZ¥CE KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
§ 4.
1. Wyznacza siê teren oznaczony na rysunku planu symbolem TRW z przeznaczeniem pod zabudowê rekreacyjnowypoczynkow¹.
2. Na terenie oznaczonym symbolem TRW ustala siê:
1) maksymaln¹ wysokoæ zabudowy 1,5 kondygnacji (do 7 m wysokoci do kalenicy), dachy dwu lub
wielospadowe o k¹cie nachylenia od 35° do 45° zabudowa o wysokim standardzie estetycznym,
2) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy 10 % powierzchni dzia³ki,
3) minimum dwa miejsca postojowe na terenie dzia³ki,
4) realizacjê sieci infrastruktury technicznej,
5) dopuszcza siê realizacjê nieuci¹¿liwych obiektów us³ugowych (handlu i gastronomii) oraz realizacjê urz¹dzeñ
sportowo-rekreacyjnych.
4. Wyznacza siê teren oznaczony na rysunku planu symbolem ZW przeznaczony na zieleñ.
5. Dla terenu oznaczonego symbolem TRW dopuszcza siê podzia³ na dzia³ki o powierzchni nie mniejszej ni¿ 1000 m2.
Czêæ II
USTALENIA DOTYCZ¥CE OCHRONY RODOWISKA
§ 5.
W granicach obszaru ZW znajduje siê zaroniête oczko wodne, (miejsce rozrodu p³azów-¿ab zielonych i brunatnych oraz
traszki zwyczajnej i ptaków wodno-b³otnych), dla którego ustala siê nastêpuj¹ce warunki z zakresu ochrony rodowiska:
1) zakaz pogarszania stosunków wodnych,
2) zakaz wycinki rolinnoci szuwarowej wystêpuj¹cej w obrêbie oczka wodnego,
3) zakaz parcelacji, wygrodzeñ i zabudowy obiektami kubaturowymi,
4) zakaz lokalizacji urz¹dzeñ rekreacyjnych lub sportowych o charakterze trwa³ym lub tymczasowym.
Czêæ III
USTALENIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
§ 6.
1. Obs³uga komunikacyjna obszaru projektowan¹ drog¹ gminn¹ oznaczon¹ na za³¹czniku nr 1 symbolem 12/2 KDG 
o docelowej szerokoci 12 m w liniach rozgraniczenia.
2. Zaopatrzenie w wodê z projektowanego wodoci¹gu wiejskiego w £êczycy po przebudowie ujêcia, ruroci¹giem
Ø 90 mm (PE). W projekcie technicznym nale¿y przewidzieæ sposób zaopatrzenia w wodê do zewnêtrznego gaszenia
wg obowi¹zuj¹cych przepisów, w tym rozmieszczenie hydrantów naziemnych lub punktów czerpania wody.
3. Odprowadzenie cieków, poprzez projektowan¹ przepompowniê, do projektowanej oczyszczalni grupowej Parlino,
alternatywnie  t³oczenie cieków do oczyszczalni w Maszewie. Nie dopuszcza siê realizacji zbiorników
bezodp³ywowych. Wprowadza siê obowi¹zek przeprowadzania przez s³u¿by gminy kontroli gospodarki wodno
ciekowej.
4. Zagospodarowanie terenu w granicach przebiegaj¹cej linii energetycznej do uzgodnienia z dysponentem sieci.
5. Sposób zasilania w energiê elektryczn¹ obszaru zmiany planu nast¹pi na warunkach okrelonych przez dysponenta
sieci. W celu doprowadzenia energii elektrycznej nale¿y wybudowaæ stacjê transformatorow¹ nas³upow¹,
zlokalizowan¹ na terenie objêtym zmian¹ planu, zasilan¹ projektowan¹ lini¹ napowietrzn¹, doprowadzon¹ z istniej¹cej
linii energetycznej L 67. Przez teren opracowania przebiega czynna linia 15 kV, st¹d przy projektowaniu podzia³u
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terenu na dzia³ki lub ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu niezbêdne jest uzgodnienie
z dysponentem sieci sposobu rozwi¹zania kolizji z zabudow¹ rekreacyjno-wypoczynkow¹.
6. Dla obszaru zmiany ustala siê miejski system gromadzenia odpadów w pojemnikach i wywóz ich na wysypisko
odpadów komunalnych.
7. Telekomunikacja na zasadach ustalonych przez dysponenta sieci.
Rozdzia³ III
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 7.
1. 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 30 % dla terenów elementarnych oznaczonych
symbolem RTW i ZW.
2. Dokonuje siê zmiany przeznaczenia gruntów o powierzchni 2,8390 ha na cele nierolnicze dla obszaru okrelonego
w § 2 ust. 1 objêtego niniejsz¹ uchwa³¹ w nastêpuj¹cych klasach bonitacyjnych:
1) R IIIb
- 0,1860 ha,
2) R IVa
- 0,9180 ha,
3) R IVb
- 0,6620 ha,
4) RV
- 0,8200 ha,
5) Ps V
- 0,2530 ha.
3. Na obszarze objêtym niniejsz¹ zmian¹ trac¹ moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
gminy Stara D¹browa, zatwierdzonego uchwa³¹ Gminnej Rady Narodowej w Starej D¹browie Nr XVIII/91/87 z dnia
29 padziernika 1987 r. (Dz. Urz. Woj. Szczec. Nr 8, poz. 92; z 1994 r. Nr 12, poz. 93).
4. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Zbigniew £uczyñski
Za³¹cznik do uchwa³y Nr VIII/80/99
Rady Gminy w Starej D¹browie
z dnia 25 sierpnia 1999 r.

OZNACZENIA GRAFICZNE RYSUNKU PLANU
GRANICE OPRACOWANIA
USTALENIA PLANU
LINIE ROZGRANICZAJ¥CE
LINIE ROZGRANICZAJ¥CE TERENY
O RÓ¯NYM PRZEZNACZENIU
SYMBOLE TERENÓW OKRELONYCH W MIEJSCOWYM
PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PRZEZNACZENIE TERENU
TERENY REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE
URZ¥DZENIA TECHNICZNE
PROJEKTOWANE SIECI WODOCI¥GOWE
PROJEKTOWANA NAS£UPOWA TRAFOSTACJA
PROJEKTOWANE SIECI KANALIZACYJNE

TERENY ZIELONE
ZIELEÑ URZ¥DZONA
TERENY KOMUNIKACJI
TERENY URZ¥DZEÑ KOMUNIKACYJNYCH
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UCHWA£A NR XIV/80/99
Rady Gminy Mielno
z dnia 26 sierpnia 1999 r.
w sprawie zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mielno terenu
po³o¿onego w miejscowoci Czajcze obrêb £azy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 13 9, Nr 41, poz. 412) Rada Gminy Mielno uchwala, co
nastêpuje:
ROZDZIA£ I
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1.
Uchwala siê zmianê miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielno terenu po³o¿onego
w m. Czajcze obrêb £azy dzia³ki nr nr 1/13, 1/15 i 1/16 (opisanego w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Mielno symbolami: F4; F2 (czêæ)).
§ 2.
Ustalenia stanowi¹ce przedmiot niniejszej uchwa³y wyra¿a siê w postaci:
1) zasad zagospodarowania w/w terenów okrelonych w rozdz. II niniejszej uchwa³y, stanowi¹cych ustalenia ogólne.
2) warunków zagospodarowania i zabudowy terenów elementarnych okrelonych w rozdziale III niniejszej uchwa³y
stanowi¹cych ustalenia szczegó³owe.
3) rysunku planu stanowi¹cego za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§ 3.
Tereny w granicach opracowania objête ustaleniami planu uzyskuj nastêpuj¹ce symbole:
21OW, UC+ZP; 22UP, OW; 23OW; 24KP i K5Zp.
§ 4.
Ustala siê znaczenie terminów zastosowanych w niniejszej uchwale:
1) zmiana planu  zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu okrelonego w § 1 niniejszej
uchwa³y,
2) przepisy szczególne  przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
3) rysunek planu  graficzne naniesienie ustaleñ zmiany planu na mapie syt. wys. w skali 1:5000, stanowi¹cy za³¹cznik
nr 1 do niniejszej uchwa³y,
4) linie rozgraniczaj¹ce  linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania, obowi¹zuj¹ce i postulowane
okrelaj¹ce tereny elementarne,
5) teren elementarny  teren o okrelonym przeznaczeniu podstawowym oznaczony symbolem liczbowo-literowym,
na rysunku planu obwiedziony liniami rozgraniczaj¹cymi, dla którego w niniejszej uchwale sformu³owane s¹ ustalenia
szczegó³owe planu,
6) przeznaczenie podstawowe (dominuj¹ce)  przeznaczenie (funkcja), które winno przewa¿aæ na okrelonym terenie
elementarnym,
7) przeznaczenie dopuszczalne  inne przeznaczenie (funkcja) od podstawowego wprowadzone w formie uzupe³nienia
lub czêciowej zamiany przeznaczenia podstawowego pod warunkiem, ¿e wprowadzenie jego nie spowoduje
uci¹¿liwoci dla funkcji podstawowej i otoczenia,
8) dostêp ogólny  dostêp do terenu (obiektu) nie limitowany ¿adnymi ograniczeniami podmiotowymi i przedmiotowymi,
9) dostêp publiczny  dostêp do terenu (obiektu) nie limitowany ograniczeniami podmiotowymi (rodzaj u¿ytkowników)
lecz warunkowany ograniczeniami przedmiotowymi jak: bilety wstêpu op³aty za u¿ytkowanie, czas u¿ytkowania,
forma u¿ytkowania.
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ROZDZIA£ II
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
USTALENIA OGÓLNE
§ 5.
1. Ustala siê dla terenów elementarnych nastêpuj¹ce przeznaczenie (funkcje) podstawowe i dopuszczalne zakodowane
symbolami literowymi:
1) OW tereny turystycznej bazy noclegowej  tj. orodki wczasowe, orodki wypoczynkowe, koloniedzieciêce
i pensjonaty  u¿ytkowane ca³orocznie, sezonowo i wi¹tecznie.
2) UP  tereny us³ug o charakterze publicznym  tj. administracja, kultura, nauka, owiata, szkolnictwo, zdrowie,
opieka spo³eczna.
3) UC  tereny us³ug o charakterze komercyjnym (dzia³alnoæ us³ugowa ukierunkowana na zysk)  tj. handel,
gastronomia, rzemios³o us³ugowe, nieuci¹¿liwe, nauka, owiata, szkolnictwo, kultura, rozrywka, zdrowie, opieka
spo³eczna.
4) ZP  tereny zieleni parkowej urz¹dzonej (alejki, ma³a architektura, miejsca odpoczynkowe)  dostêpnoæ
ogólna lub publiczna.
5) ZLp  tereny zieleni lenej czêciowo urz¹dzonej  wyznaczone cie¿ki piesze, cie¿ki rowerowe, urz¹dzenia
tzw. cie¿ki zdrowia, park leny dostêpnoæ ogólna.
6) ZL  tereny zieleni lenej naturalnej.
7) ZW  tereny zieleni wydmowej nadmorskiej  lenej.
8) PL/PW  tereny pla¿y nadmorskiej i wydm.
9) W  obszary wód otwartych  morze, jezioro Jamno.
10) K  tereny komunikacji drogowej  tj.:
a) KZ  ulica zbiorcza (droga powiatowa kl. V  Uniecie-£azy).
b) KZp  poszerzenie pasa drogowego ulicy zbiorczej lub drogi powiat. kl. V-KZ.
c) KP  parking.
11) NO  tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej  istniej¹ca oczyszczalnia cieków.
12) IT  tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej  elektroenergetyczne (stacje transformatorowe), gazowe(stacje
redukcyjno-pomiarowe gazu).
2. Ustala siê oznaczenie identyfikacyjne terenu elementarnego w postaci liczby i liter, gdzie liczba oznacza kolejny
numer terenu elementarnego a litery oznaczaj¹ od lewej id¹c funkcjê podstawow¹ a dale] funkcjê dopuszczaln¹
terenu, stanowi¹ce klucz do ustaleñ szczegó³owych niniejszej uchwa³y i maj¹ swój odpowiednik na rysunku planu.
§ 6.
Ustalenia w zakresie ochrony rodowiska przyrodniczego.
1. Tereny okrelone w § 1 pkt 1 niniejszej uchwa³y objête planem po³o¿one s¹:
 na obszarze chronionego krajobrazu Koszaliñski Pas Nadmorski (uchwa³a Nr X/46/75 Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Koszalinie z dnia 17 listopada 1975 r.).
 w pasie ochrony brzegu morskiego, (uchwa³a Nr XIV/105/95 Rady Gminy w Mielnie z dnia 27 grudnia 1995 r.
oraz ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej).
 w bezporednim s¹siedztwie (dot. F2 i F4 Czajcze) pasa technicznego Urzêdu Morskiego (Rozp. R.M. z dnia
14 czerwca 1993 r. w sprawie okrelenia granic oraz szerokoci pasa technicznego i ochronnego brzegu
morskiego  Dz. U. Nr 50, poz. 228 z 1993 r.).
2. Wymogi okrelone dla w/w obszarów i pasów terenów prawnie chronionych dotycz¹ce ochrony krajobrazu, przyrody
rodowiska wodnego musz¹ byæ bezwzglêdnie przestrzegane w trakcie realizacji ustaleñ planu w szczególnoci
w zakresie:
a) zachowania unikatowych form krajobrazu nadmorskiego, pla¿y i wydm nadmorskich z charakterystyczn¹
rolinnoci¹,
b) zachowania naturalnej rolinnoci wydmowej i mierzejowej,
c) ochrony kompleksów lenych (lasy nale¿¹ do grupy i lasów chronionych),
d) zachowania ukszta³towanej przez gospodarkê cz³owieka zieleni otwartej (grupy zadrzewieñ i pojedyncze stare
drzewa),
e) zachowania czystoci wód morskich i jeziornych.
3. Zakazuje siê:
a) wznoszenia budynków i innych obiektów kubaturowych na wydmach nadmorskich oraz urz¹dzania pod³u¿nych
ci¹gów pieszych po wierzcho³ku wydmy przedniej. Przejcia na pla¿ê wy³¹cznie w wyznaczonych i urz¹dzonych
miejscach.
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wycinania drzew z wyj¹tkiem niezbêdnych ciêæ sanitarnych.

4. Nakazuje siê:
a) wyznaczenie i urz¹dzenie przejæ pieszych na nadmorsk¹ pla¿ê (Czajcze 21 OW, UC+ZP i 22 UP+OW),
b) zagospodarowanie istniej¹cej zieleni w formie parku lenego o dostêpnoci publicznej (penetracja piesza po
wyznaczonych cie¿kach spacerowych i alejkach).
c) wprowadzenie nowych nasadzeñ ró¿norodnej zieleni harmonizuj¹cej z krajobrazem.
§ 7.
Ustalenia w zakresie ochrony rodowiska kulturowego.
1. Obiekty kubaturowe wybudowane przed 1945 r. podlegaj¹ ochronie konserwatora zabytków.
2. Dopuszcza siê modernizacjê i rozbudowê w/w obiektów pod warunkiem zachowania formy architektonicznej,
wysokoci budynków, istniej¹cych podzia³ów okiennych, k¹tów nachylenia dachów, typu pokryæ dachowych,
rodzaju materia³ów elewacyjnych oraz detalu architektonicznego.
3. W razie stwierdzenia wystêpowania reliktów archeologicznych na obszarze objêtym niniejszym planem prace ziemne
nale¿y wstrzymaæ i powiadomiæ instytucjê Konserwatora Zabytków, który okreli niezbêdny do przeprowadzenia
zakres prac archeologicznych na koszt inwestora.
§ 8.
Przepisy zawieraj¹ce warunki ustalone w celu ochrony krajobrazu oraz ochrony rodowiska przyrodniczego maj¹
pierwszeñstwo przed przepisami okrelaj¹cymi warunki wynikaj¹ce z innych przes³anek.
§ 9.
1. Zakazuje siê lokalizacji obiektów o funkcji produkcyjnej oraz wszystkich innych obiektów w tym równie¿ us³ugowych
mog¹cych powodowaæ sta³e lub okresowe uci¹¿liwoci dla podstawowych funkcji terenu i otoczenia, takie jak
ha³as, promieniowanie jonizuj¹ce, pole elektromagnetyczne, odór, dymy i spaliny.
2. W wypadku lokalizacji inwestycji niezbêdnej dla obs³ugi podstawowych funkcji, ale zaliczanych do mog¹cych
pogorszyæ stan rodowiska przyrodniczego ewentualna uci¹¿liwoæ z tego tytu³u winna ograniczaæ siê wy³¹cznie
do granic dzia³ki inwestora.
3. Zobowi¹zuje siê Inwestora do do³¹czenia do wniosku o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
inwestycji, okrelonej w ust. 2 Oceny Oddzia³ywania na rodowisko Przyrodnicze sporz¹dzonej przez bieg³ego
z listy MOrZNiL.
§ 10.
Ustalenia w zakresie zagospodarowania przestrzennego, form u¿ytkowania i kszta³towania zabudowy.
1. Zakazuje siê na terenach objêtych planem lokalizowania:
a) zabudowy mieszkaniowej,
b) zabudowy letniskowej,
c) pól namiotowych i kempingów,
d) obiektów i urz¹dzeñ us³ugowych nietrwa³ych tj. kaset handlowo-us³ugowych (szczêk), straganów, kiosków,
przyczep kempingowych, domków kempingowych, szop, baraków,
e) obiektów szczególnie szkodliwych dla rodowiska i zdrowia ludzi.
2. Zakazuje siê wtórnego podzia³u terenu elementarnego na dzia³ki mniejsze od 5000 m 2; zapewniæ nale¿y dojazd do
ka¿dej wydzielonej czêci. Dopuszcza siê wydzielenie wy³¹cznie dzia³ek pod istniej¹ce lub projektowane urz¹dzenia
infrastruktury technicznej z zapewnieniem wymaganego dojazdu.
3. Dopuszcza siê wtórne scalanie dzia³ek maj¹cych jednego w³aciciela.
4. Dopuszcza siê, ¿e do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem podstawowym, istniej¹c¹
zabudowê o innym przeznaczeniu lecz nie powoduj¹cym uci¹¿liwoci dla otoczenia poddawaæ remontom lub
modernizacjom bez powiêkszania kubatury obiektów.
5. Dopuszcza siê wprowadzanie obiektów lub urz¹dzeñ mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska pod warunkiem spe³nienia
wymagañ okrelonych w § 9 ust. 2 i 3 niniejszej uchwa³y.
6. Dopuszcza siê wprowadzenie funkcji mieszkaniowej wy³¹cznie w formie:
a) lokalu mieszkalnego w³aciciela obiektów o przeznaczeniu podstawowym,
b) lokalu mieszkalnego funkcyjnego dla zarz¹dcy lub dozoru.
7. Ustala siê jako obowi¹zuj¹c¹ zgodn¹ z uchwalonym studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania Gminy
Mielno ch³onnoæ terenów brutto 50 osób/ha. tj. obszar Czajcze  370 osób.
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Dopuszcza siê przekroczenie liczby u¿ytkowników do 7%.
Ch³onnoæ terenów netto okrelono dla poszczególnych terenów elementarnych w ustaleniach szczegó³owych
w rozdziale III niniejszej uchwa³y.
8. Ustala siê obowi¹zek dla w³aciciela terenu likwidacji obiektów substandardowych, nieestetycznych,
prowizorycznych, obiektów bêd¹cych w z³ym stanie technicznym lecz nie bêd¹cych pod opiek¹ konserwatora
zabytków.
9. Ustala siê dla zabudowy projektowanej, przebudowywanej oraz modernizowanej nastêpuj¹ce warunki realizacyjne:
1) zabudowa wy³¹cznie trwa³a ekspozycyjna o kompozycji przestrzennej i architektonicznej harmonizuj¹cej
z krajobrazem.
2) gabaryty wysokoci:
a) dla turystycznej bazy noclegowej (OW), us³ug publicznych (UP), us³ug komercyjnych (UC)  przy dachach
stromych iloæ kondygnacji naziemnych 1,5  2,5 tj. ostatnia kondygnacja jako poddasze u¿ytkowe, z tym
¿e wysokoæ budynku od poziomu terenu do wierzchu kalenicy dachu nie mo¿e przekroczyæ 11,0 m.
b) w szczególnych przypadkach gdzie niemo¿liwe jest stosowanie dachów stromych przy dachach p³askich
wysokoæ budynku od poziomu terenu do górnego poziomu stropodachu nie mo¿e przekroczyæ 7,5 m.
3) kszta³t i materia³y pokryciowe dachu:
a) dachy strome symetryczne o k¹tach nachylenia 40°  52° kryte dachówk¹ lub dachówkopodobnym
materia³em oraz blach¹, gontem.
b) dopuszcza siê dachy p³askie w szczególnych przypadkach, gdzie ze wzglêdu na funkcjê lub technologiê
jest niemo¿liwe lub niedopuszczalne stosowanie dachów stromych, krycie materia³ami dopuszczalnymi
przez PN.
10. Dopuszcza siê lokalizowanie punktów widokowych o formie, wysokoci i konstrukcji harmonizuj¹cej z krajobrazem.
11. Dopuszcza siê realizacjê pojedynczych, ma³ych obiektów handlowo-gastronomicznych i obs³ugi sanitarnej
o zabudowie wy³¹cznie trwa³ej, o max powierzchni u¿ytkowej 18,0 m2 o architekturze ekspozycyjnej z pe³nym
wyposa¿eniem instalacyjnym. Lokalizacja w miejscach odpoczynku, przy przejciach na pla¿ê, przystankach
komunikacji zbiorowej.
12. Dopuszcza siê grodzenie terenów wy³¹cznie ogrodzeniem o wys. max 90 cm, a¿urowym, umo¿liwiaj¹cym pe³n¹
penetracjê wzrokow¹. Dotyczy to równie¿ ¿ywop³otów.
13. Ustala siê dla terenów elementarnych obowi¹zuj¹c¹ lub postulowan¹ liniê zabudowy w liniê zabudowy w ustaleniach
szczegó³owych niniejszej uchwa³y oraz na rysunku planu. Dla terenów nie maj¹cych okrelonej linii zabudowy
w ustaleniach stosowaæ nale¿y przepisy wykonawcze Prawa Budowlanego.
§ 11.
Ustalenia w zakresie komunikacji ko³owej i pieszej.
1. Przeznaczenie i klasyfikacja ulic.
Teren ulic  przeznaczony jest do pe³nienia funkcji komunikacyjnych wynikaj¹cych z poni¿ej okrelonej klasyfikacji
ulic oraz do prowadzenia uzbrojenia technicznego.
a) ulica zbiorcza KZ  przechodz¹ca w drogê powiatow¹ kl. V Mielno-£azy  stanowi¹ca g³ówn¹ arteriê
komunikacyjn¹ gminy, ³¹cz¹ca poszczególne miejscowoci. Preferencja zbiorowej komunikacji ko³owej.
b) ulice dojazdowe KD  j.w. lecz bezporednio obs³uguj¹ce teren elementarny, w planie niniejszym mieszcz¹ce
siê w pow. brutto terenu elementarnego i stanowi¹ wewnêtrzny uk³ad komunikacyjny terenu elementarnego.
c) trasy rowerowe  w niniejszym planie okrelono orientacyjnie przebieg g³ównych tras rowerowych z zaleceniem
ucilenia na etapie kompleksowego opracowania programowo-przestrzennego.
 zaleca siê przy ulicach KD lub KL+D realizowaæ oprócz chodników wydzielone cie¿ki rowerowe.
2. Parametry techniczne i wymagania dotycz¹ce realizacji.
a) parametry techniczne ulic modernizowanych, przebudowywanych i budowanych nale¿y przyjmowaæ zgodnie
z aktualnie obowi¹zuj¹cym normatywem projektowania.
b) w przypadku, gdy nie jest mo¿liwe uzyskanie normatywnych parametrów w poszczególnych fragmentach
pasa drogowego ulicy, dopuszcza siê odstêpstwa pod warunkiem zapewnienia warunków bezpieczeñstwa
ruchu drogowego.
c) linie rozgraniczaj¹ce pas drogowy ulicy, postulowane (przerywane na rysunku planu) ustala siê uszczegó³owiæ
na etapie przygotowania dokumentacji realizacyjnej.
d) zaleca siê lokalizowanie w pasie drogowym KZ parkingów, szczególnie przy wyznaczonych przejciach na
pla¿ê oraz przy przystankach komunikacji zbiorowej w formie zatok.
e) nakazuje siê w okresie sezonu letniego dla KZ dzia³ania w kierunku spowolnienia ruchu ko³owego.
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3. Zaleca siê aby ulice pokazane na rysunku planu oraz parkingi by³y w³asnoci¹ gminy. W innym przypadku nale¿y
zapewniæ prawnie nieograniczone z nich korzystanie.
§ 12.
Ustalenia ogólne w zakresie infrastruktury technicznej.
Dla obiektów i urz¹dzeñ modernizowanych, projektowanych, przebudowywanych, rozbudowywanych ustala siê:
1. Koncepcja uzbrojenia terenów przejêtych po Wojsku Polskim w Mielnie stanowi podstawê do ustaleñ warunków
zabudowy i zagospodarowania terenów elementarnych objêtych niniejszymi zmianami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego m. Czajcze obrêb £azy.
2. Zasady zaopatrzenia w wodê.
a) pod³¹czenie do istniej¹cej g³ównej sieci wodoci¹gowej Mielno-Uniecie oraz przed³u¿enie jej do terenów za
kana³em 21UC, OW+ZP, do 24KP. (w perspektywie pod³¹czenie m. £azy).
b) w celu pod³¹czenia nowych obiektów nale¿y wybudowaæ brakuj¹ce sieci rozdzielcze w pasach technicznych
dróg.
3. Zasady odprowadzenia cieków komunalnych.
a) cieki sanitarne wprowadza siê do istniej¹cego uk³adu kanalizacji sanitarnej, prowadz¹cego do oczyszczalni
cieków NO w Uniecie. Tereny 21UC, OW+ZP do 24KP wymagaj¹ pe³nego uzbrojenia w kanalizacjê sanitarn¹.
b) w celu pod³¹czenia nowych obiektów nale¿y wybudowaæ sieci kanalizacji sanitarnej oraz niezbêdne urz¹dzenia
z ni¹ zwi¹zane np. przepompownie. Dopuszcza siê wydzielenie dzia³ek pod urz¹dzenia oraz niezbêdne do nich
dojazdy.
c) zakaz budowy zbiorników bezodp³ywowych, odprowadzenie do nich cieków i ich przetrzymywanie.
4. Zasady odprowadzenia wód deszczowych.
a) wymaga siê kompleksowego rozwi¹zania systemu odprowadzania wód opadowych.
b) dopuszcza siê lokalizacjê w uzasadnionym technologicznie miejscu z zachowaniem ustaleñ ogólnych
i szczegó³owych § 6 i § 10 oraz wydzielenie dzia³ki pod urz¹dzenia z niezbêdnym do niej dojazdem np.
podczyszczanie wód opadowych.
5. Zasady zaopatrzenia w ciep³o.
a) dla potrzeb grzewczych nakazuje siê stosowanie ekologicznych czynników grzewczych tj. gazu, energii
elektrycznej, oleju opa³owego i innych niekonwencjonalnych róde³.
b) zakazuje siê stosowania róde³ ciep³a w oparciu o paliwo sta³e zanieczyszczaj¹ce rodowisko, w przypadku ju¿
istniej¹cych nakazuje siê zamianê tego czynnika na czynnik grzewczy ekologiczny wymieniony w pkt a).
6. Zasady zaopatrzenia w gaz.
a) wszystkie istniej¹ce i projektowane obiekty maj¹ mo¿liwoæ zaopatrzenia w gaz z istniej¹cych lub
projektowanych sieci niskiego cinienia; tereny za kana³em wymagaj¹ pe³nego uzbrojenia w sieæ i urz¹dzenia
gazowe.
b) dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ technologicznych (stacje pomiarowe, redukcyjne gazu) z wydzieleniem
terenu i niezbêdnego dojazdu.
7. Zasady zaopatrzenia w energiê elektryczn¹.
a) dla zabudowy i urz¹dzeñ istniej¹cych, modernizowanych oraz projektowanych zapotrzebowanie docelowo
zabezpieczaj¹ istniej¹ce dwie stacje transformatorowe zlokalizowane na terenach zainwestowanych obok
terenów 22UP,OW i 23OW.
b) dopuszcza siê przebudowê, rozbudowê lub budowê nowych, niezbêdnych stacji transformatorowych
z wydzieleniem dzia³ki i dojazdu.
c) sieci energetyczne wy³¹cznie kablowe prowadziæ w pasach technicznych dróg i ulic istniej¹cych oraz
projektowanych.
d) nakazuje siê likwidacjê pozosta³ych sieci energetycznych napowietrznych.
e) dopuszcza siê lokalizowanie urz¹dzeñ i obiektów wytwarzaj¹cych w niekonwencjonalny sposób energiê
elektryczna, stosowaæ § 9; § 10 ust. 1 pkt e, ust. 2, 5 i 10 ustaleñ ogólnych.
§ 13.
Ustalenia w zakresie obrony cywilnej i bezpieczeñstwa po¿arowego.
Przy lokalizowaniu i projektowaniu nowych lub modernizowaniu istniej¹cych obiektów nale¿y stosowaæ i respektowaæ
warunki okrelone w wytycznych WIOC oraz przepisach szczególnych OC i ochrony ppo¿.
§ 14.
Ustalenia w zakresie stref ochronnych i granic obszarów ponadnormatywnego oddzia³ywania inwestycji lub obiektów
na rodowisko i zdrowie ludzi.
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1. Punkty sk³adowania odpadków sta³ych nale¿y lokalizowaæ, w granicach posesji; wywóz na wysypisko dla gminy
Mielno.
2. Na terenach ogólnodostêpnych, zieleni rekreacyjnej, ci¹gów spacerowo-rowerowych nale¿y lokalizowaæ
zorganizowane punkty na odpadki i mieci opró¿niane systematycznie.
3. Nale¿y stosowaæ przepisy szczególne dotycz¹ce ochrony przed ha³asem, promieniowaniem jonizuj¹cym, polami
elektromagnet. oraz ochrony sanitarno-epidemiologicznej.
ROZDZIA£ III
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
§ 15.
1. 21OW, UC+ZP  pow. terenu  10,30 ha, dzia³ka nr 1/15 i czêæ dzia³ki nr 1/16 (Czajcze).
Teren niezabudowany, poroniêty len¹ zieleni¹ w czêci wydmow¹  przeznacza siê pod sta³¹ turystyczn¹ bazê
noclegow¹ oraz us³ugi komerc.: obs³uga turystyki pobytowej i wi¹tecznej tj. handel, gastronomia, rozrywka.
a) dopuszcza siê realizacje obiektów kubaturowych i urz¹dzeñ terenowych wy³¹cznie w obszarze okrelonym na
rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy. Powierzchnia terenu oko³o 5 ha.
b) pozosta³a czeæ terenu (oko³o 5,30 ha) przeznacza siê na czêciowo urz¹dzona zieleñ parkowa z dopuszczeniem
sportowych urz¹dzeñ terenowych. Stosowaæ wymogi ustaleñ ogólnych § 6 ust. 1, 2, 3a i c 4a), c).
c) podzia³ wtórny terenu wy³¹cznie wg ustaleñ ogólnych § 10 ust. 2.
d) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu ustala siê wg § 10 ust. 1, 2, 3, 4, 6 pkt a i b, 9 pkt 1), 2a), 3a), 12
i 13.
e) ustala siê:
 ch³onnoæ terenu netto  180 osób,
 pow. zabudowy max 2,5%. pow. ca³ego terenu,
 pow. zieleni urz¹dzonej 60% pow. terenu,
 nieprzekraczalne linia zabudowy od linii rozgraniczaj¹cych drogê powiatow¹ KZ+K5Zp  10,0 m a od
24KP min. 8,0 m.
f) wymaga siê kompleksowego opracowania programowo-przestrzennego z propozycjami rozwi¹zañ
architektonicznych oraz uk³adem komunikacji wewnêtrznej szczególnie wyznaczenie t. rasy dojazdu do terenu
22UP, OW oraz ³¹cznie z 24KP.
g) obs³uga komunikacyjna wg ustaleñ ogólnych § 11  miejsca postojowe w ramach w³asnej dzia³ki. Po³¹czenia
uk³adu komunikacyjnego wewnêtrznego porednio przez 24KP do drogi powiatowej KZ+K5Zp.
h) infrastruktura techniczna  pe³na wg ustaleñ ogólnych § 12.
i) do pozosta³ych zagadnieñ stosowaæ odpowiednio wybrane ustalenia ogólne rozdzia³ II nin. uchwa³y.
2. 22UP, OW  pow. terenu  2,30 ha, czêæ dz. nr 1/16 (Czajcze). Teren w czêci poroniêty zieleni¹ lena z obiektami
kubaturowymi i terenowymi po Wojsku Polskim  przeznacza siê pod us³ugi publiczne wy¿szej u¿ytecznoci tj.
administracja, szkolnictwo, orodek szkolenia zawodowego z obiektami sportowo-rekreacyjnymi.
a) funkcja dopuszczalna  OW sta³a turystyczna baza noclegowa (orodek wczasowy).
b) dopuszcza siê adaptacjê obiektów istniej¹cych na cele funkcji podstawowej i dopuszczalnej pod warunkiem
spe³nienia wymogów wg ustaleñ ogólnych § 10 ust. 9 pkt 1), 2a), 3a).
c) ustala siê warunki zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla nowej zabudowy lub adaptowanej:
 dachy strome,
 wysokoæ 1,5 kond.
stosowaæ wymogi wg ustaleñ ogólnych § 10 ust. ust. 1, 3, 4, 6 pkt a) i b), 8, 9 pkt 1), 2a), 3a), 12 i 13.
d) zakaz wtórnego podzia³u terenu.
e) ochrona istniej¹cej zieleni i wydm nadmorskich stosowaæ wymogi ustaleñ ogólnych § 6 ust. 1, 2, 3 pkt a) i b),
4 pkt a) i c).
f) ustala siê:
 ch³onnoæ terenu netto  80 osób,
 pow. zabudowy max  5% powierzchni terenu,
 pow. zieleni urz¹dzonej  60% pow. terenu.
g) wymaga siê kompleksowego opracowania programowo-przestrzenno-architektonicznego w powi¹zaniu
z 21 OW, UC+ZP dotyczy szczególnie dojazdów oraz ci¹gów pieszych i przejæ pieszych na pla¿ê.
h) obiekty energetyczne  stacja transformatorowa 15/0,440 do dalszego u¿ytkowania z dopuszczeniem wydzielenia
dzia³ki i zapewnienia dojazdu technologicznego oraz modernizacji i rozbudowy.
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3. 23OW  pow. terenu  3,24 ha, czêæ dz. nr 1/13 (Czajcze). Teren niezainwestowany, poroniêty ró¿norodn¹ zieleni¹
 przeznacza siê pod sta³¹ turystyczn¹ bazê noclegow¹ tj. orodek wypoczynkowo-wczasowy, kolonijny (u¿ytkowanie
sezonowe, ca³oroczne), z obiektami sportowo-rekreacyjnymi.
a) funkcja dopuszczalna  UC us³ugi komercyjne  obs³uga turystyki pobytowej i wi¹tecznej, tj. hotel, motel,
handel, gastronomia.
b) zakaz wtórnego podzia³u terenu.
c) ustala siê:
 ch³onnoæ terenu netto  110 osób,
 pow. zabudowy  max 5%,
 pow. zieleni urz¹dzonej  min.50%.
d) ustala siê warunki zabudowy i zagospodarowania terenów wg wymogów ustaleñ ogólnych § 10 ust. ust. 1, 2,
3, 4, 6 pkt a) i b), 9 pkt 1), 2a), 3a) oraz ust. 12 i 13.
e) usta³a siê linie zabudowy:
 nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczaj¹cej drogê powiatow¹ z poszerzeniem
t. j. KZ+K5Zp  8,0 m.
 pozosta³e zgodnie z § 10 ust. 13 ustaleñ ogólnych.
f) wymaga siê kompleksowego opracowania programowo-przestrzenno-architektonicznego w powi¹zaniu
z wewnêtrzn¹ komunikacj¹ przyleg³ych terenów orodka wypoczynkowego wojskowego.
g) ochrona istniej¹cej zieleni zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 6.
h) pozosta³e ustalenia wg 210W, UC+ZP pkt g), h) i i).
4. 24KP  pow. terenu  0,74 ha; czêæ dz. 1/15 (Czajcze). Teren poroniêty zieleni¹ nieurz¹dzony  przeznacza siê na
parking publiczny lub ogólnodostêpny z zieleni¹ towarzysz¹c¹  obs³uga turystyki wi¹tecznej.
a) funkcja dopuszczalna  UC  us³ugi komercyjne tj. handel, gastronomia wy³¹cznie jako obiekty trwa³e wg
wymogów okrelonych w § 10 ust. 11 ustaleñ ogólnych.
b) zakaz wtórnego podzia³u terenu za wyj¹tkiem wydzielenia obiektów infrastruktury technicznej.
c) dopuszcza siê lokalizowanie na terenie niezbêdnych obiektów energetycznych (stacje transformat.),urz¹dzeñ
infrastruktury techn. (podczyszczalnie wód opadowych), przystanku komunikacji zbiorowej (pêtla autobusowa).
d) stosowaæ zakazy wg ustaleñ ogólnych § 10 ust. 1.
e) wymaga siê w³¹czenia terenu 24KP do kompleksowego opracowania programowo-przestrz. 21OW, UC+ZP.
f) obs³uga komunikacyjna
 wjazd z drogi powiatowej z poszerzeniem tj. KZ+K5Zp.
g) do pozosta³ych zagadnieñ stosowaæ odpowiednio wybrane ustalenia ogólne rozdz. II nin. uchwa³y.
5. Ustalenia szczegó³owe w zakresie komunikacji drogowej.
a) KZ  istniej¹ca droga powiatowa Mielno-£azy.
 w granicach niniejszego miejscowego planu projektowana do modernizacji i przebudowy.
 w obszarach zabudowanych droga przekszta³ca siê w ulicê zbiorcz¹.
 pas poszerzaj¹cy przy terenach w Czajcze K5Zp.
 szerokoæ pasa drogowego drogi w liniach rozgraniczaj¹cych 25-30,0 m.
 chodniki dwustronne.
 cie¿ka rowerowa min. szer. 2,0 m.
 stosowaæ elementy spowalniaj¹ce ruch pojazdów.
 preferencja komunikacji zbiorowej.
 parkingi ogólnodostêpne lub publiczne po obu stronach drogi.
 przystanki komunikacji zbiorowej w formie zatok (obustronnie).
b) K5Zp  pow. 0,40 ha, czêæ dz. nr 1/15, 1/13, (Czajcze). Teren pod projektowane poszerzenie pasa drogowego
drogi powiatowej kl. V Mielno-£azy przesuniêcie linii rozgraniczaj¹cej w kierunku pó³nocnym.
 wyznaczenie ci¹gu pieszo-rowerowego.
 zatoki przystankowe dla komunikacji zbiorowej.
c) Stosowaæ ustalenia ogólne § 11.
ROZDZIA£ IV
USTALENIA W ZAKRESIE WZROSTU WARTOCI I OBROTU NIERUCHOMOCI
§ 16.
Na obszarze zmian objêtych niniejsz¹ uchwa³¹ ustala siê jednorazow¹ op³atê w wysokoci 30% z tytu³u wzrostu wartoci
nieruchomoci w zwi¹zku z art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
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ROZDZIA£ V
PRZEPISY KOÑCOWE
§ 17.
1. Traci moc uchwa³a Nr IX/41/99 Rady Gminy Mielno z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu po³o¿onego w miejscowoci Czajcze obrêb £azy Gmina Mielno.
2. Na obszarze objêtym niniejsz¹ zmian¹ w planie trac¹ moc ustalenia miejscowego ogólnego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Mielno zatwierdzonego uchwa³¹ Gminnej Rady Narodowej w Mielnie NrVII/33/85 z dnia
27 marca 1985 r. (Dz. Urz. W.R.N. Nr 4, poz. 87 z 1985 r.) podtrzymanego uchwa³¹ Rady Gminy Mielno Nr IV/25/90
z dnia 12 wrzenia 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Koszaliñskiego Nr 20, poz. 232 z 1990 r.).
§ 18.
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy Mielno.
§ 19.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14-tu dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Zenon Zawiejski
Za³¹cznik do uchwa³y Nr XIV/80/99
Rady Gminy Mielno
z dnia 26 sierpnia 1999 r.

OZNACZENIA

GRANICE OPRACOWANIA
LINIA ROZGRANICZAJ¥CA  OBOWI¥ZUJ¥CA / POSTULOWANA
LINIA ZABUDOWY – NIEPRZEKRACZALNA
GRANICA PASA TECHNICZNEGO URZÊDU MORSKIEGO  OBOWI¥ZUJ¥CA
GRANICA TERENÓW WYMAGAJ¥CYCH KOMPLEKSOWEGO OPRACOWANIA
PROGRAMOWO-PRZESTRZENNO-ARCHITEKTONICZNEGO
TERENY TURYSTYCZNEJ BAZY NOCLEGOWEJ (ORODKI WCZASOWE, KOLONIE PENSJONATY)
TERENY US£UG PUBLICZNYCH
TERENY US£UG KOMERCYJNYCH
TERENY SPORTU I REKREACJI ZDROWOTNEJ
TERENY ZIELENI PARKOWEJ
TERENY ZIELENI LENEJ / LENO - PARKOWEJ
TERENY ZIELENI LENEJ WYDMOWEJ
TERENY PLA¯Y MORSKIEJ / WYDMY
WODY OTWARTE (MORZE, JEZIORO JAMNO)
TERENY URZ¥DZEÑ TURYSTYKI WODNEJ (PRZYSTANIE)
TERENY KOMUNIKACJI, KZ – ULICA ZBIORCZA, KL+D – ULICA LOKALNA – DOJAZD POSZERZENIE PASA
TECH. KP – PARKING KD – ULICA DOJAZDOWA, KZp – POSZERZENIE PASA TECH. KP – PARKING
G£ÓWNE TRASY ROWEROWE
URZ¥DZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
IT  ISTN. ST. TRANSFORMAT. NO  ISTN. OCZYSZCZ. CIEKÓW
ISTNIEJ¥CY WODOCI¥G Ø 300, Ø 250 / PROJEKTOWANY
KANALIZACJA T£OCZNA  ISTNIEJ¥CA / PROJEKTOWANA
ISTNIEJ¥CA LINIA KABLOWA 9V  15kV
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INFORMACJA
Urzêdu Regulacji Energetyki o decyzji Prezesa URE
z dnia 24 wrzenia 1999 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a ustalonej przez Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Spó³ka z o.o.
w Goleniowie.
Informuje siê, i¿ w dniu 24 wrzenia 1999 r. zosta³a wydana decyzja zatwierdzaj¹ca taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez
Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Spó³ka z o.o. w Goleniowie o nastêpuj¹cej treci:
DECYZJA
Nr OSZ820/342A/17/99
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 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 oraz z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126)
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, 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, 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, Nr 119, poz. 513; z 1994 r. Nr 122, poz. 593; z 1995 r. Nr 1, poz. 1, Nr 74, poz. 368; z 1996 r. Nr 43, poz. 189,
Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 944 i z 1998 r. Nr 162, poz. 1126),
a tak¿e na podstawie § 16 ust. 2 i § 17 ust. 5 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 czerwca 1999 r. Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej Spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ z siedzib¹
w Goleniowie posiadaj¹cej statystyczny numer identyfikacyjny Regon: 811187025 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) zatwierdziæ wspó³czynnik korekcyjny X, uwzglêdniaj¹cy projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania
Przedsiêbiorstwa energetycznego, o którym mowa w § 17 ust. 2  5 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),
w wysokoci 0 %.
3) ustaliæ okres obowi¹zywania bazowych cen i bazowych stawek op³at zawartych w taryfie do dnia
31 padziernika 2000 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego, na wniosek Przedsiêbiorstwa energetycznego
posiadaj¹cego koncesje z dnia 6 padziernika 1998 r. na: przesy³anie i dystrybucjê ciep³a nr PCC/183/342/U/1/98/PM
oraz na wytwarzanie ciep³a nr WCC/167/342/U/1/98/PM, w dniu 13 lipca 1999 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. 1-4 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),
a wzrost cen i stawek op³at nie przekracza dopuszczalnego wzrostu 15 % (okrelonego w § 54 ust. 2).
Na podstawie § 17 ust. 5 powo³anego wy¿ej rozporz¹dzenia zatwierdzono okrelony przez Przedsiêbiorstwo energetyczne
wspó³czynnik X w wysokoci 0 %, adekwatnej do realizowanych przez nie inwestycji i innych dzia³añ w zakresie
dotycz¹cym modernizacji, rozwoju i ochrony rodowiska i wynikaj¹cej st¹d mo¿liwoci poprawy efektywnoci
funkcjonowania tego Przedsiêbiorstwa energetycznego w okresie kolejnych 12 miesiêcy.
Ustalenie okresu obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at zawartych w taryfie do dnia 31 padziernika 2000 r., zwi¹zane
jest  z uwagi na potrzebê ochrony interesów odbiorców  z koniecznoci¹ ich zweryfikowania na odstawie prowadzonej
ewidencji kosztów dla okrelonych w taryfie grup odbiorców.
W tym stanie rzeczy nale¿a³o orzec jak w sentencji.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Wicedyrektor Pó³nocno  Zachodniego Oddzia³u
Terenowego z siedzib¹ w Szczecinie
Barbara Giejsztowt
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Za³¹cznik do decyzji Prezesa URE
nr OSZ820/342A/17/99
z dnia 24 wrzenia 1999 r.
TARYFA DLA CIEP£A
PRZEDSIÊBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ
SPÓ£KA Z O.O. W GOLENIOWIE
UL. MASZEWSKA 18
CZÊÆ 1
OBJANIENIA POJÊÆ I SKRÓTÓW U¯YWANYCH W TARYFIE
1.1 ustawa  ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042 oraz
z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126),
1.2 rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe  rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie szczegó³owych
warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci ciep³owniczych, pokrywania kosztów przy³¹czenia, obrotu ciep³em,
wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi
odbiorców (Dz. U. Nr 100, poz. 642),
1.3 rozporz¹dzenie taryfowe  rozporz¹dzenie 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),
1.4 sprzedawca  przedsiêbiorstwo energetyczne dostarczaj¹ce odbiorcy ciep³o na podstawie umowy sprzeda¿y ciep³a,
zawartej z tym odbiorc¹,
1.5 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,
1.6 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,
1.7 przy³¹cze  odcinek sieci ciep³owniczej ³¹cz¹cy ród³o ciep³a z t¹ sieci¹ lub odcinek sieci ciep³owniczej doprowadzaj¹cy
ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego,
1.8 wêze³ cieplny  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do zmiany rodzaju lub parametrów nonika
ciep³a dostarczanego z sieci ciep³owniczej oraz regulacji iloci ciep³a dostarczanego do instalacji odbiorczych,
1.9 grupowy wêze³ cieplny  wêze³ cieplny z którym s¹ po³¹czone instalacje odbiorcze obs³uguj¹ce wiêcej ni¿ jeden
budynek,
1.10 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,
1.11 obiekt  budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
1.12 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,
1.13 zamówiona moc cieplna  najwiêkszy pobór ciep³a dostarczanego w postaci okrelonego nonika, jaki mo¿e wyst¹piæ
w warunkach obliczeniowych, przez okres co najmniej jednej godziny,
1.14 sezon grzewczy  okres miêdzy wrzeniem a majem roku nastêpnego, w którym warunki atmosferyczne powoduj¹
koniecznoæ ci¹g³ego dostarczania ciep³a w celu ogrzewania obiektów,
1.15 wspó³czynnik korekcyjny X  wspó³czynnik, uwzglêdniaj¹cy projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania
przedsiêbiorstwa energetycznego w okresie 12 miesiêcy.
CZÊÆ 2
ZAKRES DZIA£ALNOCI GOSPODARCZEJ ZWI¥ZANEJ
Z ZAOPATRZENIEM W CIEP£O
2.1 Taryfa zawiera ceny i stawki op³at odpowiednio do prowadzonej przez Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o. dzia³alnoci gospodarczej na podstawie koncesji:
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na wytwarzanie ciep³a  Decyzja WCC/167/342/U/1/98/PM z dnia 6 padziernika 1998 r.,
na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a  Decyzja PCC/183/342/U/1/98/PM z dnia 6 padziernika 1998 r.

2.2 Wytwarzanie ciep³a nastêpuje w dwóch ród³ach:
a) Zak³ad 1 (ciep³ownia rejonowa) zlokalizowany w Goleniowie przy ul. Maszewskiej o ³¹cznej mocy zainstalowanej
46,52 MWt, pochodz¹cej z przetworzenia paliwa wêglowego w czterech kot³ach wodnych,
b) Zak³ad 2 (kot³ownia lokalna) zlokalizowany w Goleniowie przy ul. Dworcowej o ³¹cznej mocy zainstalowanej
0,36 MWt, pochodz¹cej z przetworzenia paliwa koksowego w trzech kot³ach wodnych, zasilaj¹cych tylko
jeden budynek.
Kot³ownia eksploatowana jest na zlecenie i potrzeby Urzêdu Gminy i Miasta.
2.3 Przesy³anie i dystrybucja ciep³a z ciep³owni rejonowej nastêpuje poprzez jedn¹ sieæ ciep³ownicz¹ zlokalizowan¹ na
terenie miasta, w której nonikiem ciep³a jest woda o maksymalnej temperaturze 150°C w ruroci¹gu zasilaj¹cym
i 70°C w ruroci¹gu powrotnym. Sieæ jest zasilana ciep³em wytwarzanym w ródle w³asnym.
2.4 Ceny i stawki op³at podane w Taryfie s¹ wartociami netto. Podatek VAT zostanie naliczony w wysokoci wynikaj¹cej
z aktualnie obowi¹zuj¹cych przepisów.
CZÊÆ 3
PODZIA£ ODBIORCÓW NA GRUPY
3.1 Grupa odbiorców ciep³a z ciep³owni rejonowej:
Grupa A 1

odbiorcy pobieraj¹cy ciep³o z sieci ciep³owniczej eksploatuj¹cy w³asne wêz³y cieplne,
Grupa A 2

odbiorcy pobieraj¹cy ciep³o z sieci ciep³owniczej poprzez wêz³y cieplne eksploatowane
przez sprzedawcê,
Grupa A 3

odbiorcy pobieraj¹cy ciep³o z sieci ciep³owniczej poprzez wêz³y cieplne i instalacje odbiorcze
eksploatowane przez sprzedawcê.
3.2 Grupa odbiorców ciep³a z kot³owni:
Grupa B 1

odbiorca pobieraj¹cy ciep³o bezporednio z kot³owni.
CZÊÆ 4
RODZAJE ORAZ WYSOKOÆ CEN I STAWEK OP£AT
4.1 Ceny i stawki op³at dla GRUPY A
(ceny i stawki nie uwzglêdniaj¹ podatku VAT)

L.p.
1.
2.
3.
4.
5.

Rodzaj op³aty
Cena za zamówion¹ moc ciepln¹
Cena ciep³a
Cena nonika ciep³a
Stawka op³aty za us³ugi przesy³owe
Stawka op³aty abonamentowej

4.2 Ceny i stawki op³at dla GRUPY B
(ceny i stawki nie uwzglêdniaj¹ podatku VAT)

L.p.
1.
2.
3.

Rodzaj op³aty
Cena za zamówion¹ moc ciepln¹
Cena ciep³a
Cena nonika ciep³a

Jednostka
Miary
z³/MW/rok
z³/GJ
z³/m3
z³/MW/rok
z³/przy³¹cze
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4.3 Stawki op³at za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej
(stawki nie uwzglêdniaj¹ podatku VAT)

L.p.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rodzaj us³ug

Stawka op³at
budowê przy
z³/mb
12,60
14,52
16,80
20,36
24,64
31,50
44,64

Przy³¹cze preizolowane do 25 DN mm
Przy³¹cze preizolowane do 32 DN mm
Przy³¹cze preizolowane do 40 DN mm
Przy³¹cze preizolowane do 50 DN mm
Przy³¹cze preizolowane do 65 DN mm
Przy³¹cze preizolowane do 80 DN mm
Przy³¹cze preizolowane do100 DN mm

Stawki op³at za rozbudowê sieci ciep³owniczej wynosz¹ 0 z³/m3 na godzinê natê¿enia przep³ywu nonika ciep³a.
CZÊÆ 5
ZASADY USTALANIA CEN I STAWEK OP£AT
5.1 Zasady obliczania wysokoci op³at.
5.1.1 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.
5.1.2 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.
5.1.3 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.
5.1.4 Op³ata abonamentowa  stanowi iloczyn liczby przy³¹czy, doprowadzaj¹cych ciep³o do wêz³ów cieplnych w obiektach
odbiorcy, i stawki op³aty abonamentowej. Op³ata ta jest pobierana w ka¿dym miesi¹cu,w którym jest wystawiana
faktura.
5.1.5 Op³ata 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.
5.1.6 Wysokoæ op³at okrelonych w umowie o przy³¹czenie do sieci oblicza siê wed³ug nastêpuj¹cych zasad: je¿eli
umowa o przy³¹czenie nie stanowi inaczej, op³ata za przy³¹czenie do sieci pobierana jest przed rozpoczêciem
dostarczania ciep³a i stanowi sumê op³at za przy³¹cze, za wykonanie przejæ przy³¹cza przez ciany i za rozbudowê
sieci ciep³owniczej, których wysokoæ oblicza siê w nastêpuj¹cy sposób:
a) op³ata za przy³¹cze  stanowi iloczyn d³ugoci przy³¹cza i stawki op³aty za to przy³¹cze,
b) op³ata za wykonanie przejæ przy³¹czy przez ciany  stanowi iloczyn iloci wykonanych okrelonego rodzaju
przejæ przez ciany i stawek op³at za te przejcia.
5.1.7 Op³aty pobierane od poszczególnych odbiorców zasilanych z wêz³a grupowego oblicza siê na podstawie § 21
rozporz¹dzenia taryfowego.
CZÊÆ 6
WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OP£AT
6.1 Standardy jakociowe obs³ugi odbiorców.
Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at bêd¹ stosowane przy zachowaniu standardów jakociowych obs³ugi
odbiorców okrelonych w rozdziale 7 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
6.2 Zasady prowadzenia rozliczeñ z odbiorcami.
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W przypadku:
niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzeda¿y ciep³a,
uszkodzenia uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego,
stosowania bonifikat, upustów i op³at dodatkowych,
nielegalnego poboru ciep³a,
stosuje siê przepisy rozdzia³u 3 rozporz¹dzenia taryfowego.
CZÊÆ 7
ZASADY WPROWADZANIA ZMIANY CEN I STAWEK OP£AT

7.1 Ceny i stawki op³at bêd¹ dostosowywane do zmieniaj¹cych siê warunków ekonomicznych zgodnie z zasadami
okrelonymi w § 17 ust. 1 i 2 rozporz¹dzenia taryfowego.
7.2 Sprzedawca okrela wspó³czynnik korekcyjny X na poziomie 0%.
7.3 O zmianie cen i stawek op³at sprzedawca powiadomi odbiorcê pismem na co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem
nowych cen i stawek op³at.
Poz. 634
OBWIESZCZENIE
Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Szczecinie
z dnia 16 wrzenia 1999 r.
w sprawie zmiany w sk³adzie osobowym Rady Miejskiej w Stargardzie Szczeciñskim.
Na podstawie art. 183 w zwi¹zku z art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060) i § 5 pkt 7 uchwa³y Pañstwowej Komisji
Wyborczej z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie trybu pracy wojewódzkich komisarzy wyborczych i zastêpców
wojewódzkich komisarzy wyborczych oraz wytycznych do realizacji ich zadañ (MP Nr 27, poz. 287) podaje siê do
wiadomoci wyborców, ¿e na skutek wyganiêcia mandatu radnego nast¹pi³a zmiana w sk³adzie Rady Miejskiej
w Stargardzie Szczeciñskim w okrêgu Nr 4.
Na skutek zrzeczenia nast¹pi³o wyganiêcie mandatu radnego Pana Wies³awa Kamiñskiego z listy Nr 9  Akcja Wyborcza
Solidarnoæ stwierdzone uchwa³¹ Nr X1/123/99 z dnia 29 czerwca 1999 r.
Rada Miejska w Stargardzie Szczeciñskim uchwa³¹ Nr X11/124/99 z dnia 31 sierpnia 1999 r. stwierdzi³a, ¿e radnym zosta³
Pan Jaros³aw Kozio³ek, który nie utraci³ prawa wybieralnoci, a w dniu 11 padziernika 1998 r. uzyska³ kolejno najwiêksz¹
liczbê g³osów z tej samej listy.
WOJEWÓDZKI KOMISARZ WYBORCZY
Marian Szabo
Poz. 635
OBWIESZCZENIE
Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Szczecinie
z dnia 20 wrzenia 1999 r.
o wynikach g³osowania i wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych.
Na podstawie art. 182 w zwi¹zku z art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Dz. U. Nr 160, poz. 1060) podaje siê do wiadomoci wyborców
wyniki wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy w Nowogródku Pomorskim przeprowadzonych w dniu 19 wrzenia 1999 r.
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Poz. 635

CZÊÆ I
I.

W dniu 19 wrzenia 1999 r. na obszarze gminy Nowogródek Pomorski przeprowadzono wybory uzupe³niaj¹ce do
rady gminy licz¹cej do 20 tys. mieszkañców.
1. W wyborach do tej rady w 1 okrêgu wyborczym wybrano 1 radnego.
2. W wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy w Nowogródku Pomorskim liczba osób uprawnionych do
g³osowania wynosi³a 785. W g³osowaniu wziê³o udzia³ (oddano karty wa¿ne) 200 wyborców, co stanowi
25,48% uprawnionych do g³osowania.

CZÊÆ II
Gminna Komisja Wyborcza potwierdzi³a, ¿e otrzyma³a protokó³ g³osowania od 1 obwodowej komisji wyborczej.
Na podstawie tego protoko³u Komisja sporz¹dzi³a zestawienie wyników g³osowania w okrêgu i uwzglêdniaj¹c liczby
g³osów wa¿nych w okrêgu wyborczym oraz g³osów wa¿nych oddanych na poszczególne Listy kandydatów i kandydatów
z tych list ustali³a nastêpuj¹ce wyniki wyborów.
Okrêg wyborczy nr 5 obejmuj¹cy 5 mandatów  wybierano 1 radnego.
Wybory odby³y siê. G³osowanie przeprowadzono.
1. G³osów wa¿nych oddano
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2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:
Lista nr 1 Komitet Wyborczy Owiaty i Kultury

118

Wojciechowski Piotr

118

Lista nr 2 Komitet Wyborczy Pionierów Karsko

80

Glapka Ma³gorzata

80

Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzyma³ i zosta³ wybrany radnym:
Piotr Wojciechowski
WOJEWÓDZKI KOMISARZ WYBORCZY
Marian Szabo
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KOMUNIKAT
Uprzejmie informuje siê PT. Prenumeratorów, i¿ cena prenumeraty rocznej jednego egzemplarza
Dziennika Urzêdowego Województwa Zachodniopomorskiego wyniesie w 2000 roku 200,00 z³otych.
Prenumeratê mo¿na zg³aszaæ tylko na okres roczny w terminie do dnia 31 stycznia 2000 r. uiszczaj¹c
stosown¹ kwotê na konto Zachodniopomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wa³y Chrobrego 4,
Wydzia³ Finansowy,
do 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. 4303-402.
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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