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UCHWAŁA NR XXXV/224/2010
RADY GMINY GRZMIĄCA
z dnia 26 stycznia 2010 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w miejscowościach Krosino i Boleszkowice.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r.
Nr 113, poz. 954, Nr 130; poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127,
poz. 880; 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) Rada
Gminy Grzmiąca uchwala, co następuje:
Rozdział 1

PRZEPISY WSTĘPNE
§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XXIII/161/2008 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Krosino i Boleszkowice i po stwierdzeniu zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Grzmiąca uchwalonego uchwałą Nr IV/20/2002 Rady Gminy
Grzmiąca z dnia 30 grudnia 2002 r. uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
w miejscowościach Krosino i Boleszkowice zwany dalej planem miejscowym zgodnie z rysunkiem planu
miejscowego.
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2. Przedmiotem podstawowym ustaleń planu miejscowego jest przeznaczenie terenów użytkowanych
rolniczo pod lokalizację elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz określenie
ich uwarunkowań użytkowania i zabudowy.
3. Powierzchnia obszaru objętego planem wynosi 370,8579 ha.
§ 2. Integralnymi składnikami tekstu uchwały są załączniki:
1)
2)
3)
4)

rysunek planu w skali 1: 2000 stanowiący załącznik nr 1;
wyrys studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grzmiąca, miejscowości Krosino i Boleszkowice stanowiący załącznik nr 2;
rozstrzygnięcie Rady Gminy Grzmiąca w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Krosino i Boleszkowice, stanowiące załącznik nr 3;
rozstrzygnięcie Rady Gminy Grzmiąca o sposobie realizacji zapisanych w projekcie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Krosino i Boleszkowice inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 4.
Rozdział 2

PRZEPISY OGÓLNE
§ 3. Zasady konstrukcji planu miejscowego.
1. Ustalenia tekstu planu składają się z:
1)
2)
3)
4)

przepisów
przepisów
przepisów
przepisów

wstępnych;
ogólnych;
szczegółowych dla terenów funkcjonalnych;
końcowych.

2. Dla poszczególnych terenów funkcjonalnych mają zastosowanie wszystkie rodzaje ustaleń.
§ 4. Celem ustaleń planu jest:
1)
2)
3)
4)

stworzenie warunków do rozwoju energetyki wykorzystującej odnawialne źródła energii, jako proekologiczne przedsięwzięcia inwestycyjne w środowisku;
umożliwienie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego, mającego wpływ na ożywienie gospodarcze
terenu gminy i jej atrakcyjność turystyczną;
wprowadzenie unormowań prawnych umożliwiających zgodne z prawem lokalizowanie przedsięwzięcia
w terenie;
zapewnienie możliwości właściwego zagospodarowania terenów rolniczych.
§ 5. Na obszarze objętym planem określa się:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach
zagospodarowania;
zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
zasady ochrony środowiska i przyrody;
zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;
parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów, w tym linie zabudowy i gabaryty obiektów;
szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy;
zasady budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę w związku ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu miejscowego, w przypadku jej sprzedaży;
wielkości powierzchni dla poszczególnych terenów funkcjonalnych, które mają charakter informacyjny.
§ 6. Na obszarze objętym planem ustala się następujące przeznaczenia terenów i ich symbole:

1)

R/EW - tereny rolnicze z dopuszczeniem lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i z drogami eksploatacyjnymi elektrowni;
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R - tereny rolnicze z dopuszczeniem lokalizacji sieci infrastruktury technicznej i dróg eksploatacyjnych
elektrowni, objęte zakazem zabudowy określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie
dopuszczalnego hałasu w środowisku;
R/RM - teren rolniczy z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym i ogrodniczym;
N - teren nieużytku;
EE teren stacji elektroenergetycznej;
ZL - lasy;
KDW - teren drogi wewnętrznej.
§ 7. Oznaczenia graficzne na rysunku planu.
1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

granica obszaru objętego planem;
symbole cyfrowe terenów funkcjonalnych;
symbole przeznaczenia terenów;
nieprzekraczalne linie zabudowy;
linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
projektowane pomniki przyrody (szpaler i aleja drzew);
granica strefy „W III” ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych.
§ 8. Ilekroć w niniejszej uchwale jest użyte określenie:

1)
2)

linia rozgraniczająca - należy przez to rozumieć linię, która wyznacza tereny o różnym przeznaczeniu
oraz różnym sposobie zagospodarowania i zabudowy, w tym i drogi;
nieprzekraczalna linia zabudowy elektrowni wiatrowej - należy przez to rozumieć linię wyznaczoną
przez oś wieży elektrowni. Nieprzekraczalne linie zabudowy należy odczytać z rysunku planu z uwzględnieniem skali i podziałki (w przypadku pomniejszenia lub powiększenia rysunku planu) i określoną
w tekście uchwały. Krawędź fundamentu wieży elektrowni może się znaleźć poza tą linią w maksymalnej odległości 20,0 m od osi wieży.
§ 9. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

1)
2)
3)

4)
5)

6)
7)

teren przedsięwzięcia inwestycyjnego nie jest objęty formami ochrony przyrody;
planuje się objęcie ochroną w formie pomników przyrody szpaleru i alei drzew w rejonie dawnej wsi
Klepary;
obszar przedsięwzięcia inwestycyjnego położony jest w oddaleniu od obszarów Natura 2000 i na
podstawie posiadanej wiedzy można stwierdzić, że planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na leżący w odległości kilkuset metrów obszar Natura 2000 „Dorzecze Parsęty” oraz na
projektowany w tym samym rejonie obszar chronionego krajobrazu „Dolina Parsęty”. Przedmiotem
ochrony jest dolina Parsęty wraz z jej strefą krawędziową, a także ciekawymi fragmentami wysoczyzny morenowej na całej swojej długości. Celem ochrony jest zabezpieczenie naturalnych odcinków
rzeki przed antropopresją, przy jednoczesnym zachowaniu siedlisk bytowania i rozrodu fauny, w tym
szczególnie awifauny, siedlisk wodnych i tarasów nadrzecznych. Nie będzie miała również negatywnego wpływu na położony w odległości ponad 3,0 km obszar Natura 2000 „Ostoja Drawska”;
na obszarze przedsięwzięcia inwestycyjnego nie wykazano miejsc lęgowych gatunków zwierząt
prawnie chronionych, zagrożonych wyginięciem oraz istotnych dla Dyrektywy Ptasiej oraz tras przelotów ptaków i migracji zwierząt;
należy uwzględnić w planie wymogi wynikające z ustawy o ochronie przyrody, w szczególności zabrania się podejmowania działań mogących osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco
negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności:
a) pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub
b) wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 lub
c) pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami;
na obszarze przedsięwzięcia inwestycyjnego nie stwierdzono stanowisk roślin chronionych ani siedlisk
istotnych dla obszarów ochrony siedlisk Natura 2000;
lokalizacja wież elektrowni nie może wpłynąć negatywnie na walory krajobrazowe, zarówno w bliskim
jak i w dalszym sąsiedztwie. Elektrownie zlokalizowane zostaną z boku w stosunku do drogi powiatowej
(Krosino - Wielanowo - Drzonowo Białogardzkie) i będą usytuowane na tle użytków rolnych i lasów;
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8)
9)

zachować cenne przyrodniczo i krajobrazowo drzewa występujące wzdłuż dróg;
należy zabezpieczyć wierzchnią warstwę gleby, a po zakończeniu budowy i montażu przywrócić pierwotny stan terenu i sposób jego użytkowania;
10) dopuszcza się rekultywację wyrobisk poeksploatacyjnych poprzez ich zasypanie ziemią z wykopów
spod fundamentów;
11) część północna obszaru znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych „Szczecinek”,
w związku z tym wszystkie działania należy prowadzić w taki sposób, ażeby nie spowodować zanieczyszczenia wód podziemnych;
12) dla poszczególnych terenów funkcjonalnych obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku
określone w przepisach odrębnych. Jeżeli dla jednego terenu określono kilka funkcji uznaje się, że dopuszczalny poziom hałasu powinien być ustalony jak dla przeważającego rodzaju funkcji.
§ 10. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
Na obszarze opracowania występują strefy „W III” ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych polegającej na prowadzeniu interwencyjnych badań archeologicznych w przypadku podejmowania prac ziemnych, na terenie których obowiązują nakazy i zakazy zgodne z przepisami szczególnymi dot. ochrony zabytków oraz ustalenia niniejszego planu.
Strefa „W III” obejmuje stanowiska ujęte w ewidencji służby konserwatorskiej. Obowiązuje:
a)
b)

uzgadnianie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi przez odpowiedni organ ds. ochrony zabytków,
przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie objętym realizacją prac ziemnych, na zasadach określonych przepisami szczególnymi dot. ochrony zabytków.

§ 11. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - nie występują.
§ 12. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania przestrzeni publicznej - nie występują.
§ 13. Ustalenia dotyczące wielkości działek, zasad, warunków scalania i podziału nieruchomości - nie
występują.
§ 14. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego urządzania i użytkowania terenów:
1)
2)

nie dopuszcza się działań i użytkowania terenów, które mogą doprowadzić do jego degradacji, w tym:
wysypywania gruzu, zasypywania terenów oczek wytopiskowych i składowania nieczystości;
do czasu zainwestowania terenów zgodnie z ustaleniami planu należy użytkować go zgodnie z zapisami w ewidencji geodezyjnej lub zgodnie z przeznaczeniem określonym w uchwale.
§ 15. Ustalenia dotyczące zasad ochrony ludności:

1)
2)

wykonywanie obiektów budowlanych powinno odbywać się w sposób zapewniający ochronę ludności
zgodnie z wymogami obrony cywilnej określonymi w przepisach odrębnych;
należy zapewnić skuteczne działanie systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego
ostrzegania o zagrożeniach zgodnie z wymogami obrony cywilnej określonymi w przepisach odrębnych.

§ 16. Ustalenia dotyczące zasad wyposażenia oraz obsługi terenów rekreacyjno-wypoczynkowych nie występują.
§ 17. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacyjnego oraz
zasad obsługi komunikacyjnej.
1. Obsługę komunikacyjną terenów należy zapewnić w oparciu o podstawowy system dróg służący
powiązaniom drogowym wewnętrznym i zewnętrznym na który składają się:
1)
2)

droga kategorii powiatowej Krosino - Drzonowo Białogardzkie powiązana z układem sieci dróg gminnych i wewnętrznych;
sieć dróg kategorii dróg gminnych i wewnętrznych.

2. W obrębie systemu komunikacyjnego dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej zgodnie
z przepisami odrębnymi.
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§ 18. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej
oraz zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)

sieci infrastruktury technicznej związane z obsługą elektrowni wiatrowych należy prowadzić zgodnie
z wymogami technologicznymi związanymi z obsługą elektrowni oraz z wymogami przepisów odrębnych
w pasach drogowych, w ich sąsiedztwie oraz w obrębie terenów rolnych. Kable elektroenergetyczne
i z nimi związane inne przewody oraz linie elektroenergetyczne napowietrzne mogą być prowadzone
w obrębie terenów oznaczonych w planie „R” i „R/EW”;
dopuszcza się likwidację, przebudowę i rozbudowę istniejącej infrastruktury technicznej oraz wprowadzenia rozwiązań zamiennych projektowanej infrastruktury technicznej pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie spowodują pogorszenia działania istniejącej i projektowanej sieci oraz zapewnią
właściwą, zgodną z ustaleniami planu obsługę terenów i funkcji ustalonych w planie;
elektrownie będą pracowały bezobsługowo, w związku z tym nie zachodzi potrzeba uzbrojenia terenu
w sieci wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe;
poszczególne elektrownie połączyć liniami elektroenergetycznymi ze stacją elektroenergetyczną GPZ. Dopuszcza się, równoległe do linii energetycznych, ułożenie linii teletechnicznych;
połączenie elektrowni z elektroenergetyczną siecią zewnętrzną poprzez stację elektroenergetyczną
zlokalizowaną w obrębie obszaru planu (8 EE) lub ze stacją poza granicami planu, w tym stacją elektroenergetyczną 110/SN Grzmiąca;
gromadzenie i segregacja odpadów powstałych w procesie eksploatacji i ich wywóz na zorganizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami składowisko odpadów;
w obrębie terenów objętych planem dopuszcza się również lokalizację przewodów infrastruktury technicznej obsługujących gminę.
§ 19. Ustalenia dotyczące zabezpieczenia lotniczego.

1. Wszystkie obiekty o wysokości równej i większej niż 100,0 m nad poziom terenu, stanowią przeszkody lotnicze i ze względu na zapewnienie warunków bezpieczeństwa ruchu cywilnych i wojskowych
statków powietrznych muszą być uzgadniane z Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego i właściwym organem nadzoru nad lotnictwem wojskowym.
2. Inwestor zobowiązany jest do powiadomienia odpowiednich władz lotniczych, z co najmniej dwumiesięcznym wyprzedzeniem, o przewidywanych terminach ukończenia budowy elektrowni wiatrowych
oraz wykonania oznakowania przeszkodowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Inwestor zobowiązany jest zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami odrębnymi do powiadomienia odpowiednich władz lotniczych, o przewidywanym terminie zakończenia budowy oraz do wykonania oznakowania przeszkodowego wraz z podaniem dokładnych współrzędnych geograficznych urządzeń powołując się na numer ewidencyjny przeszkody lotniczej - odpowiedni dla terenów oznaczonych na
załączniku graficznym.
4. Wszelkie projektowane na tym terenie obiekty o wysokości równej i większej od 50 m n.p.t. podlegają przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę zgłoszeniu do Szefostwa Ruchu Lotniczego Sił
Zbrojnych RP.
Rozdział 3

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE DLA TERENÓW FUNKCJONALNYCH
§ 20. Dla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 R/EW o pow.
13,5163 ha, 2 R/EW o pow. 48,3843 ha, 3 R/EW o pow. 75,6415 ha, 4 R/EW o pow. 0,3945 ha,
5 R/EW o pow. 41,4179 ha, 6 R/EW o pow. 1,8625 ha i 7 R/EW o pow. 1,2988 ha, ustala się:
1)
2)

przeznaczenie terenu - tereny lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogami w obrębie terenów rolniczych;
zasady zagospodarowania terenu:
a) lokalizacja do 20 wież elektrowni wiatrowych o mocy do 3,0 MW każda,
b) pomiędzy wieżami kable podziemne związane z eksploatacją elektrowni, które połączone zostaną
ze stacją elektroenergetyczną w obrębie obszaru planu lub poza jego obszarem,
c) lokalizacja osi wież elektrowni zgodnie z rysunkiem planu, w tym min. 100 m od granicy zewnętrznych kompleksów leśnych i 50 m od małych powierzchni lasów w obrębie obszaru sporządzania planu,
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d)

wszystkie elementy konstrukcji wieży i turbiny powinny być pomalowane na kolor jasny, pastelowy, nie kontrastujący z otoczeniem, powierzchnia obiektu matowa - bez refleksów świetlnych,
e) zakaz umieszczania na elektrowniach wiatrowych reklam za wyjątkiem oznaczenia nazwy i symbolu producenta i/lub właściciela na gondolach wiatrowych,
f) elektrownie wiatrowe wymagają oznakowania przeszkodowego: nocnego oraz dziennego, zgodnie z przepisami odrębnymi,
g) dopuszcza się instalacje urządzeń niezbędnych do właściwej eksploatacji elektrowni u podstawy
wieży,
h) zachować normatywną odległość wież elektrowni od istniejących linii elektroenergetycznych 15 kV
lub je skablować,
i) odległości między wieżami elektrowni min. 350 - 400 m,
j) dopuszcza się instalacje urządzeń do pomiaru prędkości i kierunku wiatru, w tym masztu o wysokości nie wyższej, aniżeli wysokość wieży elektrowni,
k) zakaz lokalizacji zabudowy związanej z pobytem ludzi;
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni terenów - nie ustala się,
c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - tereny użytkowane rolniczo,
d) wysokość zabudowy - wysokość masztu pomiarowego i wieży elektrowni do 120,0 m n.p.t.,
najwyższa wysokość budowli (wieża ze skrzydłem) - do 180,0 m n.p.t., przy wieży możliwość
lokalizacji kompaktowej stacji transformatorowej;
4) zasady ochrony środowiska - teren 1 R/EW położony jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych „Szczecinek”, w związku z tym wszystkie działania należy prowadzić w taki sposób, ażeby
nie spowodować zanieczyszczenia wód podziemnych;
5) zasady zagospodarowania terenu podlegającego ochronie na podstawie przepisów odrębnych - dopuszcza się zróżnicowanie wysokości wież tylko w zwartych zespołach elektrowni tworzących wyodrębniony przestrzennie teren funkcjonalny;
6) ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania środowiska kulturowego - na terenach funkcjonalnych
3 R/EW i 5 R/EW występują strefy „W III” ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych; obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 10 ustaleń planu;
7) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - dopuszcza się wydzielenie z użytkowania rolniczego terenów pod drogi eksploatacyjne i wieże elektrowni oraz urządzenia zaplecza infrastruktury
technicznej o wielkościach wynikających z zasad zagospodarowania zawartych powyżej oraz z uwarunkowań technologicznych;
8) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) do każdej wieży droga dojazdowa o szerokości jezdni do 6,0 m, a przy każdej wieży plac manewrowy wraz z powierzchnią zabudowy wieży o łącznej powierzchni do 1500 m2,
b) obsługa komunikacyjna terenów od dróg wewnętrznych poprzez drogi realizowane na czas budowy, montażu i celów serwisowych w okresie eksploatacji;
9) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną zgodnie z § 18 ustaleń planu;
10) ustalenia dotyczące stawek procentowych - ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowej opłaty
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 20% dla projektowanego przeznaczenia terenu.
§ 21. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 8 EE o pow. 1,2265 ha
ustala się:
1)
2)
3)

4)
5)

przeznaczenie terenu - teren stacji elektroenergetycznej;
zasady zagospodarowania terenu - stacja elektroenergetyczna SN/WN jako alternatywne podłączenie
do sieci, w przypadku rezygnacji - użytkowanie rolnicze;
parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu 10,0 m od linii rozgraniczających
przyległych dróg,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki - 80%,
c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 10%,
d) wysokość zabudowy, geometria dachu - wynikają z uwarunkowań technicznych i technologicznych;
zasady ochrony środowiska - nie występują;
zasady zagospodarowania terenu podlegającego ochronie na podstawie przepisów odrębnych - nie
występują;
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6)
7)

ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania środowiska kulturowego - nie występują;
zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - powierzchnię działki wydzielić do wielkości wynikającej ze względów technologicznych;
8) zasady obsługi komunikacyjnej - dojazd z drogi gminnej;
9) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną - podłączenie do sieci elektroenergetycznej;
10) ustalenia dotyczące stawek procentowych - ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowej opłaty
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 20% dla projektowanego przeznaczenia terenu.
§ 22. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 9 R/RM o pow. 6,0623 ha
ustala się:
1)

przeznaczenie terenu - teren rolniczy z dopuszczaniem zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym i ogrodniczym;
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) budynek mieszkalny od strony drogi powiatowej,
b) zabudowa gospodarcza w głębi działki;
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu - dla budynku mieszkalnego linie zabudowy od strony drogi powiatowej - frontowa 15,0 m i tylna 50,0 m od linii rozgraniczającej
drogi i 10,0 m od linii rozgraniczającej drogi gminnej; dla zabudowy zagrodowej tylna linia zabudowy zgodnie z przepisami odrębnymi,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki - 5%,
c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 80%,
d) wysokość zabudowy, geometria dachu:
– budynek mieszkalny - wysokość kalenicy do 9,0 m, dach dwu lub wielospadowy o pochyleniu
połaci dachowych od 30° do 50°, w dachu dopuszcza się okna połaciowe, lukarny i wystawki,
– budynki gospodarcze - wysokość kalenicy do 9,0 m, pozostałe parametry zgodnie z uwarunkowaniami technicznymi;
4) zasady ochrony środowiska - nie występują;
5) zasady zagospodarowania terenu podlegającego ochronie na podstawie przepisów odrębnych - nie
występują;
6) ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania środowiska kulturowego - na terenie funkcjonalnym występuje strefa „W III” ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych; obowiązują warunki ochrony
zgodnie z § 10 ustaleń planu;
7) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z przepisami odrębnymi dla terenów
rolniczych;
8) zasady obsługi komunikacyjnej - dojazd z przyległej dróg z wykluczeniem wjazdu z drogi powiatowej;
9) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną - podłączenie do istniejącej i projektowanej zbiorczej sieci
ogólnej; dopuszcza się rozwiązania lokalne;
10) ustalenia dotyczące stawek procentowych - ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowej opłaty
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0,0% dla projektowanego przeznaczenia terenu.
§ 23. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 1R o pow. 12,2053 ha,
2R o pow. 0,1420 ha, 3R o pow. 22,7510 ha, 4R o pow. 41,4604 ha, 5R o pow. 57,5469 ha, 6R
o pow. 20,6666 ha i 7R o pow. 12,4801 ha, ustala się:
1)
2)

3)

przeznaczenie terenu: tereny rolnicze;
zasady zagospodarowania terenu:
a) zakaz lokalizacji zabudowy związanej ze stałym pobytem ludzi,
b) dopuszcza się prowadzenie linii elektroenergetycznych i teletechnicznych oraz sieci infrastruktury
technicznej z urządzeniami technologicznymi,
c) w obrębie terenu przyległego do drogi powiatowej o szerokości 10-15 m dopuszcza się stworzenie pasa zieleni wysokiej i średnio wysokiej przesłaniającej widok na elektrownie;
zasady ochrony środowiska:
a) zachować cenny drzewostan na terenie 1 R,
b) część terenów położona jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych „Szczecinek”,
w związku z tym wszystkie działania należy prowadzić w taki sposób, ażeby nie spowodować
zanieczyszczenia wód podziemnych;
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zasady zagospodarowania terenu podlegającego ochronie na podstawie przepisów odrębnych - nie
występują;
ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania środowiska kulturowego - na terenach funkcjonalnych
4R, 5R i 7R występują strefy „W III” ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych; obowiązują
warunki ochrony zgodnie z § 10 ustaleń planu;
zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - dopuszcza się możliwość wtórnych podziałów
geodezyjnych użytków rolnych zgodnie z przepisami odrębnymi dla terenów rolniczych;
zasady obsługi komunikacyjnej:
a) istniejąca obsługa komunikacyjna,
b) dopuszcza się wykorzystanie terenu pod budowę dróg eksploatacyjnych i montażowych do elektrowni wiatrowych,
c) dopuszcza się wykonanie łuków drogowych z przyległych dróg, przystosowanych do transportu
długich odcinków elementów wież;
zasady obsługi w infrastrukturę techniczną - zgodnie z § 18 ustaleń planu;
ustalenia dotyczące stawek procentowych - ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowej opłaty
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0,0%.

§ 24. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ZL o pow. 0,5856 ha,
2ZL o pow. 0,0777 ha, 3ZL o pow. 5,0381 ha i 4ZL o pow. 1,7797 ha ustala się:
1)
2)
3)
4)

przeznaczenie terenu - lasy;
zagospodarowanie terenów zgodnie z planem urządzania lasu;
zasady ochrony środowiska - teren 1 ZL położony jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych „Szczecinek”, w związku z tym wszystkie działania należy prowadzić w taki sposób, ażeby
nie spowodować zanieczyszczenia wód podziemnych;
ustalenia dotyczące stawek procentowych - ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowej opłaty
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0,0%.

§ 25. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 1N o pow. 0,4393 ha
ustala się:
1)
2)
3)
4)
5)

przeznaczenie terenu - teren nieużytku;
zasady zagospodarowania terenu - rekultywacja na cele leśne lub zbiornik wodny;
parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu - nie występują:
zasady ochrony środowiska - nie występują;
zasady zagospodarowania terenu podlegającego ochronie na podstawie przepisów odrębnych - nie
występują;
6) ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania środowiska kulturowego - nie występują;
7) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - wydzielenie istniejące;
8) zasady obsługi komunikacyjnej - dojazd istniejący;
9) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną - nie występują;
10) ustalenia dotyczące stawek procentowych - ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowej opłaty
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0,0% dla projektowanego przeznaczenia terenu.
§ 26. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 01KDW o pow. 1,8322 ha,
02KDW o pow. 1,7034 ha, 03KDW o pow. 2,6585 ha, 04KDW o pow. 0,2972 ha, 05KDW o pow.
0,8294 ha i 06KDW o pow. 0,5601 ha ustala się:
1)
2)
3)
4)

przeznaczenie terenu - tereny dróg wewnętrznych;
zasady zagospodarowania terenu - zachowuje się istniejące linie rozgraniczające z możliwością regulacji pasa drogowego w celu dostosowania do transportu samochodowego, likwidacja zbędnych dróg
śródpolnych z rekultywacją na cele rolnicze;
parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu - istniejące - dopuszcza
się wykonanie zjazdów oraz poszerzenia dla celów transportowych;
zasady ochrony środowiska:
a) zachować cenny drzewostan,
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b)

część terenów położona jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych „Szczecinek”,
w związku z tym wszystkie działania należy prowadzić w taki sposób, ażeby nie spowodować
zanieczyszczenia wód podziemnych;
5) zasady zagospodarowania terenu podlegającego ochronie na podstawie przepisów odrębnych - nie
występują;
6) ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania środowiska kulturowego - nie występują;
7) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - dopuszcza się poszerzenie pasów drogowych do
wielkości normatywnych wynikających z obsługi pól i elektrowni wiatrowych;
8) zasady obsługi komunikacyjnej - istniejące;
9) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną - dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej w drodze;
10) ustalenia dotyczące stawek procentowych - ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowej opłaty
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0,0%.
Rozdział 4

PRZEPISY KOŃCOWE
§ 27. Zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych pochodzenia mineralnego, nie stanowiących zwartego kompleksu użytków rolnych, na cele nierolnicze pod fundamenty wież i drogi serwisowe - eksploatacyjne, o łącznej powierzchni 7,10 ha, w tym: RIV o powierzchni 1,70 ha, RV o powierzchni 4,55 ha i RVI
o powierzchni 0,85 ha.
§ 28. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 29. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego i podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy
Grzmiąca.
Przewodniczący Rady:
Krzysztof Trybulski
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXV/224/2010
Rady Gminy Grzmiąca
z dnia 26 stycznia 2010 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Grzmiąca w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Krosino
i Boleszkowice
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Gminy Grzmiąca rozstrzyga, co następuje:
Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Krosino i Boleszkowice wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od
9 listopada do 1 grudnia 2009 r. w wyznaczonym terminie do dnia 23 grudnia 2009 r. nie wniesiono uwag.

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXV/224/2010
Rady Gminy Grzmiąca
z dnia 26 stycznia 2010 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Grzmiąca o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Krosino i Boleszkowice inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy
oraz zasadach ich finansowania
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Gminy Grzmiąca rozstrzyga co następuje.
Z ustaleń zawartych w planie oraz z przeprowadzonej analizy i wykonanej prognozy skutków finansowych
uchwalenia planu wynika, iż jego przyjęcie oraz realizacja zapisanych w nim zadań z zakresu infrastruktury technicznej nie pociągnie za sobą wydatków z budżetu gminy.
Wszelkie inwestycje i nakłady wynikające z realizacji zapisów przedmiotowej uchwały, a więc i inwestycje
w zakresie infrastruktury technicznej są wynikiem realizacji zamierzeń Inwestora i będą w całości finansowane ze środków pozabudżetowych.
370
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UCHWAŁA NR XXXV/153/09
RADY GMINY RĄBINO
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,
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poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218;
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz
art. 30 ust. 6, ust. 6 a, art. 54 ust. 3 i 7, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r.
Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542; Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191,
poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz
z 2009 r. Nr 1, Nr 56, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572 i Nr 97, poz. 800) - Rada Gminy Rąbino
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się na Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla
nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i przedszkolu na terenie gminy Rąbino.
Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 2. 1. Niniejszy regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Rąbino.
2. Regulamin określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego:
1)

2)
3)

wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków:
a) za wysługę lat,
b) motywacyjnego,
c) funkcyjnego,
d) za warunki pracy;
szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych
zastępstw;
wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

3. Regulamin niniejszy określa także wysokość dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego
przyznawania i wypłacania.
§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego określenia jest mowa o:
1)

regulaminie - rozumie się przez to regulamin określający wysokość oraz szczególne warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za
niektóre inne składniki wynagrodzenia, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz za
godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania
dodatku mieszkaniowego;
2) Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.);
3) organie prowadzącym szkołę, przedszkole, placówkę oświatową - rozumie się przez to Gminę Rąbino;
4) szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę, gimnazjum lub placówkę, dla której organem
prowadzącym jest Gmina;
5) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w punkcie 4;
6) nauczycielach bez bliższego określenia - rozumie się przez to nauczycieli, o których mowa w § 2
ust. 1 Regulaminu;
7) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły, placówki oświatowej od 1 września
danego roku do 31 sierpnia roku następnego;
8) klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę;
9) uczniu - rozumie się przez to także wychowanka;
10) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela;
11) zakładowej organizacji związkowej - rozumie się przez to Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział
w Świdwinie.
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Rozdział II

DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT
§ 4. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości i na zasadach określonych
art. 33 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela i na warunkach określonych w § 5 Regulaminu.
§ 5. 1. Dodatek przysługuje:
1)
2)

począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki tego dodatku, jeżeli nabycie nastąpiło w ciągu
miesiąca;
za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia
miesiąca.

2. Dodatek przysługuje za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel
otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również
za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
3. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za wysługę lat oraz wysokości tego dodatku, określa:
1)
2)

nauczycielowi - dyrektor szkoły;
dyrektorowi - Wójt Gminy.
4. Dodatek wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
Rozdział III

DODATEK MOTYWACYJNY
§ 6. Nauczycielowi przysługuje dodatek motywacyjny na warunkach, i zasadach określonych w § 7-8
Regulaminu.
§ 7. 1. Nauczyciel nabywa prawo do dodatku motywacyjnego po przepracowaniu w szkołach na terenie Gminy Rąbino jednego całego poprzedniego roku szkolnego, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Prawo do dodatku motywacyjnego nie przysługuje nauczycielowi stażyście.
3. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1)

uzyskiwanie szczególnych osiągnięć w realizowanym procesie dydaktycznym, a w szczególności:

1. uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela,
dobrych osiągnięć dydaktycznych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.;
2)

uzyskiwanie szczególnych osiągnięć wychowawczo-opiekuńczych, a w szczególności:
1. umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

2. pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz
uczniów potrzebujących szczególnej opieki,
3. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej;
3)

wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania, a w szczególności:
1. stosowanie różnorodnych metod nauczania oraz porównywanie efektywności stosowanych metod,
2. tworzenie i realizowanie programów autorskich,
3. stosowanie nowych rozwiązań metodycznych w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych,

4. budowanie i realizowanie programów indywidualnej pracy z uczniami o szczególnych potrzebach
edukacyjnych oraz prowadzenie zajęć tego typu;
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zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela,
a w szczególności:
1. udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
2. udział w pracach komisji przedmiotowych i innych,

3. opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na
terenie szkoły,
4. prowadzenie lekcji otwartych, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego
doskonalenia zawodowego nauczycieli,
5. aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły;
5)

szczególnie efektywne wypełnienie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem,
a w szczególności:
1. systematyczne i efektywne przygotowanie się do wykonywania przydzielonych obowiązków,
2. podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
3. wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
4. prezentowanie swego dorobku pedagogicznego,
5. opracowywanie publikacji naukowych związanych z warsztatem pracy,

6. dbałość o estetykę powierzonych pomieszczeń i sprawność pomocy dydaktycznych lub innych
urządzeń szkolnych,
7. prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,
8. rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych i powierzonych obowiązków;
6)

realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej polityce oświatowej.

§ 8. 1. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi szkoły, poza wymienionymi
w § 7 w ust. 3 jest spełnienie następujących kryteriów:
1)

2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)

tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły, w tym:
opracowanie arkusza organizacyjnego, wyposażenie w środki dydaktyczne, sprzęt, organizowanie
działalności administracyjnej, gospodarczej, kancelarii szkolnej, zapewnienie i czuwanie nad przestrzeganiem odpowiednich warunków BHP i ppoż.;
opracowanie i realizacja planu finansowego szkoły, w tym również pozyskiwanie środków pozabudżetowych;
dbałość o mienie, w tym: organizowanie przeglądów technicznych, prac konserwacyjno-remontowych,
czystość i estetyka szkoły;
prowadzenie spraw osobowych, w tym: zatrudnianie zgodnie z kwalifikacjami, prowadzenie akt osobowych pracowników, dysponowanie funduszem świadczeń socjalnych, dyscyplina pracy;
sprawowanie nadzoru pedagogicznego, w tym: realizacja programów nauczania, ocena pracy nauczycieli, opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, zachęcanie do innowacji i eksperymentów, motywowanie do doskonalenia zawodowego, realizacja zaleceń i wniosków organów nadzoru pedagogicznego;
współdziałanie z organem prowadzącym w zakresie realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych
oraz realizacji zadań i wniosków organu prowadzącego;
kształtowanie atmosfery pracy, w szkole służącej realizacji statutowych zadań przez podległych pracowników;
współpraca z organami szkoły i związkami zawodowymi;
pozostałe obowiązki:
a) przestrzeganie regulaminu pracy,
b) troska o stan bazy, estetykę, ład i porządek,
c) samodzielność i inicjatywa w rozwiązywaniu problemów,
d) inspirowanie nauczycieli do podejmowania zadań dodatkowych (konkursy, olimpiady, wycieczki,
samodzielne wykonywanie pomocy dydaktycznych).
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2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne, w przeliczeniu na jeden etat procentowo wynosi:
1)
2)

dla nauczycieli - 5%;
dla dyrektorów szkół - do 30%.

3. Dodatek motywacyjny nauczycielowi przyznaje dyrektor szkoły w oparciu o kryteria zawarte w § 7
ust. 3 niniejszego regulaminu.
4. Dodatek motywacyjny dyrektorowi szkoły przyznaje Wójt Gminy.
5. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż
1 rok szkolny.
6. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
7. Dodatek motywacyjny wylicza się w oparciu o średnią zasadniczą płacę nauczyciela stażysta.
Rozdział IV

DODATEK FUNKCYJNY
§ 9. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono funkcję dyrektora, wicedyrektora lub stanowisko funkcyjne w szkole, przewidziane w statucie, przysługuje dodatek funkcyjny.
2. Wysokość dodatku funkcyjnego dyrektorowi szkoły ustala Wójt Gminy.
3. Dodatek funkcyjny jest ustalany kwotowo w następującej wysokości:
Lp
1.

2.

Sprawowana funkcja
Szkoły
1) dyrektor szkoły:
a) do 10 oddziałów
b) od 11 do 21 oddziałów
2) wicedyrektor szkoły
Szkoły - przedszkole
1) wychowawstwa klasy
1. przedszkole
2. szkoły podstawowe
3. gimnazja
2) opiekun stażu
3) doradca metodyczny (n - l konsultant)

Miesięcznie w zł

400 - 800
600 - 1.200
200 - 400

50
70
70
50
100

4. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego lub funkcji, a jeżeli powierzenie nastąpiło
pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
5. Utrata prawa do dodatku funkcyjnego przyznanego na czas określony następuje z upływem tego
okresu, a w razie wcześniejszego odwołania - z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli
odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
6. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie:
1)
2)
3)
4)

nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy;
w okresie urlopu dla poratowania zdrowia;
w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze;
w okresie zaprzestania pełnienia obowiązków.
7. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w dniu wypłaty wynagrodzenia.
Rozdział V

DODATEK ZA WARUNKI PRACY
§ 10. 1. Nauczycielom pracującym w trudnych lub uciążliwych warunkach przysługuje dodatek za
warunki pracy w wysokości:
1)
2)

za trudne warunki pracy - 20% wynagrodzenia zasadniczego;
za uciążliwe warunki pracy - 20% wynagrodzenia zasadniczego.
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2. Dodatek za warunki pracy przysługuje za faktycznie przepracowane godziny w warunkach wymienionych w ust. 1.
3. Za pracę w święto przypadające poza dwoma dniami wolnymi od pracy w tygodniu przysługuje
dzień wolny.
Rozdział VI

DODATEK MIESZKANIOWY I WIEJSKI
§ 11. 1. Nauczyciel posiadający kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudniony
w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć w szkole (przedszkolu), położonej na
terenie wiejskim ma prawo do dodatku mieszkaniowego.
2. Nauczycielowi, o którym mowa w ust. 1 przysługuje dodatek mieszkaniowy, którego wysokość
uzależniona jest od stanu rodzinnego nauczyciela i wynosi:
1)
2)
3)
4)

1
2
3
4

osoba - 13,50 zł;
osoby - 26,90 zł;
osoby - 40,40 zł;
i więcej osób - 53,90 zł.

3. Do osób, o których mowa w ust. 2 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących
współmałżonka oraz dzieci uczące się (do 25 roku życia) i pozostające na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela i jego małżonka.
4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem stale z nim zamieszkującym,
przysługuje tylko jeden dodatek określony w ust. 1.
5. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego zajmowanego przez niego lokalu
mieszkalnego.
6. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono
wniosek o jego przyznanie.
7. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
1)
2)
3)
4)

nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie;
pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;
korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia;
korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.
8. Nauczycielowi dodatek mieszkaniowy przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi - Wójt Gminy.

9. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zatrudnionego
na terenie wiejskim przysługuje odrębny dodatek wiejski w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego.
10. Dodatek mieszkaniowy oraz dodatek wiejski są dodatkami socjalnymi płatnymi z dołu w terminie
do ostatniego dnia miesiąca.
Rozdział VII

WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE ORAZ GODZINY DORAŹNYCH
ZASTĘPSTW
§ 12. 1. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się
dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa
nauczyciela.
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3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, ustala się
mnożąc tygodniowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten
sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
4. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni
usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby
godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42
ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1,
gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy). Liczba godzin ponadwymiarowych, za które
przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa, niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe jest wypłacane za faktycznie przepracowane godziny
w danym tygodniu ponad liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego tygodniowo pensum oraz za
godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z następujących przyczyn:
1)
2)
3)

udział w szkoleniach, konferencjach, konkursach;
wyjazd wraz z uczniami na wycieczkę;
trwanie rekolekcji.

6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje
za dni:
1)
2)

nieusprawiedliwionej i usprawiedliwionej nieobecności w pracy;
nie realizowania zadań z powodu przerw w zajęciach (święta, wyjazdy uczniów na wycieczkę, epidemia,
mrozy i inne).

7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według osobistego zaszeregowania nauczyciela.
8. Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela.
9. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa wypłaca się z dołu.
10. Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw przysługuje tylko w przypadku ich faktycznej realizacji.
Rozdział VIII

NAGRODY
§ 13. 1. Tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
2. Wyróżnia się następujące rodzaje nagród dla nauczycieli:
1)
2)

nagrody Wójta Gminy - 20% planu funduszu nagród;
nagrody Dyrektora Szkoły - 80% planu funduszu nagród.
3. Nagroda może być przyznawana nauczycielom po przepracowaniu w danej szkole co najmniej 1 roku.
4. Nagrody przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Rozdział IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 14. Regulamin uchwala się na czas nieokreślony.
§ 15. Regulamin został uzgodniony ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego - Zarząd Oddziału w Świdwinie.
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§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy, Kierownikowi Jednostki Budżetowej Oświaty
i Kultury Gminy Rąbino oraz Dyrektorom szkół.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący Rady:
Mirosław Woźniak
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UCHWAŁA NR XXXV/154/09
RADY GMINY RĄBINO
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk
o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218;
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz
art. 42 ust. 7 pkt 1, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95,
Nr 80, poz. 542; Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247,
poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1,
Nr 56, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572 i Nr 97, poz. 800) - Rada Gminy Rąbino uchwala, co
następuje:
§ 1. 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli realizujących
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym
wymiarze godzin ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, według wzoru:
W = (x1 + x2): [ (x1: y1) + (x2: y2) ]
gdzie:
W - tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczyciela,
x1, x2… - oznacza ilość godzin poszczególnych stanowisk przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacji szkoły,
y1, y2… - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych określoną dla danych stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz w § 1
uchwały Rady Gminy w Rabinie w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz pedagogów,
psychologów i logopedów.
2. Wymiar, o którym mowa w ust. 1 przyjmuje się w pełnych godzinach tak, że rozpoczętą godzinę
do 30 minut pomija się, a rozpoczętą godzinę trwającą powyżej 30 minut przyjmuje się za pełną.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rąbino.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2009 r.
Przewodniczący Rady:
Mirosław Woźniak
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UCHWAŁA NR XXXV/155/09
RADY GMINY RĄBINO
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów
i logopedów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218;
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz
art. 42 ust. 7 pkt 3, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95,
Nr 80, poz. 542; Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247,
poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1,
Nr 56, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572 i Nr 97, poz. 800) - Rada Gminy Rąbino uchwala, co
następuje:
§ 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuńczych, prowadzonych przez nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta
Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów i logopedów, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć:
Lp.

Stanowiska

1.

Pedagodzy i psycholodzy zatrudnieni we wszystkich typach
przedszkoli i szkół
Nauczyciele prowadzący zajęcia specjalistyczne z zakresu
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym logopedzi
Rehabilitanci i nauczyciele prowadzący gimnastykę
korekcyjną
Nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjnowychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo

2.
3.
4.

Tygodniowy
obowiązkowy wymiar
godzin
20
20
20
18

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rąbino.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2009 r.
Przewodniczący Rady:
Mirosław Woźniak
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UCHWAŁA NR XXXV/156/09
RADY GMINY RĄBINO
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli,
którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku
realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218;
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz
art. 42 ust. 7 pkt 2, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95,
Nr 80, poz. 542; Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247,
poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1,
Nr 56, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572 i Nr 97, poz. 800) - Rada Gminy Rąbino uchwala, co
następuje:
§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach obniża się tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, o liczbę godzin stanowiącą różnicę pomiędzy obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem ww. zajęć a wymiarem
określonym w poniższej tabeli:
Lp.
1.

Stanowisko kierownicze
Dyrektor szkoły,(zespół szkół) każdego
typu, liczącej:
-6-8 oddziałów
-9-16 oddziałów
-17-25 oddziałów
-26-36 oddziałów
Wicedyrektor szkoły (zespół szkół)
o liczbie:
-9-16 oddziałów
-17-25 oddziałów

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
(po obniżce)

8
5
3
2
9
7

§ 2. Obniżony wymiar zajęć, o którym mowa w § 1, dotyczy również nauczyciela, który obowiązki
kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono to stanowisko, z tym że obowiązuje on
od pierwszego dnia miesiąca, w którym powierzono nauczycielowi pełnienie obowiązków na tym stanowisku, a ustaje z końcem miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestał pełnić to stanowisko.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rąbino.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2009 r.
Przewodniczący Rady:
Mirosław Woźniak
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UCHWAŁA NR XXXII/410/09
RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE
z dnia 3 grudnia 2009 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji niepublicznym szkołom
i niepublicznym przedszkolom.
Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity
Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Określa się tryb udzielania, rozliczania i kontroli dotacji z budżetu gminy Choszczno niepublicznym szkołom i niepublicznym przedszkolom, których siedziba znajduje się na terenie gminy
Choszczno.
2. Dotacje przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań przedszkoli lub szkół w zakresie
kształcenia, wychowania i opieki.
3. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących przedszkoli bądź
szkół niepublicznych.
4. Środki przekazane w ramach dotacji w części niewykorzystanej do końca roku, a także wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobrane niezależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu gminy Choszczno w terminach i na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach
publicznych.
§ 2. 1. Warunkiem otrzymania dotacji jest złożenie wniosku, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały,
przez osoby prowadzące placówki wymienione w § 1, w terminie do 30 września roku poprzedzającego
rok udzielenia dotacji.
2. Niezachowanie procedury określonej w ust. 1 jest równoznaczne z nie zaplanowaniem kwoty dotacji w budżecie gminy i odmową jej przyznania.
§ 3. 1. Dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach publicznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny, przysługuje na każdego ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego
ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę
Choszczno.
2. Dotacja dla niepublicznego przedszkola przysługuje na każde dziecko zamieszkałe na terenie gminy
Choszczno w wysokości 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jedno dziecko, z tym że na dziecko niepełnosprawne w wysokości
nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego
w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Choszczno.
3. Wydatki bieżące określone w ust. 2 nie obejmują wydatków na inwestycje, zakupy inwestycyjne
oraz na remonty.
§ 4. 1. Osoba prowadząca przedszkole/szkołę jest zobowiązana do przekazania co miesiąc, w terminie do 15 każdego miesiąca informację o aktualnej liczbie uczniów/wychowanków na formularzu określonym na załączniku nr 2.
2. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 3, Burmistrz Choszczna wstrzymuje przekazanie dotacji.
3. Dotacja jest przekazywana w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na
wskazany we wniosku rachunek bankowy przedszkola lub szkoły niepublicznej.
§ 5. 1. Osoba prowadząca niepubliczną szkołę lub przedszkole ma obowiązek sporządzić i przedłożyć
Burmistrzowi Choszczna sprawozdanie finansowo - opisowe z otrzymanej dotacji wg wzoru na załączniku
nr 3.

Dziennik Urzędowy
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 19

– 2782 –

Poz. 375

2. Wraz z rozliczeniem należy przedłożyć kserokopie list obecności oraz kserokopie dowodów potwierdzających poniesione wydatki.
3. Burmistrz Choszczna może dokonywać kontroli zgodności wykazanych danych ze stanem faktycznym,
o którym mowa w § 3 ust. 3.
4. Osoby prowadzące niepubliczne placówki zobowiązane są do przekazywania w ustawowym terminie, sprawozdań Systemu Informacji Oświatowej (SIO) dotyczących ilości uczniów odpowiedniego typu
szkoły, wg którego liczona jest subwencja oświatowa na następny rok.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Bogusław Szymański
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXII/410/09
Rady Miejskiej w Choszcznie
z dnia 3 grudnia 2009 r.
Termin składania - do 30 września roku
poprzedzającego rok udzielenia dotacji
......................

...............................

(pieczątka szkoły/placówki)

(miejscowość i data)

Burmistrz Choszczna
Wniosek o udzielenie dotacji na rok..................:
1)

Nazwa i adres szkoły/placówki

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................;
2)

Nazwa i adres osoby prowadzącej szkołę/placówkę

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................;
3)

Numer i data wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności oświatowej

....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................;
4)

Numer i data wydania decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej

....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................;
5)
6)

Planowana liczba uczniów/wychowanków w.................. roku wyniesie......................,
w tym.....................niepełnosprawnych;
Numer rachunku bankowego szkoły/przedszkola, na który ma być przekazywana dotacja

....................................................................................................................................................
Zobowiązujemy się do udzielenia wszelkich dodatkowych informacji nieujętych w niniejszym wniosku
a potrzebnych do ustalenia właściwej wysokości dotacji oraz rozliczania otrzymanej dotacji zgodnie
z ustalonymi zasadami.
...............................................
(podpis osoby prowadzącej)
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXII/410/09
Rady Miejskiej w Choszcznie
z dnia 3 grudnia 2009 r.
Termin składania do 15 września każdego miesiąca
...............................

...............................

(pieczątka szkoły/placówki)

(miejscowość i data)

Burmistrz Choszczna
Informacja o liczbie uczniów w miesiącu..................... w roku.............................
Na podstawie § 4 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie w sprawie ustalenia trybu udzielania,
rozliczania i kontroli dotacji niepublicznym szkołom i niepublicznym przedszkolom informuję, że na
15 dzień danego miesiąca liczba uczniów / wychowanków w przedszkolu / szkole * niepublicznej
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
(nazwa przedszkola/szkoły)
wynosi........................., w tym........................ uczniów niepełnosprawnych.
Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podawanie nieprawdy
potwierdzam zgodność danych zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
...............................................
(podpis osoby prowadzącej)
W załączeniu lista uczniów.
* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXII/410/09
Rady Miejskiej w Choszcznie
z dnia 3 grudnia 2009 r.

.......................

...............................

(pieczątka szkoły/placówki)

(miejscowość i data)

Burmistrz Choszczna
Sprawozdanie finansowo-opisowe z otrzymanej dotacji za okres...............
Przedkładam sprawozdanie finansowo - opisowe z dotacji otrzymanej przez........................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
(nazwa przedszkola/szkoły, adres, telefon)
Wysokość udzielonej dotacji na rok.................... wynosi................................
Informacja o liczbie uczniów
miesiąc Liczba uczniów (łączna suma za m-ce) Dotacja należna Dotacja przekazana Różnica Uwagi
I-VI
VII-XII
Razem
I-XII
Udzielona dotacja została wykorzystana na:
wyszczególnienie
Razem koszty w tym
Wynagrodzenia osobowe (brutto)
Pochodne od wynagrodzeń
Inne koszty
Wynajem sal (czynsz)
Materiały i wyposażenie
Zakup pomocy dydaktycznych
Opłaty stałe (energia woda)
Pozostałe wydatki (określić jakie):

Wykonanie ogółem

W tym z dotacji Urzędu Miejskiego
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Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podawanie nieprawdy
potwierdzam zgodność danych zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
...............................................
(podpis osoby prowadzącej)
W załączeniu:
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
* niepotrzebne skreślić
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UCHWAŁA NR XLV/407/10
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE
z dnia 29 stycznia 2010 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod przebieg gazociągu
wysokiego ciśnienia relacji Płoty - Koszalin na terenie gminy Karlino.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r.
Nr 113, poz. 954, Nr 45, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127,
poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413), Rada Miejska w Karlinie
uchwala, co następuje:
Rozdział 1

Ustalenia podstawowe
§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Karlino przyjętego uchwałą Nr XXI/215/08 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29
maja 2008 r. uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu pod przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Płoty - Koszalin na terenie gminy Karlino, zwany dalej „planem”, sporządzony w oparciu o uchwałę Nr XII/115/07 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie
przystąpienia do opracowania tego planu.
2. Plan obejmuje w swoich granicach pas terenu o szerokości 20,0 m o łącznej powierzchni
36,80 ha, przebiegający linią łamaną przez obszar gminy od jej granicy zachodniej z gminą Gościno do
granicy terenu objętego opracowaniem odrębnego planu (uchwała Nr XI/109/07 Rady Miejskiej w Karlinie
z dn. 29 czerwca 2007 r.) położonego przy granicy wschodniej z gminą Biesiekierz. Granice obszaru objętego planem określono na rysunku planu.
3. Integralną częścią uchwały są następujące załączniki:
1)
2)

3)
4)

załącznik Nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000 składający się z 49 arkuszy oznaczonych kolejnymi numerami oraz rysunek schematyczny, przedstawiający zestawienie wszystkich arkuszy w formacie A-3;
załącznik Nr 2 - wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino przyjętego uchwałą Nr XXI/215/08 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 maja 2008 r.
w sprawie przyjęcia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Karlino”;
załącznik Nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Karlinie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych
do projektu planu;
załącznik Nr 4 - rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Karlinie o sposobie realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich
finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
4. Plan określa:

1)
2)
3)
4)

przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu;
zasady ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego;
szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu;
stawki procentowe na podstawie, których ustala się opłatę za wzrost wartości nieruchomości w związku
z uchwaleniem planu miejscowego.

§ 2. 1. Ustalenia tekstowe planu składają się z ustaleń ogólnych (rozdział 2 niniejszej uchwały),
obejmujących ustalenia dotyczące całego obszaru lub powtarzających się ustaleń dla jednostek elementarnych oraz ustaleń dla jednostek elementarnych (rozdział 3 niniejszej uchwały) wyodrębnionych liniami
rozgraniczającymi w części graficznej planu. Obowiązuje odczyt obu poziomów ustaleń.
2. Na rysunku planu obowiązujące ustalenia graficzne wynikające z ustaleń planu stanowią:
1)

granice terenu objętego planem;

Dziennik Urzędowy
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 19

2)
3)
4)

5)
6)

– 2788 –

Poz. 376

linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu;
granice strefy kontrolowanej gazociągu na obszarach leśnych, stanowiące jednocześnie linie rozgraniczającą tereny o różnym sposobie użytkowania;
oznaczenia barwne i literowe określające przeznaczenie terenów:
a) R/G - tereny rolnicze, przebieg gazociągu,
b) ZL - lasy,
c) ZLo - lasy ochronne,
d) ZL/G - lasy, pas montażowy gazociągu,
e) ZLo/G - lasy ochronne, pas montażowy gazociągu,
f) WS/G - tereny śródlądowych wód powierzchniowych, przebieg gazociągu,
g) KD/G - teren dróg publicznych, przebieg gazociągu,
h) KDW/G - tereny dróg wewnętrznych, przebieg gazociągu,
i) KK/G - tereny kolejowe, przebieg gazociągu,
j) G - tereny infrastruktury technicznej, przebieg gazociągu;
granice stref ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych;
granice i oznaczenia N-2000 obszarów Natura 2000.
3. Na rysunku planu elementami informacyjnymi są:

1)
2)
3)

oś gazociągu;
granice strefy kontrolowanej gazociągu na terenach rolnych, wód powierzchniowych, dróg publicznych
i wewnętrznych oraz terenach kolejowych;
granice proponowanych w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Karlino” do ustanowienia obszarów chronionej przyrody i ich oznaczenia literowe:
a) OChK - proponowane obszary chronionego krajobrazu,
b) ZPK - proponowany zespół przyrodniczo-krajobrazowy,
c) UE - proponowane użytki ekologiczne.
Rozdział 2

Ustalenia ogólne
§ 3. 1. Ustala się parametry gazociągu wysokiego ciśnienia: średnica (DN) 500-700 mm, ciśnienie
robocze (PN) do 8,4 MPa.
2. Cały teren ujęty w planie obejmuje zakaz budowy trwałych i tymczasowych budynków oraz budowli, w tym obiektów rolniczych, z wyłączeniem możliwości budowy elementów (innych sieci) infrastruktury technicznej przy zachowaniu wymaganej odległości.
3. Wyznacza się strefę kontrolowaną gazociągu:
1)

2)

3)

na terenach rolniczych, śródlądowych wód powierzchniowych, dróg publicznych i wewnętrznych oraz
terenach kolejowych o szerokości 12 m z centralnie umieszczoną osią gazociągu; w obszarze strefy
kontrolowanej grunty pozostają w użytkowaniu rolniczym z ograniczeniami obejmującymi zakaz:
a) nasadzeń drzew i krzewów oraz upraw trwałych, plantacji i sadów,
b) wykonywania prac ziemnych poza powierzchniową uprawą roli, w szczególności wykopów, rowów
i zbiorników wodnych,
c) utwardzania powierzchni gruntów, urządzania stałych i czasowych składowisk płodów rolnych oraz
innych produktów i materiałów;
dopuszcza się przesunięcie osi gazociągu wraz ze strefą kontrolowaną w stosunku do trasy wyznaczonej na rysunku planu, pod warunkiem, że granica strefy kontrolowanej nie wykracza poza granice
terenu objętego planem, a w obszarach zbliżenia do istniejących gazociągów DN 150 (z wyjątkiem
skrzyżowań) odległość osi gazociągów będzie nie mniejsza niż 11 m;
na terenach leśnych o szerokości 4 m z centralnie umieszczoną osia gazociągu; w obszarze strefy
kontrolowanej grunty wyłączone są z użytkowania leśnego i następuje trwałe wylesienie.
4. W granicach strefy kontrolowanej obowiązuje zakaz:

1)
2)
3)

wykonywania wykopów, rowów i zbiorników wodnych;
nasadzeń drzew i krzewów;
utwardzania powierzchni gruntów, urządzania stałych i tymczasowych składowisk drewna oraz jakichkolwiek innych produktów i materiałów.
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5. Na okres budowy gazociągu następuje czasowe wyłączenie z użytkowania leśnego oraz czasowe
wylesienie pasa montażowego gazociągu obejmującego przyległe do strefy kontrolowanej pasy gruntów
o szerokości 4 m na północ i 2,5 m na południe od niej.
§ 4. 1. Zobowiązuje się inwestora i wykonawcę inwestycji do rygorystycznego przestrzegania wymogów ochrony środowiska, a w szczególności:
1)

2)
3)
4)
5)

6)

7)

prace nie mogą zmieniać układów istniejących stosunków wodnych, układu cieków i systemów melioracyjnych tak na terenie inwestycji, jak i na terenach sąsiednich. W przypadku uszkodzeń lub wystąpienia innych kolizji, należy system odbudować lub przebudować w porozumieniu z jego zarządcą
w sposób zapewniający jego prawidłowe działanie;
należy ograniczyć do niezbędnego minimum zmiany struktury gleb w obrębie wykonywanych prac
ziemnych na terenach rolnych, dotyczy to zarówno obszaru strefy kontrolowanej, jak i obszarów pasa
montażowego pomiędzy granicami strefy kontrolowanej a granicami planu;
wykopy należy zabezpieczyć przed wpadaniem w nie zwierząt;
na terenach leśnych należy zachować układ istniejących dróg i duktów leśnych. Obszary pasa montażowego czasowo wylesione należy rekultywować; gazociąg pod drogami leśnymi powinien być zabezpieczony przed możliwymi przejazdami ciężkiego sprzętu;
w obrębie obszaru Natura 2000 oraz w obszarach proponowanych w „Waloryzacji przyrodniczej gminy Karlino” i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino do
ochrony przyrodniczo-krajobrazowej, należy:
a) prace ziemne w trakcie budowy gazociągu należy ograniczyć do niezbędnego minimum,
b) po zakończeniu robót należy przeprowadzić kompleksową rekultywację przywracając pierwotne
ukształtowanie rzeźby terenu oraz pierwotny stan warunków glebowych i stosunków wodnych,
umożliwiających prawidłowy rozwój zespołów roślin charakterystycznych dla danego siedliska,
c) pas strefy kontrolowanej gazociągu wyodrębniony w obszarach leśnych należy obsiać trawą lub
obsadzić inną roślinnością o charakterze zbiorowisk naturalnych, występujących w danym typie
siedliskowym lasu z wyłączeniem drzew i krzewów,
d) wykonać przebieg gazociągu przez największe cieki wodne (rzeka Parsęta) metodą bezwykopową
pod dnem bez naruszania koryta cieków;
na etapie projektu technicznego i przed uzyskaniem pozwolenia na budowę należy:
a) na trasie przebiegu gazociągu przez obszary cenne przyrodniczo, wskazane w „Waloryzacji przyrodniczej gminy Karlino”, przeprowadzić inwentaryzację przyrodniczą podczas pełnego okresu
wegetacyjnego, pod kątem występowania stanowisk chronionych gatunków roślin i zwierząt;
inwentaryzację tę należy przekazać Urzędowi Miejskiemu w Karlinie,
b) w przypadku stwierdzenia występowania w granicach analizowanego terenu chronionych gatunków roślin i zwierząt należy uzyskać stosowne pozwolenia i uzgodnienia dotyczące planowanej
inwestycji, od organów odpowiedzialnych za ochronę środowiska;
ustalona w planie trasa gazociągu będzie możliwa dopiero gdy zostanie przeprowadzona procedura
w sprawie ocen oddziaływania planowanej inwestycji na obszar Natura 2000 i ocena ta nie wykaże
niekorzystnego wpływu tej inwestycji na stan siedlisk przyrodniczych oraz chronionych gatunków roślin
i zwierząt, dla których ochrony wyznaczone zostały obszary Natura 2000.

2. W odniesieniu do występujących na trasie gazociągu i oznaczonych na rysunku planu granicami
i symbolami „W-III” stref ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, na których
podejmowane będą prace ziemne polegającej na prowadzeniu interwencyjnych badań archeologicznych,
obowiązują następujące nakazy:
1)
2)

uzgodnienie z odpowiednim organem do spraw ochrony zabytków wszelkich zamierzeń inwestycyjnych oraz innych związanych z pracami ziemnymi;
przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie objętym realizacją prac ziemnych
na zasadach określonych przepisami szczególnymi dotyczących ochrony zabytków.

3. Przy realizacji gazociągu należy stosować rozwiązania techniczne i technologiczne zapewniające
maksymalną eliminację możliwości jego awarii, w tym system monitoringu pracy i wczesnego ostrzegania
o zagrożeniach.
4. Na etapie projektu technicznego gazociągu należy szczegółowo uzgodnić wymogi dotyczące skrzyżowań i zbliżeń jego przebiegu z istniejącymi sieciami przesyłowymi i lokalną infrastrukturą techniczną.
W szczególności na etapie projektu technicznego należy ustalić sposoby zabezpieczenia istniejących gazociągów oraz zasad bezpieczeństwa prac w ich sąsiedztwie, a także w sąsiedztwie linii, urządzeń i innych
instalacji energetycznych.
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Rozdział 3

Ustalenia dla jednostek elementarnych
§ 5. 1. Określa się następujące ustalenia dla wyodrębnionych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,
oznaczonych symbolem literowym rodzaju przeznaczenia i kolejnym numerem jednostek elementarnych:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)

R/G-1 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze;
R/G-1 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze;
KDW/G-1 przebieg gazociągu pod drogą wewnętrzną; przekop lub przewiert z przywróceniem do
pierwotnego stanu;
R/G-2.1 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze; strefa ochrony konserwatorskiej „W-III”;
R/G-2.2 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze;
KDW/G-2 przebieg gazociągu pod drogą wewnętrzną, dojazdową; przekop lub przewiert z przywróceniem do pierwotnego stanu;
R/G-3.1 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze;
KDW/G-3 przebieg gazociągu pod drogą wewnętrzną, dojazdową; przekop lub przewiert z przywróceniem do pierwotnego stanu;
R/G-3.2 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze;
R/G-3.3 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze;
R/G-3.4 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze; strefa ochrony konserwatorskiej „W-III”;
KDW/G-4 przebieg gazociągu pod drogą wewnętrzną, dojazdową, prywatną; przekop lub przewiert
z przywróceniem do pierwotnego stanu. Strefa ochrony konserwatorskiej „W-III”;
R/G-4.1 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze; strefy ochrony konserwatorskiej „W-III”;
R/G-4.2 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze;
KDW/G-5 przebieg gazociągu pod drogą wewnętrzną, dojazdową; przekop lub przewiert z przywróceniem do pierwotnego stanu;
R/G-5.1 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze;
R/G-5.2 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze;
R/G-5.3 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze;
KD/G-1 przebieg gazociągu pod drogą powiatową, klasy „Z”; przewiert z przywróceniem do pierwotnego stanu;
R/G-6.1 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze;
R/G-6.2 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze;
R/G-6.3 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze;
WS/G-1 przebieg gazociągu przez wody śródlądowe, rów melioracyjny, przewiert lub przekop;
KDW/G-6 przebieg gazociągu pod drogą wewnętrzną, dojazdową; przekop lub przewiert z przywróceniem do pierwotnego stanu;
R/G-7.1 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze;
R/G-7.2 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze; strefa ochrony konserwatorskiej „W-III;
R/G-7.3 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze, rów melioracyjny; strefa ochrony konserwatorskiej
„W-III”;
G-7.4 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze;
R/G-7.5 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze;
KDW/G-7 przebieg gazociągu pod drogą wewnętrzną, lokalną Karwin-Krukowo; przekop lub przewiert
z przywróceniem do pierwotnego stanu;
R/G-8.1 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze;
R/G-8.2 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze;
R/G-8.3 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze;
KD/G-2 przebieg gazociągu pod drogą powiatową, lokalną; przewiert z przywróceniem do pierwotnego
stanu;
R/G-9 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze;
KDW/G-8 przebieg gazociągu pod drogą wewnętrzną, dojazdową; przekop lub przewiert z przywróceniem do pierwotnego stanu;
R/G-10.1 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze;
R/G-10.2 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze;
R/G-10.3 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze;
WS/G-2 przebieg gazociągu przez wody śródlądowe; przewiert;
R/G-11 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze;
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42) KDW/G-9 przebieg gazociągu, pod drogą wewnętrzną, dojazdową, polną; przekop lub przewiert z przywróceniem do pierwotnego stanu;
43) R/G-12.1 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze;
44) R/G-12.2 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze;
45) R/G-12/3 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze;
46) KDW/G-10.1 przebieg gazociągu pod drogą wewnętrzną, dojazdową polną; przekop lub przewiert z przywróceniem do pierwotnego stanu;
47) KDW/10.2 przebieg gazociągu pod drogą wewnętrzną, dojazdową polną; przekop lub przewiert z przywróceniem do pierwotnego stanu;
48) R/G-13.1 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze;
49) R/G-13.2 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze;
50) G-1 przebieg gazociągu przez grunty leśne, ciek wodny;
51) ZL/G-1 pas montażowy gazociągu na gruntach leśnych;
52) R/G-14.1 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze;
53) R/G-14.2 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze;
54) KDW/G-11 przebieg gazociągu, pod drogą wewnętrzną, lokalną; przekop lub przewiert z przywróceniem do pierwotnego stanu;
55) R/G-15.1 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze;
56) R/G-15.2 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze; przewiert lub przekop pod drogą dojazdową;
57) R/G-15.3 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze;
58) R/G-15.4 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze;
59) R/G-15.5 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze;
60) KD/G-3 przebieg gazociągu pod drogą powiatową klasy „Z”; przewiert z przywróceniem do pierwotnego stanu;
61) R/G-16.1 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze; strefy ochrony konserwatorskiej „W-III”; skrzyżowanie z istniejącym gazociągiem w.c. DN 150;
62) R/G-16.2 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze; strefy ochrony konserwatorskiej „W-III”;
63) KDW/G-12 przebieg gazociągu pod drogą wewnętrzną, lokalną, Kowańcz-Karścino; przekop lub
przewiert z przywróceniem do pierwotnego stanu; strefy ochrony konserwatorskiej „W-III”;
64) R/G-17.1 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze; strefy ochrony konserwatorskiej „W-III”;
65) R/G-17.2 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze;
66) R/G-17.3 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze;
67) R/G-17.4 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze;
68) KDW/G-13 przebieg gazociągu pod drogą wewnętrzną, dojazdową, polną; przekop lub przewiert z przywróceniem do pierwotnego stanu;
69) R/G-18.1 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze;
70) R/G-18.2 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze, przewiert lub przekop pod drogą dojazdową;
71) R/G-18.3 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze, przewiert lub przekop pod drogą dojazdową;
72) R/G-18.4 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze;
73) KDW/G-14 przebieg gazociągu pod drogą wewnętrzną, lokalną, Karścino-Lubiechowo; przekop lub
przewiert z przywróceniem do pierwotnego stanu;
74) R/G-19 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze;
75) G-2.1 przebieg gazociągu przez grunty leśne;
76) ZL/G-2.1 pas montażowy gazociągu na gruntach leśnych;
77) G-2.2 przebieg gazociągu przez grunty leśne;
78) ZL/G-2.2 pas montażowy gazociągu na gruntach leśnych; należy przeprowadzić rekultywację przywracającą specyficzny charakter doliny i jej stoków oraz dotychczasowy sposób użytkowania;
79) KDW/G - 15 przebieg gazociągu pod drogą wewnętrzną, dojazdową; przekop lub przewiert z przywróceniem do pierwotnego stanu;
80) R/G-20.1 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze; strefa ochrony konserwatorskiej „W-III”;
81) R/G-20.2 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze; strefa ochrony konserwatorskiej „W-III”;
82) R/G-20.3 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze;
83) KDW/G-16.1 przebieg gazociągu pod drogą wewnętrzną Czerwięcino-Lubiechowo; przekop lub przewiert z przywróceniem do pierwotnego stanu;
84) KK/G-1.1 przebieg gazociągu przez nie użytkowane tereny kolejowe; przekop lub przewiert z przywróceniem do pierwotnego stanu;
85) KDW/G-16.2 przebieg gazociągu pod drogą wewnętrzną Czerwięcino-Lubiechowo; przekop lub przewiert z przywróceniem do pierwotnego stanu;
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86) KK/G-1.2 przebieg gazociągu przez nie użytkowane tereny kolejowe. Przekop lub przewiert z przywróceniem do pierwotnego stanu;
87) KDW/G-16.3 przebieg gazociągu pod drogą wewnętrzną Czerwięcino-Lubiechowo; przekop lub przewiert z przywróceniem do pierwotnego stanu;
88) R/G-21 Przebieg gazociągu przez tereny rolnicze;
89) KDW/G-17 przebieg gazociągu pod drogą wewnętrzną, lokalną; przekop lub przewiert z przywróceniem do pierwotnego stanu;
90) R/G-22.1 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze; strefy ochrony konserwatorskiej „W-III”. Na części
obszaru zbliżenie do istniejącego gazociągu w.c. DN 150, odległość ponad 11,0 m;
91) R/G-22.2 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze; strefy ochrony konserwatorskiej „W-III”; zbliżenie
do istniejącego gazociągu w.c. DN 150, odległość ponad 11,0 m;
92) KDW/G-18 przebieg gazociągu pod drogą wewnętrzną, dojazdową; przekop lub przewiert z przywróceniem do pierwotnego stanu; zbliżenie do istniejącego gazociągu w.c. DN 150, odległość ponad 11,0 m;
93) R/G-22a przebieg gazociągu przez tereny rolnicze; zbliżenie do istniejącego gazociągu w.c. DN 150,
odległość ponad 11,0 m;
94) KDW/G-18a przebieg gazociągu pod drogą wewnętrzną, dojazdową; przekop lub przewiert z przywróceniem do pierwotnego stanu; zbliżenie do istniejącego gazociągu w.c. DN 150, odległość ponad 11,0 m;
95) R/G-23.1 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze; zbliżenie do istniejącego gazociągu w.c. DN 150,
odległość ponad 11,0 m;
96) R/G-23.2 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze; zbliżenie do istniejącego gazociągu w.c. DN 150,
odległość ponad 11,0 m;
97) KDW/G-19 przebieg gazociągu pod drogą wewnętrzną, dojazdową; przekop lub przewiert z przywróceniem do pierwotnego stanu. Zbliżenie do istniejącego gazociągu w.c. DN 150, odległość ponad 11,0 m;
98) R/G-24.1 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze; zbliżenie do istniejącego gazociągu w.c. DN 150,
odległość ponad 11,0 m;
99) R/G-24.2 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze; zbliżenie do istniejącego gazociągu w.c. DN 150,
odległość ponad 11,0 m;
100) R/G-24.3 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze; strefa ochrony konserwatorskiej „W-III”; zbliżenie do istniejącego gazociągu w.c. DN 150, odległość ponad 11,0 m;
101) R/G-24.4 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze; strefa ochrony konserwatorskiej „W-III”; obszar
w dolinie rzeki objęty programem „NATURA-2000” - „Dorzecze Parsęty”; przewiert pod całym obszarem „NATURA-2000”; należy przeprowadzić rekultywację przywracającą warunki glebowo-wodne
umożliwiające rozwój charakterystycznych dla dolin zbiorowisk roślinnych, ukształtować ponownie
w przypadku naruszenia stoki i dno doliny rzecznej; obszar zagrożenia powodzią wodą 1%;
102) WS/G-3 przebieg gazociągu przez wody śródlądowe, rzekę Parsętę; przewiert; teren znajdujący się
w obszarze „NATURA-2000” - „Dorzecze Parsęty”; należy przeprowadzić rekultywację przywracającą
warunki glebowo-wodne, umożliwiające rozwój charakterystycznych dla doliny zbiorowisk roślinnych,
ukształtować ponownie w przypadku naruszenia stoki i dno doliny rzecznej; obszar zagrożenia powodzią wodą 1%;
103) R/G - 5 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze; obszar objęty programem „NATURA-2000” „Dorzecze Parsęty”; przewiert pod całym obszarem „NATURA-2000”; należy przeprowadzić rekultywację przywracającą warunki glebowo-wodne umożliwiające rozwój charakterystycznych dla doliny
zbiorowisk roślinnych, ukształtować ponownie w przypadku naruszenia stoki i dno doliny rzecznej;
obszar zagrożenia powodzią wodą 1%;
104) G-3.1 przebieg gazociągu przez grunty leśne; Obszar objęty programem „NATURA-2000” - „Dorzecze Parsęty; las wodochronny; przewiert pod całym obszarem „NATURA-2000”; należy przeprowadzić rekultywację gleby i warunków wodnych; las wylesiony obsiać trawami i roślinnością o charakterze zbiorowisk naturalnych występujących w tym lesie z wyłączeniem drzew i krzewów; zbliżenie do
istniejącego gazociągu w.c. DN 150, odległość ponad 11,0 m;
105) Zlo/G-3.1 pas montażowy gazociągu na gruntach leśnych; obszar objęty programem „NATURA2000” - „Dorzecze Parsęty”; przewiert pod całym obszarem „NATURA-2000”; las wodochronny. Należy przeprowadzić rekultywację gleby i warunków wodnych; pas wylesiony obsiać trawami i roślinnością o charakterze zbiorowisk naturalnych występujących w tym lesie;
106) G-3.2 przebieg gazociągu przez grunty leśne; obszar objęty programem „NATURA-2000” - „Dorzecze Parsęty”; przewiert pod całym obszarem „NATURA-2000”; należy przeprowadzić rekultywację
gleby i warunków wodnych; pas wylesiony obsiać trawami i roślinnością występującą w danym zbiorowisku leśnym z wyłączeniem drzew i krzewów; zbliżenie do istniejącego gazociągu w.c. DN 150,
odległość ponad 11,0 m;
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107) ZLo/G-3.2 pas montażowy gazociągu na gruntach leśnych; obszar objęty programem „NATURA2000” - „Dorzecze Parsęty”; przewiert pod całym obszarem „NATURA-2000”; las wodochronny. Należy przeprowadzić rekultywację gleby i warunków wodnych; pas wylesiony obsiać trawami i roślinnością występującą w danym zbiorowisku leśnym;
108) R/G - 26 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze;
109) KD/G-4 przebieg gazociągu pod drogą wojewódzką, klasy „Z”; przewiert z przywróceniem do
pierwotnego stanu;
110) R/G - 27.1 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze; obszar proponowany do ochrony jako użytek
ekologiczny; należy przeprowadzić rekultywację gleby umożliwiającą rozwój zespołów roślinnych stanowiących miejsca żerowania tygrzyka i trzmiela ziemnego;
111) R/G-27.2 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze; obszar proponowany do ochrony jako użytek
ekologiczny; należy przeprowadzić rekultywację gleby umożliwiającą rozwój zespołów roślinnych stanowiących miejsca żerowania tygrzyka i trzmiela ziemnego; skrzyżowanie z siecią podziemną lokalnej
infrastruktury technicznej;
112) R/G-27.3 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze; obszar proponowany do ochrony jako użytek
ekologiczny; należy przeprowadzić rekultywację gleby umożliwiającą rozwój zespołów roślinnych stanowiących miejsca żerowania tygrzyka i trzmiela ziemnego;
113) KD/G-5 przebieg gazociągu pod drogą powiatową klasy „Z” z torowiskiem kolejowym; przewiert
z przywróceniem do pierwotnego stanu;
114) KK/G-2 przebieg gazociągu przez tereny kolejowe, pod linią z trakcją elektryczną; przewiert
z przywróceniem do pierwotnego stanu;
115) KDW/G-20 przebieg gazociągu pod drogą wewnętrzną, lokalną; przekop lub przewiert z przywróceniem do pierwotnego stanu;
116) R/G-28.1 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze; skrzyżowanie z siecią podziemną siecią lokalnej infrastruktury technicznej;
117) R/G-28.2 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze; na fragmencie obszaru zbliżenie do istniejącego gazociągu w.c. DN 150, odległość ponad 11,0 m;
118) KDW/G-21 przebieg gazociągu pod drogą wewnętrzną, dojazdową; przekop lub przewiert z przywróceniem do pierwotnego stanu; zbliżenie do istniejącego gazociągu w.c. DN 150, odległość ponad 11,0 m;
119) G/4.1 przebieg gazociągu przez grunty leśne; obszar objęty programem „NATURA-2000” - „Dolina
Radwi, Chocieli i Chotli”; należy przeprowadzić rekultywację gleby i warunków wodnych w glebie
w celu zachowania siedliska lasów wilgotnych, stanowisk brzeziny bagiennej, łozowisk; zbliżenie do
istniejącego gazociągu w.c. DN 150, odległość ponad 11,0 m;
120) ZL/G-4.1 pas montażowy gazociągu na gruntach leśnych; obszar objęty programem”NATURA2000” - „Dolina Radwi, Chocieli i Chotli”; należy przeprowadzić rekultywację gleby i warunków wodnych
w glebie w celu zachowania siedliska lasów wilgotnych, stanowisk brzeziny bagiennej, łozowisk;
121) G-4.2 przebieg gazociągu przez grunty leśne; obszar objęty programem „NATURA-2000” - „Dolina
Radwi, Chocieli i Chotli”; należy przeprowadzić rekultywację gleby i warunków wodnych w glebie
w celu zachowania siedliska lasów wilgotnych, stanowisk brzeziny bagiennej, łozowisk; zbliżenie do
istniejącego gazociągu w.c. DN 150, odległość ponad 11,0 m;
122) ZL/G-4.2 pas montażowy gazociągu na gruntach leśnych; obszar objęty programem”NATURA2000” - „Dolina Radwi, Chocieli i Chotli” PLH 320022; należy przeprowadzić rekultywację gleby
i warunków wodnych w glebie w celu zachowania siedliska lasów wilgotnych, stanowisk brzeziny
bagiennej, łozowisk;
123) R/G-29 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze; obszar objęty programem „NATURA-2000” „Dolina Radwi, Chocieli i Chotli” PLH 320022; należy przeprowadzić rekultywację gleby i warunków
wodnych w obrębie charakterystycznej doliny torfowiskowej z zespołami trawiastymi podmokłych łąk;
zbliżenie do istniejącego gazociągu w.c. DN 150, odległość ponad 11,0 m;
124) KDW/G - 22 przebieg gazociągu pod drogą wewnętrzną, dojazdową; przekop lub przewiert z przywróceniem do pierwotnego stanu; obszar objęty programem „NATURA-2000” - „Dolina Radwi, Chocieli
i Chotli” PLH 320022; zbliżenie do istniejącego gazociągu w.c. DN - 150, odległość ponad 11,0 m;
125) R/G-30.12 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze; obszar objęty programem „NATURA-2000” „Dolina Radwi, Chocieli i Chotli” PLH 320022; obowiązuje rekultywacja w zakresie przywrócenia
i utrzymania warunków glebowo-wodnych, umożliwiających rozwój roślinności bagiennej i torfowiskowej; zbliżenie do istniejącego gazociągu w.c. DN 150, odległość ponad 11,0 m;
126) R/G-30.2 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze; obszar objęty programem NATURA-2000” „Dolina Radwi, Chocieli i Chotli” PLH 320022; obowiązuje rekultywacja w zakresie przywrócenia
i utrzymania warunków glebowo-wodnych, umożliwiających rozwój roślinności bagiennej i torfowiskowej; na części obszaru zbliżenie do istniejącego gazociągu w.c. DN 150, odległość ponad 11,0 m;
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127) KDW/G-23 przebieg gazociągu pod drogą wewnętrzną, dojazdową; przekop lub przewiert z przywróceniem do pierwotnego stanu; zbliżenie do istniejącego gazociągu w.c. DN 150, odległość ponad
11,0 m;
128) R/G-31.1 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze; na fragmencie obszaru zbliżenie do istniejącego gazociągu w.c. DN 150, odległość ponad 11,0 m;
129) R/G - 31.2 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze;
130) KDW/G-24 przebieg gazociągu pod drogą wewnętrzną, dojazdową; przekop lub przewiert z przywróceniem do pierwotnego stanu;
131) R/G-32.1 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze;
132) R/G-32.2 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze;
133) R/G-32.3 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze;
134) R/G-32.4 przebieg gazociągu przez tereny rolnicze;
135) KD/G-6 przebieg gazociągu pod drogą gminną lokalną; przekop lub przewiert z przywróceniem do
pierwotnego stanu;
136) KD/G-7 przebieg gazociągu pod drogą powiatową klasy „L”; przewiert z przywróceniem do pierwotnego stanu;
137) R/G-33 Przebieg gazociągu przez tereny rolnicze; skrzyżowanie z istniejącymi gazociągami w.c.
DN 150 i s.c.
§ 6. Przeznacza się na cele nieleśne grunty leśne o łącznej powierzchni 0,3792 ha, w tym:
1)
2)

0,3048 ha gruntów leśnych za zgodą Ministra Finansów - zgodnie z decyzją Nr ZS-D-2120/216/2008
z dnia 20 stycznia 2009 r.;
0.0744 ha gruntów leśnych za zgodą Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego - zgodnie
z decyzją Nr WRiOŚ-IV-EN-6140-25/08 z dnia 31 października 2008 r.
§ 7. 1. Na czas realizacji gazociągu ustala się:

1)

2)

czasową zmianę przeznaczenia na cele nieleśne gruntów leśnych o łącznej powierzchni 0,6162 ha, w tym:
a) 0,4953 ha gruntów leśnych za zgodą Ministra Środowiska - zgodnie z decyzją Nr ZS-D2120/216/2008 z dnia 20 stycznia 2009 r.,
b) 0,1209 ha gruntów leśnych za zgodą Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego - zgodnie
z decyzją Nr WRiOŚ-IV-EN-6140-25/08 z dnia 31 października 2008 r.;
czasową zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych o łącznej powierzchni 28,9430 ha,
w tym:
a) 10,3960 ha gruntów rolnych za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - zgodnie z decyzją
Nr GZ.tr.057-602-489/08 z dnia 7 listopada 2008 r.,
b) 18,5470 ha gruntów rolnych za zgodą Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego - zgodnie
z decyzją Nr WRiOŚ-IV-EN-6080-45/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
§ 8. Dla obszarów objętych „planem” ustala się zerową (0%) stawkę za wzrost wartości nieruchomości.
Rozdział 4

Przepisy końcowe
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina.
§ 10. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Karlinie.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Tomasz Rusiecki
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLV/407/10
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 29 stycznia 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE
w sprawie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu
Rada Miejska w Karlinie stwierdza, że w okresie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu
t.j. od 21 września do 21 października 2009 r., jak również w czasie dyskusji publicznej nad przyjętymi
w projekcie planu rozwiązaniami, przeprowadzonej w dniu 5 października 2009 r., nie zostały do projektu
planu zgłoszone żadne uwagi.

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XLV/407/10
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 29 stycznia 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE
w sprawie sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych
Rada Miejska w Karlinie stwierdza, że w uchwalanym planie nie występują inwestycje z zakresu
infrastruktury technicznej należące do zadań własnych Miasta i Gminy Karlino.
376

377
377

UCHWAŁA NR XLII/365/2009
RADY MIEJSKIEJ W POŁCZYNIE-ZDROJU
z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości,
rolnym i leśnym.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U.
Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. Nr 153, poz. 1271;
z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U.
Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Dz. U.
Nr 17, poz. 128; z 2007 r. Dz. U. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Dz. U.
Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz. 420), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 ze zmianami
z 2006 r. Dz. U. Nr 220, poz. 1601, Dz. U. 225, poz. 1635, Dz. U. Nr 245, poz. 1775, Dz. U. Nr 249,
poz. 1828, Dz. U. Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Dz. U. Nr 93, poz. 585, Dz. U. Nr 116, poz. 730, Dz. U.
Nr 223, poz. 1463; z 2009 r. Dz. U. Nr 56, poz. 458), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
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o podatku rolnym (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 136, poz. 969 ze zmianami z 2006 r. Dz. U.
Nr 191, poz. 1412, Dz. U. Nr 245, poz. 1775, Dz. U. Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Dz. U. Nr 109,
poz. 747; z 2008 r. Dz. U. Nr 116, poz. 730, Dz. U. Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Dz. U. Nr 56,
poz. 458) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity
z 2002 r. Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zmianami z 2002 r. Dz. U. Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Dz. U.
Nr 143, poz. 1199, Dz. U. Nr 164, poz. 1365, Dz. U. Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Dz. U. Nr 245,
poz. 1775, Dz. U. Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Dz. U. Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Dz. U. Nr 56,
poz. 458) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się wzory formularzy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 - Załącznik nr 1;
Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 - Załącznik nr 2;
Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1 - Załącznik nr 3;
Deklaracja na podatek rolny DR-1 - Załącznik nr 4;
Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1 - Załącznik nr 5;
Deklaracja na podatek leśny DL-1 - Załącznik nr 6.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVI/233/2004 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Połczyna-Zdroju.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodniczący Rady:
Franciszek Pilip
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UCHWAŁA NR LV/455/09
RADY MIEJSKIEJ W PYRZYCACH
z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pyrzyce.
Na podstawie art. 4 ust. 1 oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008; z 2006 r. Nr 144, poz. 1042;
z 2008 r. Nr 223, poz. 1464; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753) oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach, Rada Miejska w Pyrzycach uchwala, co następuje:
Rozdział 1

PRZEPISY OGÓLNE
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pyrzyce.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)
10)

11)
12)
13)
14)
15)

ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.);
Planie Gospodarki Odpadami dla miasta i gminy Pyrzyce - należy przez to rozumieć Plan przyjęty
uchwałą przez Radę Miejską w Pyrzycach;
Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami - należy przez to rozumieć Plan Gospodarki Odpadami dla
Województwa Zachodniopomorskiego;
właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu,
a także inne podmioty władające nieruchomością;
odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych,
a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;
odpadach medycznych - rozumie się przez to odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny;
odpadach ulegających biodegradacji - rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;
odpadach zielonych - należy przez to rozumieć frakcję odpadów ulegających biodegradacji, powstających w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów zielonych;
odpadach z remontów - należy przez to rozumieć frakcje odpadów powstających w wyniku remontów w gospodarstwach domowych;
selektywnej zbiórce odpadów, należy przez to rozumieć sposób zbierania odpadów, który polega na
oddzielaniu następujących surowców: papieru, szkła, PET, puszek aluminiowych, odpadów niebezpiecznych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów balastowych, a następnie dostarczaniu ich
w wyznaczone miejsca. Selektywna zbiórka odpadów zaczyna się już na terenie nieruchomości;
nieczystościach ciekłych - rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;
zbiornikach bezodpływowych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania;
stacjach zlewnych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci
kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków, służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia;
składowisku odpadów - rozumie się przez to obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów;
podmiotach uprawnionych - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwa będące gminnymi jednostkami
organizacyjnymi lub podmiotami posiadającymi ważne zezwolenia wydane przez Burmistrza Pyrzyc na
prowadzenie działalności w zakresie: a) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
b) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
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16) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady o dużych rozmiarach, pochodzące
z gospodarstw domowych i innych obiektów użyteczności publicznej, takich jak meble, materace,
wózki dziecięce, wanny, pralki, lodówki, choinki, itp., a także inne odpady utrudniające opróżnianie
pojemników lub powodujące ich uszkodzenie;
17) odpadach elektrycznych i elektronicznych - należy przez to rozumieć odpady, powstające po zużyciu
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, takie jak części, pochodzące z tych urządzeń (np. telewizory,
odbiorniki radiowe, video, dvd, komputery, monitory, telefony, drukarki, dzbanki elektryczne, itp.)
oraz baterie i akumulatory wg ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U.
Nr 79, poz. 666);
18) Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) - należy przez to rozumieć stały lub
objazdowy punkt, w którym przyjmowane są odpady niebezpieczne, pochodzące z terenu gminy;
19) dzikich wysypiskach, należy przez to rozumieć miejsca, w których nielegalnie składowane są odpady;
20) zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem
w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze
jego towarzysza;
21) zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;
22) osobach utrzymujących zwierzęta domowe - rozumie się przez to właścicieli lub opiekunów zwierząt
domowych;
23) psach ras uznawanych za agresywne - rozumie się przez to rasy psów określonych w Rozporządzeniu
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras
psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687). Są to rasy: amerykański pit bull
terrier, pies z Majorki (Perro de Presa Mallorguin), buldog amerykański, dog argentyński, pies kanaryjski (Perro de Presa Canario), tosa inu, rottweiler, akbash dog, anatolian karabash, moskiewski stróżujący, owczarek kaukaski;
24) służbach kontrolnych - rozumie się przez to Straż Międzygminną w Pyrzycach bądź osoby imiennie
upoważnione przez Burmistrza Pyrzyc.
Rozdział 2

WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE
NIERUCHOMOŚCI
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na częściach nieruchomości udostępnionych do użytku publicznego, przez:
1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

uprzątanie błota, śniegu, lodu, chwastów i innych zanieczyszczeń z chodników (właścicieli nieruchomości dotyczą chodniki przylegające bezpośrednio do ich nieruchomości), podwórzy, przejść, bram,
przystanków komunikacyjnych, dróg publicznych i przejść dla pieszych, itp.; nie dotyczy chodników,
na których zorganizowane są przystanki komunikacyjne;
gromadzenie na skraju chodnika od strony jezdni błota, śniegu i lodu uprzątniętego z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji w sposób nie
zagrażający istniejącej zieleni;
gromadzenie błota, śniegu i lodu uprzątniętego z przystanków komunikacyjnych oraz dróg publicznych przy krawędzi jezdni poza terenem przystanku komunikacyjnego, w sposób nieutrudniający zatrzymywanie się pojazdów, wysiadanie i wsiadanie pasażerów;
usunięcie sopli lodowych i nawisów śniegu z dachów i gzymsów budynku niezwłocznie po ich pojawieniu się;
usuwanie odpadów powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali oraz budynków (np. gruzu, itp.);
utrzymanie w należytym stanie czystościowo - porządkowym placów zabaw przeznaczonych do wspólnego użytku, (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 12 stycznia 2010 r., znak: NK.4.KJ.0911/2/2010
Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 3 ust. 1 pkt 6 uchwały w zakresie wyrazów:
„dokonywanie corocznej wymiany piasku w piaskownicach dla dzieci”);
(rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 12 stycznia 2010 r., znak: NK.4.KJ.0911/2/2010 Wojewoda
Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 3 ust. 1 pkt 7 uchwały)
(rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 12 stycznia 2010 r., znak: NK.4.KJ.0911/2/2010 Wojewoda
Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 3 ust. 1 pkt 8 uchwały)

Dziennik Urzędowy
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 19

– 2871 –

Poz. 378

2. Zarządcy dróg i ciągów pieszych zobowiązani są do rozmieszczenia odpowiedniej ilości koszy na
drobne odpady komunalne; wykonanych z materiałów niepalnych przy ciągach pieszych, w tym w szczególności przy oznakowanych przejściach dla pieszych oraz w miejscach o dużym natężeniu ruchu.
3. Wykonanie obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie postępowania z odpadami oraz
utrzymania czystości i porządku na terenie budowy, należy do wykonawcy robót budowlanych.
4. Właściciele terenów, na których organizowane są imprezy masowe lub organizatorzy tych imprez w porozumieniu z właścicielem - zobowiązani są do zapewnienia dostatecznej liczby pojemników bądź
kontenerów do gromadzenia odpadów oraz odpowiedniej ilości szaletów przenośnych.
5. (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 12 stycznia 2010 r., znak: NK.4.KJ.0911/2/2010 Wojewoda
Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 3 ust. 5 uchwały)
6. Właściciel nieruchomości, prowadzący działalność gastronomiczną lub handlową w branży spożywczej, zobowiązany jest do:
1)
2)
3)

zapewnienia wystarczającej ilości koszy lub pojemników do gromadzenia odpadów wytworzonych
w wyniku prowadzonej działalności, w tym także na potrzeby klientów;
opróżniania urządzeń, o których mowa w pkt 1 z częstotliwością dostosowaną do potrzeb, jednak nie
rzadziej niż raz w tygodniu;
(rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 12 stycznia 2010 r., znak: NK.4.KJ.0911/2/2010 Wojewoda
Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 3 ust. 6 pkt 3 uchwały)

7. Właściciele nieruchomości niezabudowanej zapewniają utrzymanie jej w odpowiednim stanie
czystościowo - porządkowym poprzez usuwanie na bieżąco zalegających odpadów.
§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie nieruchomości
pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji miejskiej sanitarnej lub gromadzone
w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
w szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do kanalizacji deszczowej, zbiorników wodnych lub do ziemi.
2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi mogą odbywać się na terenie nieruchomości pod warunkiem, że prace związane z naprawą pojazdów nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości oraz nie będą powodowały zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego, a sposób postępowania z powstającymi odpadami będzie zgodny z przepisami szczególnymi.
§ 5. Mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

(rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 12 stycznia 2010 r., znak: NK.4.KJ.0911/2/2010 Wojewoda
Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 5 pkt 1 uchwały)
odprowadzania nieczystości ciekłych do rowów otwartych, zbiorników wodnych, kanalizacji deszczowej oraz pompowania ich na pola, łąki, itp.;
(rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 12 stycznia 2010 r., znak: NK.4.KJ.0911/2/2010 Wojewoda
Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 5 pkt 3 uchwały)
(rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 12 stycznia 2010 r., znak: NK.4.KJ.0911/2/2010 Wojewoda
Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 5 pkt 4 uchwały)
wysypywania odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych;
zajmowania pasa drogowego w celu składowania odpadów lub materiałów budowlanych bez zgody
zarządcy drogi.
Rozdział 3

ZASADY GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH STAŁYCH I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
§ 6. Odpady komunalne 1. Obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi na terenach nieruchomości ciąży na ich właścicielach, poprzez:
1)
2)
3)

wyznaczenie miejsc na ustawienie pojemników do gromadzenia odpadów oraz wyposażenie nieruchomości w zestaw pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych, umożliwiających ich segregację;
prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości;
utrzymywanie pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym
i technicznym oraz porządku w miejscu ich ustawienia;
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uwzględnianie przepisów § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2002 r. Nr 75, poz. 690) podczas lokalizowania miejsc do gromadzenia odpadów komunalnych;
zapewnienie użytkowania urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów na terenie innej nieruchomości, na zasadach uzgodnionych z jej właścicielem poprzez zawarcie stosownej umowy w przypadku gdy niemożliwe jest wyznaczenie miejsca do gromadzenia odpadów na terenie własnej nieruchomości, ze względu na brak możliwości spełnienia wymagań określonych w pkt 4.

2. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki i kontenery o odpowiedniej pojemności, uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 4.
3. Odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w pojemnikach
lub kontenerach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy (przy częstotliwości wywozu raz na dwa tygodnie):
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

dla gospodarstwa domowego co najmniej jeden pojemnik 0,08 m3 na każdą nieruchomość; dla osób
samotnych realizujących selektywną zbiórkę odpadów dopuszcza się możliwość ustawienia pojemnika
o pojemności 0,06 m3, pod warunkiem, że osoby te wystąpią z pisemnym wnioskiem, załączając
umowę z firmą wywozową, do służb kontrolnych i uzyskają potwierdzenie realizowania takiej zbiórki;
dla placówek oświatowych minimum 2 pojemniki 1,1 m3/ na obiekt;
dla lokali handlowych i usługowych - co najmniej jeden pojemnik 0,11 m3 na lokal;
dla punktów handlowych poza lokalem - co najmniej jeden pojemnik 0,11 m3 na każdy punkt;
dla lokali gastronomicznych - co najmniej 1 pojemnik 0,11 m3/ na 10 miejsc konsumpcyjnych, jednak
co najmniej 1 pojemnik 0,24 m3/ na lokal;
dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik 0,24 m3;
dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych
i socjalnych - pojemnik 0,11 m3 na każdych 10 pracowników.

4. W przypadkach określonych w ust. 3 pkt 3 i 4, jeśli jest prowadzona działalność spożywcza lub
gastronomiczna oraz w ust. 3 pkt 5 i 6, należy dodatkowo, na zewnątrz poza lokalem, ustawić dostateczną liczbę koszy na odpady, wyłożonych workami.
5. Odpady powstałe w wyniku remontu i modernizacji na terenie nieruchomości należy gromadzić
w specjalnych kontenerach, uniemożliwiających pylenie.
6. W miejscach publicznych (np. chodniki, place, parki, zieleńce, przystanki autobusowe, itp.) drobne
odpady komunalne należy gromadzić w koszach o minimalnej pojemności 0,04 m3.
7. W przypadku okresowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych właściciel nieruchomości
uzgadnia sposób ich gromadzenia z przedsiębiorcą, z którym zawarł umowę na odbieranie odpadów komunalnych.
8. Odpady komunalne wielkogabarytowe niemieszczące się w typowych urządzeniach do zbierania
odpadów oraz odpady niebezpieczne należy gromadzić w uzgodnieniu z przedsiębiorcą, z którym zawarto
umowę odbieraniu odpadów komunalnych, bądź dostarczać do stacjonarnego Gminnego Punktu Zbiórki
Odpadów Niebezpiecznych.
9. Sposób postępowania ze zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami określa ustawa z dnia 24
kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.
10. Przeterminowane leki należy gromadzić w specjalnych pojemnikach ustawionych w aptekach,
które przystąpiły do ich zbiórki.
11. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z terenu nieruchomości odbierany jest:
1)
2)
3)

przez przedsiębiorców, działających w ramach umowy na odbieranie odpadów komunalnych;
w stacjonarnym Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych;
w punktach sprzedaży detalicznej, przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju, co zużyty sprzęt, w ilości
nie większej niż ilość kupionego nowego sprzętu.
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12. Odpady komunalne, które są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w pojemnikach
lub kontenerach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, o ujednoliconych kolorach i pojemnościach
uwzględniających następujące normy:
1)
2)
3)

niebieskich, z przeznaczeniem na makulaturę;
żółtych, z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe po płynnej żywności
(kartony po mleku, śmietanie, sokach itp.);
zielonych, z przeznaczeniem na szkło.

13. W miejscach, w których ze względów technicznych występują trudności w lokalizacji stałego pojemnika do selektywnej zbiórki odpadów, dopuszcza się stosowanie do gromadzenia odpadów worków
foliowych. Oznaczenia na nim umieszczone powinny uwzględniać rodzaj selektywnie gromadzonych odpadów.
14. Właściciel nieruchomości, na terenie której w wyniku pielęgnacji zieleni powstają odpady zielone,
zobowiązany jest do ich selektywnego zbierania i przekazywania przedsiębiorcy, z którym zawarł umowę
o odbieranie odpadów komunalnych lub innym uprawnionym przedsiębiorcom, posiadającym decyzję na
odbieranie tych odpadów. Z obowiązku zwolnione są osoby fizyczne dokonujące kompostowania odpadów roślinnych we własnym zakresie i na własne potrzeby, w sposób nie powodujący uciążliwości dla
otoczenia.
15. Pojemniki i inne urządzenia do zbierania odpadów powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo
dostępnych, zarówno dla ich użytkowników, jak i dla pracowników przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów, w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla
mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.
16. Pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów, o których mowa w ust. 4, 6 i 14 winny posiadać
logo lub nazwę przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów, a dodatkowo:
1)
2)
3)

pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki, o których mowa
w ust. 14, winny posiadać również oznaczenie określające rodzaj gromadzonych odpadów;
kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych oraz pochodzących z remontów i modernizacji
nieruchomości, o których mowa w ust. 4 i 6, muszą być ponumerowane w sposób umożliwiający ich
jednoznaczną identyfikację;
mając na uwadze zasady bezpiecznego i racjonalnego gromadzenia odpadów, zabrania się:
– umieszczania w pojemnikach i kontenerach przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych: odpadów zebranych selektywnie, odpadów niebezpiecznych (określonych w ustawie o odpadach, m.in.: baterii, przeterminowanych leków, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego) oraz produkcyjnych,
– wrzucania do worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów innych odpadów,
które nie są zbierane w sposób selektywny,
– jednostkom handlowym wrzucania do pojemników, które są przeznaczone do odpadów komunalnych zmieszanych, produktów spożywczych przeterminowanych lub nieprzydatnych do
spożycia.
§ 7. Nieczystości ciekłe.

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do odprowadzania nieczystości ciekłych do kanalizacji
sanitarnej lub, jeżeli brak sieci kanalizacji sanitarnej, do szczelnego zbiornika bezodpływowego lub do
przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych.
2. Właściciele nieruchomości zabudowanych, wyposażonych w szczelne zbiorniki bezodpływowe do
gromadzenia nieczystości ciekłych, zobowiązani są na własny koszt do przyłączenia nieruchomości do
sieci kanalizacyjnej (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 12 stycznia 2010 r., znak: NK.4.KJ.0911/2/2010
Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 7 ust. 2 uchwały w zakresie wyrazów: „w terminie nie dłuższym niż jeden rok, licząc od dnia jej wybudowania i przekazania do eksploatacji”). Warunki
techniczne wykonania i odbioru przyłącza wymagają uzgodnień z eksploatatorem sieci kanalizacji sanitarnej.
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Rozdział IV

CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH LUB
NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z NIERUCHOMOŚCI ORAZ Z TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO
UŻYTKU PUBLICZNEGO
§ 8. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do korzystania z usług, w zakresie odbioru odpadów
komunalnych oraz nieczystości ciekłych, na podstawie zawartej pisemnej umowy z podmiotem posiadającym zezwolenia na prowadzenie tego rodzaju działalności.
§ 9. 1. Odpady zmieszane należy usuwać z terenu nieruchomości nie rzadziej niż jeden raz na dwa
tygodnie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. W przypadku okresowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości uzgadnia
termin ich odbioru z przedsiębiorcą, z którym zawarł umowę na odbieranie odpadów komunalnych.
3. W przypadku placówek handlowo-usługowych zlokalizowanych poza budynkami wprowadza się
obowiązek codziennego usuwania odpadów.
4. W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, wprowadza się obowiązek niezwłocznego usuwania odpadów po zakończeniu imprezy oraz z terenów przyległych, jeżeli występuje taka potrzeba (zanieczyszczenie spowodowane imprezą).
5. Odbieranie odpadów komunalnych wielkogabarytowych i odpadów zielonych powinno odbywać
się na bieżąco, w zależności od potrzeb, w sposób uzgodniony z przedsiębiorcą odbierającym odpady
komunalne.
6. Opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz koszy na drobne odpady powinno się odbywać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia. Odpady
zbierane selektywnie w workach winny być odbierane nie rzadziej niż raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem ich wywozu ustalonym przez przedsiębiorcę i dostarczonym właścicielom nieruchomości.
7. Odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport odpadów i nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości dopuszczalny jest wyłącznie od poniedziałku do
piątku w godz. od 6 do 20 oraz w soboty w godz. od 6 do 14.
8. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do przechowywania (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia
12 stycznia 2010 r., znak: NK.4.KJ.0911/2/2010 Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność
§ 9 ust. 8 uchwały w zakresie wyrazów: „za okres ostatnich 12 miesięcy”) dowodów płatności oraz
obowiązującej umowy dot. usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników
bezodpływowych, w celu ich okazania instytucjom kontrolnym.
9. (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 12 stycznia 2010 r., znak: NK.4.KJ.0911/2/2010 Wojewoda
Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 9 ust. 9 uchwały)
10. (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 12 stycznia 2010 r., znak: NK.4.KJ.0911/2/2010 Wojewoda
Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 9 ust. 10 uchwały)
11. Zabrania się spławiania do wód śniegu i błota pośniegowego wywożonego z terenów zanieczyszczonych, a w szczególności z miejsc publicznych miasta, z dróg, parkingów, terenów przemysłowych,
baz transportowych, itp.
12. Do czasu uruchomienia ogólnodostępnej kompostowni dla Gminy Pyrzyce dopuszcza się w okresie
od 15 października do 15 kwietnia spalanie suchych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, jeżeli spalanie to nie narusza odrębnych przepisów oraz nie powoduje uciążliwości dla sąsiadów.
§ 10. (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 12 stycznia 2010 r., znak: NK.4.KJ.0911/2/2010 Wojewoda
Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 10 uchwały)
§ 11. 1. Właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych zobowiązany jest do wywozu nieczystości ciekłych.
2. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych powinna uniemożliwiać wypływ nieczystości ze
zbiornika zwłaszcza wynikających z jego przepełnienia, a ilość odwiezionych do stacji zlewnych nieczystości ciekłych winna odpowiadać ilości wody zakupionej do celów bytowych.
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§ 12. 1. Odpady powinny być zbierane w sposób selektywny. Podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych jest obowiązany do selektywnego odbierania odpadów oraz
ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Obowiązany jest
także uzyskać poziomy odzysku odpadów wynikające z Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy
Pyrzyce.
2. System gospodarowania odpadami komunalnymi zobowiązuje do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych do składowania:
1)
2)
3)

do 31 grudnia 2010 r. do nie więcej niż 75 proc. wagowo całkowitej masy odpadów ulegających
biodegradacji;
do 31 grudnia 2013 r. do nie więcej niż 50 proc.;
do 31 grudnia 2020 r. do nie więcej niż 35 proc. - przyjmując za podstawę obliczenia masę tych odpadów, wytworzoną w roku 1995.
3. Odpady z remontów nadające się do odzysku należy przekazywać podmiotom prowadzącym odzysk.
§ 13. Nieczystości ciekłe należy usuwać wyłącznie do stacji zlewnych.

§ 14. Do odbierania odpadów komunalnych należy używać samochodów specjalistycznych, a do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - samochodów asenizacyjnych,
spełniających wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r.
w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617).
Rozdział 5

OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCE NA CELU OCHRONĘ
PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ PRZED ZANIECZYSZCZENIEM
TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO WSPÓLNEGO UŻYTKU
§ 15. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa
i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe w lokalach mieszkalnych lub użytkowych są zobowiązane
stworzyć warunki uniemożliwiające wydostanie się zwierząt z pomieszczenia.
§ 16. 1. Do obowiązków osób utrzymujących psy należy:
1)
2)
3)
4)

5)

(rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 12 stycznia 2010 r., znak: NK.4.KJ.0911/2/2010 Wojewoda
Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 16 ust. 1 pkt 1 uchwały)
wyposażenie psa w obrożę i kaganiec;
stały skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzętami domowymi, z zastrzeżeniem ust. 5;
niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta w obiektach oraz
na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, przejściach podziemnych, terenach zielonych (zieleńcach, parkach, itp.).
Postanowienie to nie dotyczy osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osób niewidomych,
korzystających z psów - przewodników. Dopuszcza się umieszczanie psich odchodów w koszach na
drobne odpady pod warunkiem, że są one umieszczone w worku ulegającym biodegradacji;
(rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 12 stycznia 2010 r., znak: NK.4.KJ.0911/2/2010 Wojewoda
Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 16 ust. 1 pkt 5 uchwały)
2. Osobom utrzymującym zwierzęta domowe nie wolno:

1)
2)
3)
4)

wprowadzać psów i innych zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem
obiektów przeznaczonych dla zwierząt, jak schroniska, lecznice, wystawy, itp.; postanowienie to nie
dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów - przewodników;
wprowadzać psów i innych zwierząt domowych na teren placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci,
plaż, kąpielisk, boisk szkolnych i ogródków przedszkolnych;
pozostawiać psa na uwięzi w taki sposób, że zagraża on otoczeniu;
dopuszczać do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe.

3. Psy muszą być wyprowadzane na uwięzi i tylko przez osoby, które są w stanie sprawować odpowiedni nadzór nad zwierzęciem, a psy ras uznawanych za agresywne, ich mieszańce oraz inne zagrażające
otoczeniu, wyłącznie przez osoby dorosłe.
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4. Zwolnienie psa z uwięzi jest dozwolone tylko z nałożonym kagańcem, gdy właściciel lub opiekun
ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem. Nie wolno zwalniać z uwięzi psów ras
uznawanych za agresywne, ich mieszańców oraz innych zagrażających otoczeniu.
5. Zwolnienie ze smyczy psów bez kagańca jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.
6. Psy ras uznawanych za agresywne, ich mieszańce oraz inne zagrażające otoczeniu, muszą mieć
nałożony kaganiec, również pozostając na uwięzi.
7. Właściciel nieruchomości, po której pies porusza się swobodnie, zobowiązany jest zabezpieczyć
nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza jej granice oraz umieścić
w widocznym miejscu, wykonaną z trwałego materiału, tabliczkę ostrzegawczą z napisem „UWAGA PIES”
lub o podobnej treści.
8. (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 12 stycznia 2010 r., znak: NK.4.KJ.0911/2/2010 Wojewoda
Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 16 ust. 8 uchwały)
§ 17. (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 12 stycznia 2010 r., znak: NK.4.KJ.0911/2/2010 Wojewoda
Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 17 uchwały)
Rozdział 6

WYŁAPYWANIE I POSTĘPOWANIE Z BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI NA TERENIE GMINY
PYRZYCE
(rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 12 stycznia 2010 r., znak: NK.4.KJ.0911/2/2010 Wojewoda
Zachodniopomorski stwierdził nieważność Rozdział 6 uchwały)
Rozdział 7

WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH
WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ
§ 19. 1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich w centrum miasta Pyrzyce, w obrębie
ulic otoczonych murami obronnymi.
2. Dopuszcza się, w granicach administracyjnych miasta Pyrzyce, utrzymywanie zwierząt gospodarskich, pod warunkiem posiadania odpowiednich pomieszczeń i urządzeń zabezpieczających przed zanieczyszczeniem gleby, wody i powietrza.
3. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich, oprócz drobiu i zwierząt futerkowych, w zabudowie mieszkaniowej (dotyczy zabudowy wielorodzinnej, szeregowej i jednorodzinnej) oraz na terenie
ogródków działkowych.
4. Na obszarze Gminy i Miasta Pyrzyce, na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej mogą być
chowane zwierzęta gospodarskie z zastrzeżeniem ust. 1-3, pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz pod warunkiem, że działalność ta nie będzie powodowała uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości i będzie prowadzona zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach dotyczących prawa budowlanego, ochrony środowiska, ochrony zwierząt oraz z zachowaniem
warunków higieniczno-sanitarnych.
5. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na prywatnych posesjach, w obrębie osiedli
o luźnej zabudowie i na terenach niezabudowanych, pod warunkiem, że działalność ta nie będzie uciążliwa
dla mieszkańców i środowiska oraz będzie prowadzona z zachowaniem warunków higieniczno-sanitarnych.
6. Wypasanie zwierząt na terenie parków, terenach rekreacyjnych, zieleni miejskiej jest zabronione.
7. W przypadkach spornych dotyczących spraw wymienionych w ust. 1-5, organami właściwymi do
wydawania opinii są:
a)
b)
c)

w zakresie warunków zoohigienicznych: inspekcja weterynaryjna,
w zakresie warunków sanitarnych: inspekcja sanitarna,
w zakresie warunków budowlanych: powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.
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§ 20. 1. Posiadacz zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:
1)

2)

wytwarzane, podczas prowadzenia chowu lub hodowli, nieczystości będą gromadzone i usuwane
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147,
poz. 1033) i nie będą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych;
zostaną zapewnione zwierzętom odpowiednie pomieszczenia gospodarskie.

2. Właściciel lub użytkownik zwierząt gospodarskich wykorzystywanych do wykonywania usług przewozowych i rekreacyjnych zobowiązany jest do usuwania nieczystości pozostawionych po zwierzętach.
3. Padłe zwierzęta oraz ich części należy dostarczyć do wyznaczonego miejsca ich składowania.
Miejsce, o którym mowa wskazuje lekarz weterynarii, który określa warunki z tym związane. Obowiązek
dostarczenia ciąży na posiadaczu zwłok zwierzęcia lub jego części.
4. Właściciel zwierząt gospodarskich w trakcie ich przepędzania lub przewozu przez tereny publiczne
odpowiada za utrzymanie czystości oraz ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi.
§ 21. Pszczoły winny być trzymane w ulach, ustawionych w odległości co najmniej 5 m od granicy
nieruchomości - w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie zakłócały korzystania z nieruchomości sąsiednich.
Rozdział 8

OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI ORAZ TERMINY JEJ
PRZEPROWADZANIA
§ 22. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji na terenie nieruchomości, co najmniej raz w roku oraz na bieżąco w przypadku wystąpienia gryzoni na terenie nieruchomości.
§ 23. Obowiązkowej deratyzacji podlegają: budynki mieszkalne i pomocnicze, obiekty użyteczności
publicznej, zakłady przemysłowe, handlowe i usługowe, sklepy, warsztaty, magazyny, altany, węzły
cieplne, obiekty rolnicze na terenie gminy.
§ 24. Burmistrz, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym ogłaszać będzie tereny, objęte obowiązkiem deratyzacji, termin i zasady jej przeprowadzania.
§ 25. (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 12 stycznia 2010 r., znak: NK.4.KJ.0911/2/2010 Wojewoda
Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 25 uchwały)
§ 26. W przypadkach uzasadnionych stanem zagrożenia sanitarnego, dodatkowe terminy przeprowadzania deratyzacji podane zostaną do publicznej wiadomości w drodze obwieszczenia Burmistrza.
Rozdział 9

PRZEPISY KOŃCOWE
§ 27. 1. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów Regulaminu sprawują: Burmistrz Pyrzyc działający
przez upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego, Straż Międzygminna oraz Policja.
2. Osoby określone w ust. 1 mają prawo wejścia na teren nieruchomości tylko w obecności właściciela.
3. Właściciele nieruchomości mają obowiązek udostępnić nieruchomość do przeprowadzenia kontroli
realizacji obowiązków określonych w niniejszej uchwale.
4. (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 12 stycznia 2010 r., znak: NK.4.KJ.0911/2/2010 Wojewoda
Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 27 ust. 4 uchwały)
5. Po stwierdzeniu, przez osoby kontrolujące, faktu, że właściciel nie realizuje obowiązków określonych
w niniejszym Regulaminie oraz w art. 5 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie Burmistrz
Pyrzyc wydaje decyzję, o której mowa w art. 6 ust. 7 ww. ustawy.
§ 28. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.
§ 29. Traci moc uchwała Nr LIII/435/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie
ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
Nr 104, poz. 1945) oraz uchwała Nr XXXV/292/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 listopada
2008 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 4, poz. 147).
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§ 30. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodniczący Rady:
Andrzej Gumowski
378

379
379

UCHWAŁA NR XLIII/1086/10
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 25 stycznia 2010 r.
w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sienno” w Szczecinie
pod nazwą „Sienno 2”.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, zm.
z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, zm. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, zm.
z 2007 r. Nr 127, poz. 880, zm. z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237,
Nr 220, poz. 1413); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:
§ 1. Zgodnie z uchwałą XXXI/776/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Sienno”
w Szczecinie pod nazwą „Sienno 2”, po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin (uchwała Nr XXVIII/706/08 Rady Miasta Szczecin
z dnia 24 listopada 2008 r.) uchwala się Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Sienno 2”
w Szczecinie, na obszarze osiedla Żelechowa, zwany dalej planem.
2. Granice obszaru objętego planem określa rysunek w skali 1: 1000, zwany dalej rysunkiem planu,
będący integralną częścią uchwały.
3. Wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin
(uchwała Nr XXVIII/706/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2008 r.) stanowi Załącznik nr 2,
będący integralną częścią uchwały.
4. Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania stanowi Załącznik nr 3,
będący integralną częścią uchwały.
5. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowią Załącznik nr 4, będący
integralną częścią uchwały.
§ 2. W uchwale Nr XXVI/529/04 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 września 2004 r. wprowadza się
następujące zmiany:
1)

w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Tereny elementarne oznaczone są na rysunku planu oraz w tekście planu w sposób następujący:
1) P
- litera oznaczająca położenie terenu w dzielnicy Północ;
2) Z
- litera oznaczająca położenie terenu w jednym z osiedli administracyjnych miasta - osiedle
Żelechowa;
3) 1
- liczba oznaczająca kolejny numer planu w osiedlu;
4) 001 - liczba oznaczająca kolejny numer terenu elementarnego w planie;
5) symbol przeznaczenia terenu oznaczający:
a) MW
- teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
b) MW,U
- teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług w parterach
budynków mieszkalnych,
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teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług w parterach
budynków mieszkalnych i stacją transformatorową wbudowaną,
d) MN
- teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej,
e) MN,U
- teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej z dopuszczeniem usług
w parterach budynków mieszkalnych,
f) U
- zabudowa usługowa,
g) U,MW
- zabudowa usługowa z dopuszczeniem lokalizacji mieszkań powyżej pierwszej
kondygnacji,
h) UK
- usługi kultu religijnego,
i) ZP
- teren zieleni,
j) KG
- garaże,
k) L
- ulica lokalna,
l) D
- ulica dojazdowa,
m) DW
- droga wewnętrzna,
n) Ee
- stacja transformatorowa.”;
2) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Tereny wydzieleń wewnętrznych oznaczone są na rysunku planu oraz w tekście w sposób
następujący:
1) 1
- liczba określająca kolejny numer wydzielenia w terenie elementarnym;
2) symbol przeznaczenia terenu oznaczający:
a) MW,K,E,C teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - korytarz sieci inżynieryjnych
(kanalizacja sanitarna, deszczowa, elektroenergetyczna linia kablowa 15 kV,
sieć cieplna),
b) ZP,K,W,G,E teren zieleni - korytarz sieci inżynieryjnych (kanalizacja sanitarna, deszczowa,
sieć wodociągowa, sieć gazowa, elektroenergetyczna linia kablowa 15 kV),
c) ZP/KP
teren zieleni - ciąg pieszy i korytarz sieci inżynieryjnych,
d) MW,KP
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - ciąg pieszy.”;
3) w § 9 ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych realizowane w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne uzbrojenia miejskiego w ulicy P.Z.1013.D i ulicy Łącznej.”;
4) w § 10 ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych realizowane w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne uzbrojenia miejskiego w ulicach: P.Z.1013.D, P.Z.1014.D, drodze wewnętrznej P.Z.1019.DW i wydzieleniu 1.ZP/KP
w terenie P.Z.1010.ZP;”;
5) w § 10 ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) na terenie oznaczonym na rysunku 1.MW, K, E, C: sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna,
elektroenergetyczna linia kablowa 15 kV i sieć cieplna. Zalecane przebiegi sieci pokazane na rysunku planu;”;
6) w § 10 ust. 7 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) projektowana kanalizacja deszczowa wraz z pasem technicznym oznaczonym na rysunku planu.”;
7) w § 11 ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych realizowane w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne uzbrojenia miejskiego w ulicy P.Z.1014.D, ulicy Łącznej i wydzieleniu 1.ZP/KP w terenie P.Z.1010.ZP;”;
8) w § 12 ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych realizowane w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne uzbrojenia miejskiego w ulicy P.Z.1014.D i wydzieleniu 1.ZP/KP w terenie P.Z.1010.ZP.”;
9) w § 13 ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych realizowane w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne uzbrojenia miejskiego w ulicy P.Z.1014.D i wydzieleniu 1.ZP/KP w terenie P.Z.1010.ZP.”;
10) w § 14 ust. 2 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) zachowuje się istniejące oczko wodne.”;

Dziennik Urzędowy
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 19

– 2880 –

Poz. 379

11) w § 14 ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych realizowane w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne uzbrojenia miejskiego w ulicy P.Z.1013.D i wydzieleniu 1.ZP/KP w terenie P.Z.1010.ZP.”;
12) w § 16 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) wkomponowanie w krajobraz istniejącego obszaru podmakającej dolinki.”;
13) w § 16 ust. 2 po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„6) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego: 90% powierzchni terenu elementarnego.”;
14) w § 16 ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) zagospodarowanie terenu oznaczonego na rysunku planu 1.ZP/KP: ciąg pieszy i korytarz sieci inżynieryjnych.”;
15) w § 16 ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) na terenie oznaczonym na rysunku 1.ZP/KP dopuszcza się prowadzenie sieci inżynieryjnych.”;
16) w § 19 ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w drodze: sieć wodociągowa, gazowa, cieplna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa. Zalecane przebiegi sieci pokazane na rysunku planu.”;
17) w § 20 ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w drodze: sieć wodociągowa, gazowa, cieplna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa. Zalecane przebiegi sieci pokazane na rysunku planu.”;
18) w § 22 ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w drodze: sieć wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, cieplna oraz kanalizacja deszczowa. Zalecane przebiegi sieci pokazane na rysunku planu.”;
19) w § 24 ust. 7 po pkt 1 dodaje się pkt 2 w brzmieniu:
„2) projektowana kanalizacja deszczowa wraz z pasem technicznym oznaczonym na rysunku planu.”;
20) pozostałe ustalenia nie ulegają zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej gminy.
Przewodniczący Rady:
Bazyli Baran
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z dnia 25 stycznia 2010 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLIII/1086/10
Rady Miasta Szczecin
z dnia 25 stycznia 2010 r.
Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, zm.
z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, zm. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, zm.
z 2007 r. Nr 127, poz. 880, zm. z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237,
Nr 220, poz. 1413) określa się następujący sposób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy:
§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb
mieszkańców stanowią - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) - zadania własne gminy.
2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszym planie obejmują:
1)

2)

traktowane jako zadania wspólne, inwestycje w granicach linii rozgraniczających poszczególnych ulic,
w tym budowę lub modernizację ulicy wraz z oświetleniem, uzbrojeniem podziemnym, ścieżkami rowerowymi, zielenią i odpowiednimi zabezpieczeniami technicznymi zmniejszającymi uciążliwość w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska;
inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane w lub poza liniami rozgraniczającymi ulic.

§ 2. Wykaz terenów elementarnych, w których zapisane zostały inwestycje z zakresu infrastruktury
technicznej należące do zadań własnych gminy:
Lp.
1
1
2
3
4
5
6

Numer terenu
elementarnego
2
P.Z.1004.MW,U
1.MW,K,E,C
P.Z.1018.MW
P.Z.1012.ZP
1.ZP,K,W,G, E
P.Z.1013.D
P.Z.1014.D
P.Z.1016.D

Zapisane w planie przeznaczenie terenu (opis inwestycji)
3
Budowa sieci: wodociągowej, cieplnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Budowa kanalizacji deszczowej.
Budowa sieci: wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Budowa sieci: wodociągowej, gazowej, cieplnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Budowa sieci: wodociągowej, gazowej, cieplnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Budowa sieci: wodociągowej, gazowej, cieplnej, kanalizacji deszczowej.

§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2:
1. Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. ustawą
prawo budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, samorządzie gminnym, gospodarce komunalnej
i o ochronie środowiska.
2. Sposób realizacji inwestycji określonych w § 2 może ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się
postępem techniczno - technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki
(określonej w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska t. j. Dz. U.
z 2008 r. Nr 25, poz. 150), o ile nie stanowi naruszenia ustaleń planu.
3. Inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła
określone w § 2 realizowane będą w sposób określony w art. 7 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.).
§ 4. 1. Zadania w zakresie budowy infrastruktury komunikacyjnej, wymienionej w terenach elementarnych wskazanych w § 2, finansowane będą przez budżet miasta lub na podstawie porozumień z innymi
podmiotami.
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2. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji w terenach elementarnych wskazanych w § 2 finansowane będą na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858), ze
środków własnych przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w oparciu o uchwalane przez Radę
Miasta wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (art. 21 ustawy) lub przez budżet miasta.
3. Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych, ciepłowniczych objętych miejskim systemem
ogrzewania i gazowych finansowane będą na podstawie art. 7 ust. 4 i 5 ustawy Prawo energetyczne
z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.).

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XLIII/1086/10
Rady Miasta Szczecin
z dnia 25 stycznia 2010 r.
Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Sienno” w Szczecinie pod nazwą „Sienno 2”
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717: zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; zm.
z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; zm. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; zm.
z 2007 r. Nr 127, poz. 880; zm. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413)
Rada Miasta Szczecin rozstrzyga, co następuje:
do projektu planu, wyłożonego do publicznego wglądu z prognozą skutków wpływu ustaleń planu na środowisko nie wniesiono uwag, zgodnie z wykazem uwag stanowiącym integralną część dokumentacji formalnoprawnej prac planistycznych.
379

380
380

UCHWAŁA NR XLIII/1089/10
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 25 stycznia 2010 r.
w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi
publicznej na terenie miasta Szczecin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241), w związku z art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381; z 2008 r.
Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505 i z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86,
poz. 720, Nr 168, poz. 1323); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:
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§ 1. Pozbawia się dotychczasowej kategorii drogi publicznej gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania części ul. Granicznej stanowiącej działkę o numerze 80/26 z obrębu 3006 jako drogi publicznej.
§ 2. Położenie drogi wyłączonej z użytkowania jako drogi publicznej zawiera załącznik graficzny do
niniejszej uchwały, na którym część wyłączona zaznaczona jest kolorem żółtym.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodniczący Rady:
Bazyli Baran
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do uchwały Nr XLIII/1089/10
Rady Miasta Szczecin
z dnia 25 stycznia 2010 r.
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DECYZJA NR OSZ-4210-48(6)/2009/2010/394/VIII/RN
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 18 lutego 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
Spółka z o.o. z siedzibą w Dębnie.
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 oraz art. 45, w związku z art. 30
ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625,
Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217; z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343,
Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r.
Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664) oraz na podstawie art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071; z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169,
poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r.
Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524; z 2008 r. Nr 229, poz. 1539 oraz z 2009 r.
Nr 195, poz. 1501), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy
dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą
w Dębnie ul. Waryńskiego 48a posiadającego:
1) numer w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS): 0000057948;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5970002775,
zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem” postanawiam:
1) zatwierdzić taryfę dla ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji;
2) ustalić okres obowiązywania taryfy dla ciepła na okres do dnia 31 marca 2011 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa energetycznego, posiadającego koncesje udzielone decyzjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwanego
dalej „Prezesem URE”): na przesyłanie i dystrybucję ciepła z dnia 6 października 1998 r. Nr PCC / 179 /
394 / U / 3 / 98 / AD, na obrót ciepłem z dnia 24 kwietnia 2006 r. Nr OCC / 330 / 394 / W / OSZ / 2006
/ JC, w dniu 31 grudnia 2009 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia
taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo energetyczne.
W trakcie postępowania administracyjnego Przedsiębiorstwo energetyczne było wzywane przez Prezesa
URE do uzupełnienia wniosku, złożenia wyjaśnień oraz dokonania poprawek pismami: z dnia 8 i 29 stycznia 2010 r. Odpowiedzi Przedsiębiorstwa energetycznego oraz dodatkowe wyjaśnienia wpłynęły do Oddziału Terenowego URE w dniach: 19 stycznia i 5 lutego 2010 r.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła
oraz obrotu ciepłem ustalają taryfy dla ciepła, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE.
W toku postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo energetyczne opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ust. 1-5 ustawy Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r.
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło
(Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423), zwanego w dalszej części decyzji „rozporządzeniem taryfowym”.
Ceny i stawki opłat skalkulowane zostały przez Przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy. Ocena
tych kosztów została dokonana, zgodnie z § 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego, na podstawie porównania uzasadnionych jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy z uzasadnionymi jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych w roku kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy.
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Okres obowiązywania taryfy został ustalony, do dnia 31 marca 2011 r. Ustalony termin umożliwi obowiązywanie taryfy przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz weryfikację kosztów stanowiących podstawę
ustalenia cen i stawek opłat po upływie terminu ich stosowania.
W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji Przedsiębiorstwu energetycznemu przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego
w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1
i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz
zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości
lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres PółnocnoZachodniego Oddziału Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Szczecinie - ul. Żubrów 3, 71-617 Szczecin.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2, w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia na koszt Przedsiębiorstwa energetycznego w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza
taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego
z siedzibą w Szczecinie:
Witold Kępa

Załącznik nr 1
do Decyzji Nr OSZ-421048(6)/2009/2010/394/VIII/RN
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 18 lutego 2010 r.
TARYFA DLA CIEPŁA
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Waryńskiego 48 A,
74-400 Dębno
Dębno 2010
I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Taryfa zawiera stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dębnie, działające na podstawie koncesji udzielonych
decyzjami Prezesa URE na:
–
–

przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/179/394/U/3/98/AD z dnia 6 października 1998 r.
(ze zmianami),
obrót ciepłem Nr OCC/330/394/W/OSZ/2006/JC z dnia 24 kwietnia 2006 r.
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2. Taryfa została ustalona przy uwzględnieniu w szczególności postanowień:
1)
2)
3)

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.);
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad
kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. Nr 193,
poz. 1423) zwanego w dalszej części „rozporządzeniem taryfowym”;
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków
funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16, poz. 92) zwanego w dalszej części taryfy
„rozporządzeniem przyłączeniowym”.

3. Określone w taryfie stawki opłat stosuje się dla poszczególnych grup odbiorców, odpowiednio do
zakresu świadczonych usług.
II. OBJAŚNIENIE POJĘĆ UŻYWANYCH W TARYFIE
Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

13)

14)
15)

odbiorca - każdego, kto otrzymuje lub pobiera energię cieplną na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym;
sprzedawca - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. z siedzibą w Dębnie (PEC Sp. z o.o.) przedsiębiorstwo ciepłownicze - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją ciepła zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego;
sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji
ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych;
przyłącze - odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego
albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła,
łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach;
węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów
nośnika ciepła dostarczonego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych;
grupowy węzeł cieplny - węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt;
instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła
lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie;
zewnętrzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub
źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tych obiektach, w których zainstalowany jest
grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła;
obiekt - budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi;
układ pomiarowo rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią
podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła;
moc cieplna - ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła
albo ilości ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu;
zamówiona moc cieplna - ustaloną przez odbiorcę lub podmiot największą moc cieplną jaka w ciągu
roku występuje w danym obiekcie ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą
moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego
obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji;
warunki obliczeniowe:
a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej, w której
zlokalizowane są obiekty, do których jest dostarczane ciepło,
b) normatywną temperaturę ciepłej wody;
ECO Opole - Energetyka Cieplna Opolszczyzny Spółka Akcyjna;
sezon grzewczy - okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów.

Dziennik Urzędowy
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 19

– 2890 –

Poz. 381

III. PODZIAŁ NA GRUPY ODBIORCÓW
Podział odbiorców na grupy taryfowe uwzględnia:
–
–
–

źródła ciepła,
sieci ciepłownicze,
miejsce dostarczania ciepła.

Źródła ciepła z oznaczeniem symboli:
A - ciepłownia miejska ul. Cegielniana 4a.

Lp.

Symbol grupy odbiorców

Opis (charakterystyka) grupy odbiorców

A1

Odbiorcy zasilani w ciepło zakupione od wytwórcy
ECO Opole z ciepłowni miejskiej, poprzez sieć
ciepłowniczą stanowiącą własność sprzedawcy
i eksploatowaną przez sprzedawcę.
Miejscem dostarczenia ciepła są węzły cieplne
obsługujące jeden obiekt stanowiące własność
sprzedawcy i eksploatowane przez sprzedawcę.

A2

Odbiorcy zasilani w ciepło zakupione od wytwórcy
ECO Opole z ciepłowni miejskiej, poprzez sieć
ciepłowniczą stanowiącą własność sprzedawcy
i eksploatowaną przez sprzedawcę.
Miejscem dostarczenia ciepła są obiekty odbiorców
zasilanych z grupowych węzłów cieplnych
obsługujących więcej niż jeden obiekt stanowiące
własność sprzedawcy i eksploatowane przez
sprzedawcę, poprzez zewnętrzne instalacje
odbiorcze stanowiące własność sprzedawcy
i eksploatowane przez sprzedawcę.

1.

2.

IV. RODZAJE ORAZ WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁAT
1.1. Grupa taryfowa A1

Lp.

1.

2.

Wyszczególnienie

Stała stawka opłaty za usługi
przesyłowe
Zmienna stawka opłaty za usługi
przesyłowe

Stawki opłat
Jednostka miary
netto

brutto*

zł/MW/rok

22 359,72

27 278,86

rata - zł/MW/m-c

1 863,31

2 273,24

zł/GJ

9,24

11,27

* stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%.
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1.2. Grupa taryfowa A2

Wyszczególnienie

Lp.

Jednostka miary

Stała stawka opłaty za usługi
przesyłowe

1.

2.

Stawki opłat
netto

brutto*

zł/MW/rok

22 804,56

27 821,56

rata - zł/MW/m-c

1 900,38

2 318,46

zł/GJ

9,90

12,08

Zmienna stawka opłaty za usługi
przesyłowe

*stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%.
Odbiorcy z grupy A1, A2 będą obciążani również za zakupione przez PEC Sp. z o.o. ciepło w postaci gorącej wody wg cen wytwórcy ciepła ECO Opole (obejmujących: cenę za zamówioną moc cieplną, cenę
ciepła oraz cenę nośnika ciepła).
V. ZASADY OBLICZANIA OPŁAT
1. Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe, pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn
zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej.
2. Opłata zmienna za usługi przesyłowe, pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła,
stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiaroworozliczeniowego, zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego lub do zewnętrznych instalacji odbiorczych albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji, o których mowa w § 30
ust. 1 oraz stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej.
VI. WARUNKI STOSOWANIA STAWEK OPŁAT
1. Standardy jakościowe obsługi odbiorców.
Zawarte w taryfie stawki opłat ustalono dla standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały
określone w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.
2. W przypadkach:
–
–
–
–

uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,
udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy,
nielegalnego poboru ciepła

stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.
VII. ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN CEN I STAWEK OPŁAT
1. O zmianie stawek opłat sprzedawcy oraz o zmianie cen wytwórcy ciepła, tj. ECO Opole odbiorcy
powiadomieni zostaną pisemnie w terminie, co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem nowych cen
i stawek opłat.
2. Sprzedawca wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż
do 45 dnia od daty jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
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DECYZJA NR OSZ-4210-1(9)/2010/284/VIII/BK
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 18 lutego 2010 r.
w sprawie zmiany taryfy dla ciepła Miejskiej Energetyki Cieplnej w Kołobrzegu
Spółka z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu.
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 oraz art. 45, w związku z art. 30
ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625,
Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217; z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343,
Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r.
Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664) oraz na podstawie art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071; z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169,
poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r.
Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524; z 2008 r. Nr 229, poz. 1539 oraz z 2009 r.
Nr 195, poz. 1501), po rozpatrzeniu wniosku Miejskiej Energetyki Cieplnej w Kołobrzegu Sp. z o. o.
z siedzibą w Kołobrzegu, zwanej w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”, zawartego w piśmie z dnia
5 stycznia 2010 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła do dnia 31 października 2010 r. postanawiam zmienić moją decyzję z dnia 10 lutego 2009 r. Nr OSZ-4210-3(8) / 2009 / 284 /
VIII / BK poprzez przedłużenie okresu obowiązywania zawartych w taryfie bazowych cen i stawek opłat
do dnia 31 października 2010 r.
UZASADNIENIE
W dniu 10 lutego 2009 r. decyzją Nr OSZ-4210-3(8) / 2009 / 284 / VIII / BK Prezes Urzędu Regulacji
Energetyki zatwierdził taryfę dla ciepła ustaloną przez przedsiębiorstwo Miejska Energetyka Cieplna
w Kołobrzegu Spółka z o. o. z siedzibą w Kołobrzegu, posiadające koncesje z dnia 12 października
1998 r. na wytwarzanie ciepła Nr WCC / 282 / 284 / U / 3 / 98 / DN (zmienioną kolejno decyzjami z dnia
21 kwietnia 2000 r. Nr WCC / 282A / 284 / W / 3 / 2000 / RW, z dnia 12 lutego 2001 r. Nr WCC /
282B / 284 / W / 3 / 2001 / RW, z dnia 18 lipca 2001 r. Nr WCC / 282C / 284 / W / 3 / 2001 / BK,
z dnia 13 maja 2004 r. Nr WCC / 282D / 284 / OSZ / W / 2004 / RN, z dnia 8 listopada 2004 r. Nr WCC
/ 282E / 284 / OSZ / W / 2004 / JC z dnia 3 listopada 2005 r. Nr WCC / 282F / 284 / OSZ / W / 2005 /
RN, z dnia 26 stycznia 2007 r. Nr WCC / 282G / 284 / W / OSZ / 2007 / BK, z dnia 31 maja 2007 r.
Nr WCC / 282H / 284 / W / OSZ / 2007 / ZD i z dnia 11 października 2007 r. Nr WCC / 282-ZTO / 284 /
W / OSZ / 2007 / EŻ) oraz z dnia 12 października 1998 r. na przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC /
171 / 284 / U / 3 / 98 / DN (zmienioną decyzją z dnia 11 października 2007 r. Nr PCC / 271-ZTO / 284 /
W / OSZ / 2007 / EŻ). Okres obowiązywania taryfy dla ciepła został ustalony do dnia 28 lutego 2010 r.
Pismem z dnia 5 stycznia 2010 r. uzupełnionym pismem z dnia 25 stycznia 2010 r. Przedsiębiorstwo
wystąpiło z wnioskiem o przedłużenie okresu obowiązywania taryfy dla ciepła do dnia 31 października
2010 r. Przedsiębiorstwo swoje wystąpienie o przedłużenie okresu obowiązywania taryfy dla ciepła uzasadniło argumentując, iż opracowanie kolejnej taryfy dla ciepła nastąpi w oparciu o aktualne dane finansowe pochodzące ze zweryfikowanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego za ostatni
rok obrachunkowy (który obejmuje okres od 1 lipca 2009 r. do 30 czerwca 2010 r.). Przedłużenie taryfy
dla ciepła pozwoli również na zatwierdzenie kolejnej taryfy po przeprowadzeniu procedur przetargowych
na zakup paliwa technologicznego (znane będą wówczas koszty paliwa technologicznego oraz jego transportu).
Należy zaznaczyć, iż przedłużenie terminu obowiązywania dotychczasowej taryfy gwarantuje odbiorcom
ciepła stały poziom cen i stawek opłat za ciepło w tym okresie.
Przedsiębiorstwo składając wniosek o częściową zmianę obowiązującej taryfy dla ciepła, poprzez jej przedłużenie, skorzystało z przewidzianej w art. 155 Kpa możliwości „wzruszenia” decyzji ostatecznej.
Zgodnie z tym przepisem decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym
czasie, za jej zgodą zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli nie sprzeciwia się
temu przepis szczególny oraz przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. W niniejszej
sprawie spełnione zostały wszystkie wymienione powyżej przesłanki umożliwiające zmianę taryfy dla ciepła.
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Mając powyższe na względzie uznałem, że dokonanie wnioskowanej zmiany jest zasadne.
W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji Przedsiębiorstwu energetycznemu przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego
w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1
i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz
zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości
lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres PółnocnoZachodniego Oddziału Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Szczecinie - ul. Żubrów 3, 71-617 Szczecin.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2, w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, zmiana taryfy zostanie skierowana do ogłoszenia na koszt Przedsiębiorstwa energetycznego
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego
z siedzibą w Szczecinie:
Witold Kępa
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ZARZĄDZENIE NR 91/10
STAROSTY BIAŁOGARDZKIEGO
z dnia 10 lutego 2010 r.
w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach
opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu białogardzkiego w roku 2010.

Na podstawie art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r.
Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2010 r. w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie powiatu białogardzkiego w wysokości:
1)
2)
3)

w Ośrodku Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie - 2.504,85 zł;
w Rodzinnym Domu Dziecka w Białogardzie - 1.446,20 zł;
w Wiosce Dziecięcej SOS w Karlinie - 3.553,53 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
Starosta:
Krzysztof Bagiński
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ZARZĄDZENIE NR 92/10
STAROSTY BIAŁOGARDZKIEGO
z dnia 10 lutego 2010 r.
w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej
w Białogardzie w roku 2010.
Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie prowadzonym na zlecenie Powiatu Białogardzkiego przez Stowarzyszenie Pomocy „Przytulisko”
z siedzibą w Białogardzie w roku 2010 w wysokości - 2 269,92 zł.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
Starosta:
Krzysztof Bagiński
384

385
385

ZARZĄDZENIE NR 11/10
STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO
z dnia 3 lutego 2010 r.
w sprawie ustalenia na 2010 r. średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca
w domach pomocy społecznej oraz dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej
Powiatu Koszalińskiego.
Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2, art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738)
zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Koszalińskiego w następujących wysokościach:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom

Pomocy
Pomocy
Pomocy
Pomocy
Pomocy
Pomocy

Społecznej
Społecznej
Społecznej
Społecznej
Społecznej
Społecznej

w Cetuniu - 2.583,57 zł;
im. Anselma Alojzego Młodzika w Parsowie - 2.704,91 zł;
w Mielnie - 2.556,73 zł;
w Żydowie - 2.269,16 zł;
w Nowych Bielicach - 2.628,45 zł;
w Bobolicach - 2.276,82 zł.

§ 2. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w Wielofunkcyjnej Placówce OpiekuńczoWychowawczej „Dom Dziecka” w Mielnie w wysokości 4.696,00 zł.
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego
i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Starosta:
Roman Szewczyk
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ZARZĄDZENIE NR 6/PCPR/2010
STAROSTY PYRZYCKIEGO
z dnia 10 lutego 2010 r.
w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Domu Dziecka
w Czernicach.
Na podstawie art. 86 ust. 7 i 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t.
z 2009 r. Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Na wniosek dyrektora Domu Dziecka w Czernicach ustalam w 2010 r. miesięczny koszt utrzymania wychowanka w Domu Dziecka w Czernicach na kwotę 4 080,90 zł.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorowi Domu Dziecka w Czernicach i kierownikowi
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach.
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego
i stanowi podstawę do ustalenia odpłatności za pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane.
Starosta Pyrzycki:
Wiktor Tołoczko
386

387
387

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK.4KJ.0911/2/2010
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 12 stycznia 2010 r.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;
z 2009 r. Nr 52, poz. 420) stwierdzam nieważność:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

§ 3 ust. 1 pkt 6 w zakresie wyrazów „dokonywanie corocznej wymiany piasku w piaskownicach dla dzieci”,
§ 3 ust. 1 pkt 7 i 8,
§ 3 ust. 5,
§ 3 ust. 6 pkt 3,
§ 5 pkt 1, 3 i 4,
§ 7 ust. 2 w zakresie wyrazów „w terminie nie dłuższym niż jeden rok, licząc od dnia jej wybudowania i przekazania do eksploatacji”,
§ 9 ust. 8 w zakresie wyrazów „za okres ostatnich 12 miesięcy”,
§ 9 ust. 9 i 10,
§ 10,
§ 16 ust. 1 pkt 1 i 5,
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§ 16 ust. 8,
§ 17,
Rozdziału VI „WYŁAPYWANIE I POSTĘPOWANIE Z BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI NA TERENIE GMINY PYRZYCE”,
§ 25,
§ 27 ust. 4

uchwały Nr LV/455/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pyrzyce.
Uzasadnienie
W dniu 26 listopada 2009 r. Rada Miejska w Pyrzycach podjęła uchwałę Nr LV/455/09 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pyrzyce.
Materialnoprawną podstawę podjęcia uchwały Nr LV/455/09 stanowi art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008
z późn. zm.), zgodnie z którym rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego, uchwala, w drodze regulaminu, szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące:
1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów niebezpiecznych, odpadów
wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz odpadów z remontów,
b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,
c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,
b) liczby osób korzystających z tych urządzeń;
częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
maksymalnego poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów;
innych wymagań wynikających z gminnego planu gospodarki odpadami;
obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem
lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego
użytku;
wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie jest aktem prawa miejscowego, zaliczonym przez
Konstytucję RP do źródeł prawa powszechnie obowiązującego na obszarze działania organów, które je
ustanowiły. Taki akt normatywny musi zatem odpowiadać wszystkim wymogom, jakie prawo stawia
w odniesieniu do zasad tworzenia i obowiązywania systemu źródeł prawa. W stosunku do aktów prawa
miejscowego znaczenie istotne ma norma art. 94 Konstytucji RP, który stanowi, iż organy samorządu
terytorialnego i organy administracji rządowej ustanawiają akty prawa miejscowego na podstawie
i w granicach upoważnień zawartych w ustawach. Uwzględniając hierarchiczność źródeł prawa akty tego
typu mają charakter zależny od źródeł prawa wyższego rzędu, czego konsekwencją jest stanowisko, iż nie
mogą normować materii uregulowanych aktami wyższego rzędu, nadto nie mogą wykraczać poza zakres
delegacji ustawowej. Regulamin czystości i porządku nie może wykraczać poza materię przewidzianą
w art. 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przepis ten stanowi bowiem delegację ustawową dla wydania aktu prawa niższej rangi, ściśle określając zakres spraw, które mogą być
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przedmiotem unormowania uchwały rady gminy. Nie daje on prawa radzie gminy ani do stanowienia aktów prawa miejscowego regulujących zagadnienia inne niż wymienione w cyt. przepisie, ani podejmowania regulacji w inny sposób niż wskazany przez ustawodawcę, gdyż oznaczałoby to wykroczenie poza
zakres delegacji ustawowej. Jednocześnie zwrócić należy uwagę, że regulacja ta ma charakter wyczerpujący, tj. uchwalając na podstawie art. 4 ww. ustawy regulamin czystości i porządku, rada powinna zawrzeć w nim postanowienia odnoszące się do wszystkich enumeratywnie wymienionych w ustawie zagadnień.
W świetle powyższego, stwierdzić należy, iż przepisy § 3 ust. 1 pkt 6 w zakresie wyrazów „dokonywanie
corocznej wymiany piasku w piaskownicach dla dzieci”, § 3 ust. 1 pkt 7 i 8, § 3 ust. 5, § 3 ust. 6 pkt 3,
§ 5 pkt 1, 3 i 4, § 7 ust. 2 w zakresie wyrazów „w terminie nie dłuższym niż jeden rok, licząc od dnia jej
wybudowania i przekazania do eksploatacji”, § 9 ust. 8 w zakresie wyrazów „za okres ostatnich
12 miesięcy”, § 9 ust. 9 i 10, § 10, § 16 ust. 1 pkt 1 i 5, § 16 ust. 8, § 17, Rozdział VI „WYŁAPYWANIE
I POSTĘPOWANIE Z BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI NA TERENIE GMINY PYRZYCE”, § 25 oraz § 27
ust. 4 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pyrzyce naruszają w sposób istotny
postanowienia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
W Rozdziale II uchwały Nr LV/455/09 Rada Miejska w Pyrzycach określiła wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, w § 3 ust. 1 zamieszczając obowiązki właścicieli
nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku na częściach nieruchomości udostępnionych do
użytku publicznego. W ramach powyższego Rada nałożyła na właścicieli nieruchomości następujące obowiązki:
–
–
–

dokonywanie corocznej wymiany piasku w piaskownicach dla dzieci (§ 3 ust. 1 pkt 6),
utrzymywanie ogrodzeń w należytym stanie technicznym (§ 3 ust. 1 pkt 7),
uprzątanie (w szczególności zamiatanie, zbieranie zmywanie, itp.) zanieczyszczeń z pomieszczeń i urządzeń budynków wielolokalowych przeznaczonych do wspólnego użytku (w szczególności sieni, klatek schodowych, korytarzy, kabin dźwigowych, itp.), studzienek (tzw.
świetlików) piwnicznych przyokiennych i rur spustowych rynnowych z kratkami czyszczakowymi, jak i oczyszczanie zewnętrznych części budynków, na które siadają ptaki z zalegających odchodów ptasich (§ 3 ust. 1 pkt 8).

Należy zauważyć, iż wprowadzenie w uchwale w przedmiocie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy powyższych regulacji nastąpiło z przekroczeniem delegacji ustawowej zawartej w art. 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie bowiem z lit. b pkt 1
przywołanego przepisu, Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku dotyczące wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.
Jednocześnie na mocy art. 5 ust. 1 pkt 4 właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości
i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż
nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu
pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Wskazane przepisy nakładają zatem na właściciela nieruchomości obowiązek usuwania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń jedynie z części
nieruchomości służących do użytku publicznego oraz z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, nie
zaś z wszystkich pomieszczeń i urządzeń znajdujących się na terenie nieruchomości (por. wyrok WSA
w Lublinie z dnia 19 września 2008 r., II SA/Lu 485/08, LEX nr 475237 oraz wyrok WSA w Bydgoszczy
z dnia 6 stycznia 2009 r., II SA/Bd 61/08, LEX nr 509625). Bezsprzecznie zatem uznać należy, iż wprowadzenie wyżej wymienionych regulacji w Regulaminie narusza obowiązujące prawo. Z tych samych
względów konieczne jest stwierdzenie nieważności § 3 ust. 5 uchwały, w którym Rada Miejska w Pyrzycach
zawarła zapis, iż utrzymanie w należytym stanie technicznym i w odpowiedniej czystości (usuwanie ogłoszeń,
plakatów, napisów, odchodów ptasich, itp.): skrzynek energetycznych, gazowych, słupów trakcyjnych
i oświetleniowych, budek telefonicznych, itp. należy do ich właścicieli i zarządców, a także § 3 ust. 6
pkt 3 uchwały, nakładającego na właścicieli nieruchomości prowadzących działalność gastronomiczną lub
handlową w branży spożywczej obowiązek sprzątania miejsca prowadzonej działalności oraz najbliższego
otoczenia. Podkreślenia bowiem wymaga, iż obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku ciążące na właścicielu nieruchomości nie mogą zostać sformułowane w sposób dowolny. Organ gminy nie
może w sposób niczym nieograniczony określać obowiązków związanych z estetyką i porządkiem na terenie gminy (por. wyrok WSA w Opolu z dnia 7 września 2006 r., II SA/Op 278/06 oraz wyrok NSA
z dnia 29 kwietnia 2009 r., II OSK 1953/08).
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W § 5 uchwały Nr LV/455/09 Rada Miejska w Pyrzycach zawarła zakazy:
–
–

niszczenia elewacji budynków, ogrodzeń i innych obiektów (§ 5 pkt 3),
umieszczania plakatów, reklam, ogłoszeń oraz malowania haseł i rysunków bez uzyskania
zgody właściciela obiektu oraz zgłoszenia do Wydziału Urbanistyki i Architektury w przypadkach wskazanych prawem budowlanym, a w odniesieniu do obiektów zabytkowych, dodatkowo bez odrębnego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków (§ 5 pkt 4).

Wprowadzenie przez Radę Miejską powyższych zakazów stanowi przekroczenie delegacji ustawowej naruszenie art. 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który nie przewiduje zawarcia w regulaminie utrzymania czystości i porządku takich regulacji. Należy zauważyć, że pojęcie
„utrzymanie porządku” nie może być rozumiane zbyt szeroko. Pojęcie to - zgodnie z ustawą o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach - ogranicza się do gromadzenia, zbierania i usuwania odpadów komunalnych, nie zaś do utrzymania w należytym stanie i porządku estetycznym wyglądu ścian budynków i ogrodzeń nieruchomości w szczególności poprzez usuwanie z nich plakatów, reklam, ogłoszeń, rysunków itp.
umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego przepisami prawa (por. wyrok WSA w Lublinie
z dnia 19 września 2008 r., II SA/Lu 485/08, LEX nr 475237 oraz wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 23
października 2007 r., II SA/Rz 59/07, LEX nr 349285), które to postanowienia zawarła Rada Miejska
w Pyrzycach w cytowanych powyżej przepisach uchwały Nr LV/455/09. Ponadto, uregulowania dotyczące utrzymywania budynków w należytym stanie technicznym i estetycznym normuje ustawa z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). Artykuł 5 ust. 2 ww.
ustawy stanowi bowiem, iż obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem
i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie
dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej,
w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których mowa w ust. 1 pkt 1-7. Natomiast
w myśl art. 61 ust. 1 cyt. ustawy do utrzymywania i użytkowania obiektu zgodnie z zasadami, o których
mowa w art. 5 ust. 2 zobowiązany jest właściciel lub zarządca obiektu budowlanego. Dodatkowo, kwestia umieszczania w miejscach do tego nieprzeznaczonych plakatów, ogłoszeń, reklam, napisów i rysunków uregulowana jest w art. 63a ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2007 r.
Nr 109, poz. 756 z późn. zm.).
W pkt 1 § 5 Rada Miejska zawarła również zakaz: spalania na powierzchni ziemi oraz w instalacjach
grzewczych budynków odpadów komunalnych (tworzyw sztucznych, gumy, odzieży, mebli oraz niebezpiecznych) oraz odpadów pochodzących z działalności gospodarczej (z wyłączeniem surowego drewna,
papieru, makulatury, słomy) oraz odpadów zielonych z zastrzeżeniem § 9 ust. 12. Artykuł 1 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi, iż ustawa określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku, a także warunki udzielania
zezwoleń podmiotom świadczącym usługi w zakresie objętym regulacją ustawy. Natomiast zgodnie
z art. 1 ust. 2 ustawy zasady odzysku lub unieszkodliwiania odpadów regulują odrębne przepisy.
W szczególności jest to ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251
z późn. zm.). Artykuł 1 ust. 1 ustawy o odpadach stanowi, iż ustawa określa zasady postępowania
z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Przez odzysk - zgodnie z przepisem art. 3 ust. 3 pkt 9 cyt. ustawy - rozumie się
wszelkie działania, niestwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na
wykorzystaniu odpadów w całości lub w części lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji,
materiałów lub energii i ich wykorzystania, określone w załączniku nr 5 do ustawy. Zaś unieszkodliwianie
odpadów to poddanie odpadów procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych określonym w załączniku nr 6 do ustawy w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla
życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska (art. 3 ust. 3 pkt 21). Pod pojęciem termicznego przekształcenia
odpadów rozumie się m.in. spalanie odpadów przez ich utlenianie (art. 3 ust. 3 pkt 20 lit. a). Mając na
uwadze powyższe przepisy regulujące kwestię postępowania z odpadami (w tym ich spalania), stwierdzić
należy, iż wprowadzenie w § 5 pkt 1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pyrzyce
zakazów dotyczących spalania odpadów stanowi przekroczenie delegacji ustawowej zawartej w art. 4
ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (por. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 27
listopada 2007 r., II SA/Wr 424/07, LEX nr 364997).

Dziennik Urzędowy
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 19

– 2899 –

Poz. 387

W § 7 ust. 2 uchwały Nr LV/455/09 Rada Miejska w Pyrzycach zobowiązała właścicieli nieruchomości
zabudowanych, wyposażonych w szczelne zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia nieczystości ciekłych,
do przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, jednocześnie nakazując, iż przyłączenie to winno
nastąpić w terminie nie dłuższym niż jeden rok, licząc od dnia jej wybudowania i przekazania do eksploatacji. Należy zauważyć, iż obowiązek przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej wynika z art. 5
ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przepis ten nie wskazuje konkretnego
terminu, w którym właściciele nieruchomości zobowiązani są do przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Do wskazania arbitralnego terminu nie jest również uprawniony organ stanowiący gminy,
bowiem nie mieści się to w granicach upoważnienia określonego w art. 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach. Z powyższych przyczyn przepis § 7 ust. 2 uchwały Nr LV/455/09
w zakresie wyrazów „w terminie nie dłuższym niż jeden rok, licząc od dnia jej wybudowania i przekazania
do eksploatacji” uznać należy za istotnie naruszający art. 4 ust. 2 cyt. ustawy.
W § 9 ust. 8 kwestionowanej uchwały Rada Miejska zawarła regulację, iż właściciele nieruchomości są
zobowiązani do przechowywania za okres ostatnich 12 miesięcy dowodów płatności oraz obowiązującej
umowy dot. usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych, w celu ich okazania instytucjom kontrolnym. Zdaniem organu nadzoru, wprowadzenie okresu przez
jaki właściciel nieruchomości obowiązany jest przechowywać dowody potwierdzające wykonanie wskazanych usług („za okres ostatnich 12 miesięcy”), stanowi naruszenie art. 4 ust. 2 oraz art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 1 cyt. ustawy właściciele
nieruchomości przy wykonywaniu obowiązku określonego w art. 5 ust. 1 pkt 3b obowiązani są do udokumentowania, w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, przez okazanie takiej umowy i dowodów płacenia za
takie usługi. Powyższy przepis nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek udokumentowania,
w formie umowy i dowodów uiszczania opłat, korzystania z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych, nie wskazuje on jednak okresu przez jaki przechowywane winny być
przez właścicieli nieruchomości dowody uiszczania opłat. Przepis ten nie daje również organowi stanowiącemu gminy uprawnienia do wyznaczania takich terminów w regulaminie utrzymania czystości i porządku. W art. 6 ust. 1a ww. ustawy rada upoważniona została do ustalania innych sposobów udokumentowania obowiązku wywozu odpadów, z delegacji tej nie sposób jednak wyprowadzić uprawnienia
rady gminy do ustalenia okresu przechowywania dokumentów (por. wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia
8 października 2009 r., II SA/Bd 689/09). Nałożenie przez Radę Miejską w Pyrzycach obowiązku przechowywania dowodów uiszczania opłat przez konkretny okres czasu stanowi zatem przekroczenie delegacji ustawowej.
W § 9 ust. 10 uchwały Nr LV/455/09 Rada Miejska w Pyrzycach postanowiła, iż: w przypadku znalezienia
substancji w postaci niewybuchów, niewypałów i materiałów wybuchowych należy powiadomić Policję
(997) bądź Straż Międzygminną (091/3970329), a w zakresie pozostałych rodzajów substancji niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludności oraz środowiska - Państwową Straż Pożarną (998) lub zadzwonić
pod numer telefonu alarmowego 112. Wprowadzenie wymagań odnośnie powiadomienia odpowiednich
służb w przypadku znalezienia wskazanych w ww. przepisie materiałów i substancji nie mieści się, zdaniem organu nadzoru, w zakresie materii, która winna zostać uregulowana w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Artykuł 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
wyraźnie wskazuje jakie elementy muszą znaleźć się w uchwalanym na jego podstawie regulaminie, jednocześnie określając zakres spraw, które w takim regulaminie znaleźć się mogą. Przepis ten nie przewiduje wprowadzenia w regulaminie utrzymania czystości i porządku takich regulacji, jakie zawarła Rada Miejska w Pyrzycach w § 9 ust. 10 kwestionowanej uchwały, w związku z powyższym stwierdzić należy, iż
zapis § 9 ust. 10 w sposób istotny narusza art. 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.
W § 10 uchwały Nr LV/455/09 Rada Miejska w Pyrzycach wprowadziła następujące regulacje:
1. Ustala się następujące górne stawki opłat (z VAT) ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za
usługę:
–
–
–

jednorazowego odebrania odpadów komunalnych w wysokości 110,00 zł/m³,
jednorazowego odebrania odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny
w wysokości 85,00 zł/m³,
za nieczystości ciekłe 27,00 zł/m³.
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2. Stawki opłat corocznie od 1 stycznia podlegają zmianie, uwzględniającej obowiązujący w danym
roku wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowany przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego.
Tym samym, Rada ustaliła górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz transportu nieczystości ciekłych, a zatem skorzystała z uprawnienia
wynikającego z art. 6 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z powyższym
przepisem, rada gminy określa, w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi, o których mowa w ust. 1, a mianowicie usługi odbierania odpadów komunalnych
oraz transportu nieczystości ciekłych. Należy jednak zauważyć, iż określenie górnych stawek opłat, za
usługi o których mowa w ww. przepisie, winno nastąpić w odrębnej uchwale podjętej przez organ stanowiący gminy, nie zaś w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Artykuł 4 ust. 2
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zawiera bowiem katalog zamknięty zagadnień, które mogą znaleźć się w regulaminie uchwalonym na postawie tego przepisu. Nie przewiduje on zamieszczenia w regulaminie regulacji dotyczących stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz
transportu nieczystości ciekłych.
Z powyższego względu konieczne jest również uchylenie Rozdziału VI Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Pyrzyce, w którym Rada Miejska wprowadziła regulacje odnośnie kwestii
wyłapywania i postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Pyrzyce. Na podstawie art. 11
ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn.
zm.) rada gminy uprawniona jest do podjęcia - po uzgodnieniu z powiatowym lekarzem weterynarii oraz
po zasięgnięciu opinii upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem
działania jest ochrona zwierząt - uchwały dotyczącej wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy
oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami. Należy jednak podkreślić, iż uregulowanie
powyższych kwestii winno nastąpić w odrębnym akcie podjętym przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego na podstawie cyt. przepisu, nie zaś w regulaminie utrzymania czystości i porządku na
terenie danej jednostki. Zadaniem legislacji gminnej wynikającej z upoważnienia zawartego w art. 4 ust. 2
pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest jedynie określenie obowiązków osób
utrzymujących zwierzęta domowe (…), natomiast upoważnienie to nie dotyczy zasad postępowania ze
zwierzętami bezdomnymi (por. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2007 r., II SA/Wr 424/07,
LEX nr 364997).
W Rozdziale V Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pyrzyce Rada Miejska, zgodnie z dyspozycją art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nałożyła na
osoby utrzymujące zwierzęta domowe obowiązki, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. Jednakże,
zawarte w § 16 ust. 1 pkt 1 i 5, § 16 ust. 8 oraz § 17 przez Radę Miejską w Pyrzycach regulacje wykraczają poza zakres upoważnienia ustawowego wynikającego z ww. przepisu. Należy bowiem zaznaczyć, iż
zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, regulamin określa
szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące obowiązków osób
utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla
ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku, nie zaś jakichkolwiek
(dowolnie ustalonych przez radę gminy) obowiązków osób posiadających zwierzęta domowe. W świetle
brzmienia powyższego przepisu rada gminy uprawniona jest, a zarazem zobowiązana, do określenia
w regulaminie obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, ale wyłącznie takich obowiązków,
które dotyczą po pierwsze - ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi, a po drugie - ochrony
przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku (por. wyrok WSA w Opolu z dnia
7 kwietnia 2009 r., II SA/Op 62/09), LEX nr 509623). Przedstawione omawianym przepisem uprawnienie
rady gminy, nie stanowi upoważnienia do określania w regulaminie utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy postanowień innych niż wskazane w art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy. W przepisie tym nie można
bowiem doszukać się upoważnienia do nakładania na osoby utrzymujące psy obowiązków takich jak:
–
–

zarejestrowanie psa rasy uznawanej za agresywną (§ 16 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr LV/455/09),
uiszczenie opłaty od posiadania psów na podstawie odrębnych przepisów prawnych (§ 16
ust. 1 pkt 5 uchwały Nr LV/455/09).

W regulaminie nie mogą znaleźć się również - zawarte w § 16 ust. 8 oraz § 17 ust. 1-6 uchwały
Nr LV/455/09 - postanowienia dotyczące obowiązków osób utrzymujących psy rasy agresywnej, takie
jak: obowiązki uzyskiwania stosownych zezwoleń, rejestracji psów, zgłoszenia zmiany właściciela psa.
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Obowiązki osób utrzymujących psy rasy agresywnej, a także prowadzących hodowlę takich psów uregulowane są bowiem w art. 10 ustawy o ochronie zwierząt.
W Rozdziale VIII Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pyrzyce Rada Miejska
określała zasady utrzymania czystości i porządku dotyczące wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. Jednakże, w § 25 Regulaminu określiła ona obowiązki właścicieli nieruchomości, którzy we własnym zakresie dokonują deratyzacji, a mianowicie wskazała,
iż: właściciele nieruchomości, którzy we własnym zakresie dokonują deratyzacji zobowiązani są do:
a)
b)
c)
d)
e)

odpowiedniego przygotowania posesji przed rozpoczęciem akcji, w sposób uniemożliwiający
przedostanie się gryzoni poprzez dokładne oczyszczenie z odpadów podwórzy, śmietników, piwnic
i strychów,
rozmieszczenia w widocznym miejscu informacji ostrzegawczych, które winny zawierać nazwę
trutki, datę wyłożenia oraz sposób postępowania w razie zatrucia,
wyłożenia trutki w pierwszym dniu akcji, ściśle według załączonego do każdego opakowania pouczenia, w miejscach, gdzie pojawiają się szczury, a zwłaszcza w śmietnikach, komórkach, piwnicach, budynkach gospodarczych, itp.,
bieżącego usuwania padłych szczurów (padłe zwierzęta należy dostarczyć do wyznaczonego
miejsca ich składowania),
zebrania trutki w ostatnim dniu akcji i dostarczenia jej oraz opakowań po niej do GPZON.

Należy uznać, iż regulacja zawarta w powyższym przepisie stanowi przekroczenie delegacji ustawowej
wynikającej z art. 4 ust. 2 pkt 8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przepis ten upoważnia (i jednocześnie zobowiązuje) organ stanowiący gminy do zawarcia w regulaminie szczegółowych
zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczących wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. Nie zawiera on uprawnienia dla rady gminy do wprowadzenia na jego podstawie do regulaminu innych elementów niż zasady wyznaczania obszarów oraz terminów obowiązkowej deratyzacji. Tym samym, stwierdzić należy, iż Rada Miejska w Pyrzycach nie była uprawniona do nałożenia w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Pyrzyce obowiązków na właścicieli nieruchomości, którzy we własnym zakresie dokonują deratyzacji,
bowiem nie mieści się to ani w pojęciu „zasada wyznaczania obszarów” ani w pojęciu „zasada wyznaczania terminów” obowiązkowej deratyzacji.
W § 27 ust. 4 uchwały Nr LV/455/09 Rada Miejska w Pyrzycach postanowiła, iż prowadzący uliczne
akcje reklamowe i promocyjne oraz osoby bezpośrednio wykonujące na ich rzecz takie czynności zobowiązani są do usunięcia wydanych ulotek, reklam, gazet itp. rozrzuconych w miejscach ich rozdawnictwa.
Należy jednak zauważyć, iż regulacja zawarta w powyższym przepisie stanowi naruszenie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która, zgodnie z art. 1 ust. 1, określa zadania gminy oraz
obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku, a także warunki udzielania zezwoleń podmiotom świadczącym usługi w zakresie objętym regulacją ustawy. Wydawany na podstawie ww. ustawy regulamin utrzymania czystości nie może zawierać w swej treści postanowień nakładających obowiązki na podmioty nie będące właścicielami nieruchomości, w tym przypadku na podmioty
prowadzące akcje reklamowe.
Mając na uwadze powyższe, stwierdzenie nieważności uchwały Nr LV/455/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pyrzyce, w zakresie wskazanym na wstępie, jest konieczne i uzasadnione.
Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Szczecinie. Skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia za pośrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego.
w.z. Wojewody Zachodniopomorskiego:
Andrzej Chmielewski
Wicewojewoda
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