
 

 

TREŚĆ: 

Poz.: 

U C H W A Ł Y  R A D  G M I N  

557 – Nr XL/248/09 Rady Gminy Białogard z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Białogard w obrę-

bie Rzyszczewo 3501 

558 – Nr XXXI/427/2010 Rady Gminy Darłowo z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość 

stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za 

wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych 

innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowe warunki obliczania 

i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw w szkołach prowadzonych przez Gminę Darłowo 3507 

559 – Nr XXXIV/514/10 Rady Gminy Dobra z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie 

ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Dobra punktów przedszkolnych 3508 

560 – Nr XXXV/282/10 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 26 lutego 2010 r. 

w sprawie powołania instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Stargard 

Szczeciński 3509 

561 – Nr XXXVII/301/2010 Rady Gminy Szczecinek z dnia 26 lutego 2010 r. w spra-

wie zmiany uchwały o nadaniu statutów sołectwom w Gminie Szczecinek 3512 

U C H W A Ł Y  R A D Y  M I A S T A  

562 – Nr XLIX/297/10 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 24 lutego 2010 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwo-

dów publicznych szkół podstawowych, gimnazjum oraz planu sieci publiczne-

go przedszkola prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorskim 3515 

563 – Nr XXVII/234/2010 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26 lutego 2010 r. 

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiega-

jący się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorni-

ków bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 3515 

564 – Nr XXXV/291/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 listopada 2009 r. 

w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu dro-

gowego taksówką na terenie gminy Nowogard na 2010 rok 3518 

565 – Nr XLIV/1113/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie 

zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo - 

Kredowa” w Szczecinie pod nazwą „Warszewo - Kredowa 2” 3519 

566 – Nr XLIV/1114/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie 

zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Stołczyn-

Policka” w Szczecinie pod nazwą „Stołczyn-Policka 2” 3535 

567 – Nr XXXVII/402/09 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 18 grudnia 2009 r. 

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój 3550 
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U C H W A Ł Y  R A D  P O W I A T Ó W  

568 – Nr XLV/547/10 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 24 lutego 2010 r. 

w sprawie świadczeń przyznawanych ze środków finansowych przeznaczo-

nych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i renci-

stów korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przy-

znawania 3559 

569 – Nr L/348/2010 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 22 stycznia 2010 r. zmie-

niająca uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obej-

mowania, nabywania i zbywania udziałów oraz akcji w spółkach prawa han-

dlowego przez Powiat Szczecinecki 3560 

I N F O R M A C J E  

570 – Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 19 marca 2010 r. Zestawienie danych 

dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publiczne-

go zasobu mieszkaniowego za 2009 r. Dane dotyczą mieszkaniowego zasobu 

Koszalińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koszalinie 3561 

571 – Burmistrza Reska z dnia 24 marca 2010 r. Zestawienie danych dotyczących 

czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu 

mieszkaniowego za 2009 r. położonych na obszarze Gminy Resko 3562 

572 – Nr KOŚ.II.0717-2/10 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 19 marca 2010 r. 

w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkal-

nych należących do publicznego zespołu mieszkaniowego za 2009 r. położo-

nych na obszarze gminy Świdwin 3563 

S P R A W O Z D A N I A  

573 – Starosty Kamieńskiego z dnia 29 stycznia 2010 r. z działalności Komisji Bez-

pieczeństwa i Porządku Powiatu Kamieńskiego za 2009 rok 3565 

574 – Starosty Polickiego z dnia 29 stycznia 2010 r. z działalności Komisji Bezpie-

czeństwa i Porządku Powiatu Polickiego za 2009 rok 3565 

R O Z S T R Z Y G N I Ę C I E  N A D Z O R C Z E  

575 – Nr NK.4.K.0911/6/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 stycznia 

2010 r. 3571 

O B W I E S Z C Z E N I A  

576 – Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie podziału 

dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia w zakresie 

zwalczania AIDS i przeciwdziałania zakażeniom HIV 3573 
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UCHWAŁA NR XL/248/09 

 RADY GMINY BIAŁOGARD 

 z dnia 30 listopada 2009 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Białogard 

w obrębie Rzyszczewo. 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. 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) Rada Gminy Białogard uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 

Ustalenia wstępne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XI/71/07 Rady Gminy Białogard z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, po stwierdzeniu 

zgodności z ustaleniami „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Białogard” przyję-

tego uchwałą Rady Gminy Białogard Nr VIII/58/03 z dnia 16 maja 2003 r., uchwala się miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego 

2. Plan miejscowy obejmuje obszar oznaczony na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Przedmiotem miejscowego planu jest ustalenie zasad zagospodarowania terenów zabudowy rekre-

acyjno - usługowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i komunikacją. 

4. Integralną część uchwały stanowią załączniki: 

1) rysunek planu miejscowego w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1; 

2) wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania” gminy Białogard dla obszaru obję-

tego planem, stanowiący załącznik nr 2; 

3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Białogard o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, 

stanowiący załącznik nr 3; 

4) rozstrzygnięcie Rady Gminy Białogard w sprawie zasad realizacji zadań z zakresu infrastruktury tech-

nicznej oraz zasad jej finansowania, stanowiący załącznik nr 4. 

§ 2. 1. Na obszarze planu ustala się: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, a także szczególne 

warunki zagospodarowania terenów; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności 

zabudowy; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 

4) zasady budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

5) zasady i warunki podziału nieruchomości; 

6) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

2. Ustalenia planu miejscowego obejmują: 

1) tereny zabudowy rekreacyjnej oznaczone na rysunku planu symbolem - ML, przeznaczone na lokaliza-

cję obiektów kubaturowych jak: - budynki rekreacji indywidualnej; 

2) tereny zabudowy rekreacyjnej/hotelowej - Ml/Ls; 

3) tereny leśne - Ls; 

4) tereny zabudowy usługowej oznaczone na rysunku planu symbolem - UT przeznaczone na lokalizację 

obiektów kubaturowych o funkcji gastronomicznej i hotelowej 

5) tereny projektowanej komunikacji - ulice kategorii dróg wewnętrznych oznaczone na rysunku planu 

symbolem - KD; 

6) istniejący zbiornik wodny - W; 

7) teren przeznaczony na plażę - PL; 
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8) teren lokalizacji stacji trafo - EE; 

9) ujęcie wody - UW; 

10) teren proj. oczyszczalni - K; 

Rozdział 2 

Ustalenia ogólne 

§ 3. Rygory dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: na terenie objętym planem 

miejscowym: nie występują zabytkowe układy urbanistyczne, obiekty zabytkowe i udokumentowane sta-

nowiska archeologiczne. 

§ 4. Rygory dotyczące środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego: 

1) teren objęty projektem planu znajduje się w strefie obszaru Natura 2000 oraz w strefie projektowa-

nego Obszaru Chronionego Krajobrazu - Dolina Parsęty; 

2) na terenie objętym planem nie występują: 

– użytki ekologiczne istniejące i przewidziane do ochrony, 

– zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, 

– pomniki przyrody; 

3) na terenie objętym planem wprowadza się całkowity zakaz: 

– używania silników spalinowych na jednostkach pływających 

– ruchu pojazdów spalinowych wzdłuż jeziora, 

– używania poza pomieszczeniami zamkniętymi megafonów, nagłaśniających urządzeń mu-

zycznych i innych źródeł hałasu uciążliwych dla otoczenia 

4) w związku z położeniem terenu w obszarze strefy ochronnej „Natura 2000” - planowane przedsię-

wzięcie wymagać może przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowi-

sko. Opracowane zostały wcześniej: 

– podstawowe opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego gminy Białogard-2008 r., 

– opracowanie waloryzacji przyrodniczej gminy opracowanej przez Biuro Konserwacji Przyrody 

ZUW w Szczecinie 

§ 5. Zasady budowy systemów infrastruktury technicznej i komunikacji: 

1) ustala się następujące zasady obsługi w zakresie komunikacji: 

– projektowane drogi kategorii gminnej KD o szer. 10 m w liniach rozgraniczających obsługują 

wszystkie projektowane działki, 

– przewidziano drogi piesze KP, 

– dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg; 

2) zasady dostarczenia wody dla projektowanej inwestycji z ujęcia własnego, a w perspektywie podłą-

czenie do projektowanej sieci wodociągowej gminnej; 

3) ścieki komunalne - obsługiwana będzie przez lokalną oczyszczalnię a w perspektywie do sieci kanali-

zacji sanitarnej gminnej; 

4) system energetyczny - przyłączenia do istniejącej sieci rozdzielczej Koncernu Energetycznego ENER-

GA S.A. - Zakład Energetyczny Oddział Koszalin, zespołu zabudowy rekreacyjno usługowej w miej-

scowości Rzyszczewo zgodnie z warunkami, 

– przewidziano teren pod lokalizację stacji trafo EE; 

5) usuwanie i recykling odpadów komunalnych - odpady komunalne z terenu planowanej inwestycji 

wywożone będą do Zakładu Oczyszczania PGK Koszalin w gminie Sianów, gdzie następuje segregacja 

i proces przetwarzania odpadów, łącznie z odgazowaniem złoża (jak wszystkie odpady komunalne na 

terenie gminy Białogard). Innych odpadów, poza komunalnymi, nie przewiduje się. 

Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe 

§ 6. 1. ML/Ls - powierzchnia 14836 m2, na której ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: obszar lokalizacji wolnostojącej zabudowy rekreacyjno/hotelowej - parte-

rowe budynki (typu kanadyjskiego), usytuowane wyłącznie na miejscu istniejących fundamentów na 

tym terenie 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) nie ustala się linii zabudowy, 
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b) powierzchnia zabudowy - od ok. 45 m2 do ok. 150 m2. Większość fundamentów posiada gabary-

ty 5 m x 10 m, wyjątek stanowią fundamenty po budynku socjalnym 9 m x f6 m wysokość bu-

dynku gospodarczym 7 m x 20 m, 

c) wysokość zabudowy - 1 kondygnacja nadziemna, wysokość zabudowy od poziomu terenu do ka-

lenicy dachu do 6,0 m, 

d) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych od 30° do 45°, 

e) dopuszcza się lokalizację urządzeń sportowych i rekreacyjnych na terenach enklaw w borze so-

snowym bez wycinki drzew. 

2. ML - powierzchnia 8684 m2, na której ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: obszar lokalizacji wolnostojącej zabudowy rekreacyjnej - budynki rekre-

acji indywidualnej na 10 działkach o powierzchni średnio 1050 m2: 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) linie zabudowy nieprzekraczalne jak na rysunku planu, 

b) powierzchnia zabudowy do 35% powierzchni działki (w tym powierzchnie dróg wewnętrznych 

i parkingów), 

c) wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, wysokość kalenicy w stosunku do poziomu 

terenu do 8,0 m, 

d) dachy symetryczne dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych od 30° do 45°, 

e) wyklucza się zabudowę towarzyszącą na terenie działek jak: garaże wolnostojące, budynki maga-

zynowe, budynki gospodarcze i inne, 

f) obsługa komunikacyjna z drogi istniejącej na terenie lasu od strony północnej, 

g) zaleca się wykonanie nasadzeń zieleni niskiej i krzewów na terenie działek. 

3. UT - powierzchnia 4951 m2, na której ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: obszar lokalizacji zabudowy gastronomicznej i hotelowej z niezbędną 

infrastrukturą techniczną na terenie wolnym od zadrzewień, w miejscu istniejących fundamentów 

dawnej zabudowy; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) nie ustala się linii zabudowy, 

b) obsługa komunikacyjna z drogi wewnętrznej 1KD oraz 2KD, 

c) wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, wysokość kalenicy mierzona od poziomu 

terenu do 10 m. 1 kondygnacja nadziemna, poddasze przeznaczone na pokoje hotelowe, część 

gospodarcza podpiwniczona, 

d) dachy spadziste, symetryczne wielospadowe o spadku połaci dachowych od 30°do 45°, 

e) przewiduje się budowę pomostu na akwenie jez. Byszyno w pobliżu restauracji oraz promenady 

wzdłuż brzegu na miejscu istniejącej ścieżki, 

f) obsługa komunikacyjna zespołu gastronomiczno-hotelowego z drogi KD1 lub KD2, wyklucza się 

przejazd przez teren działki, 

g) zaleca się usytuowanie obiektów kubaturowych w rejonie istniejących fundamentów dawnej za-

budowy. 

4. KD1 - powierzchnia 6766 m2, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: projektowana droga wewnętrzna klasy dojazdowej - posiada włączenie do drogi 

wojewódzkiej Białogard - Połczyn Zdrój, poprzez drogę gminną nr ew. 131. Wzdłuż jeziora planuje się 

drogę pieszo-jezdną dla dowozu sprzętu wodnego oraz usuwania zanieczyszczeń z tymczasowych 

obiektów sanitarnych lokalizowanych w okresie letnim; 

2) zasady zagospodarowania terenu - szerokość drogi w liniach rozgraniczających 10,0 m; 

3) przewidziano w pasie drogi zatoki parkingowe oraz prowadzenie sieci infrastruktury technicznej 

5. KD2 - powierzchnia 3598 m2, na której ustala się: 

1) przeznaczenie: projektowana droga wewnętrzna klasy dojazdowej, posiadać będzie 1 włączenie do 

drogi wojewódzkiej Białogard-Połczyn Zdrój; 

2) zasady zagospodarowania terenu - szerokość drogi w liniach rozgraniczających 10,0 m; 

3) przewidziano w pasie drogowym zatoki parkingowe oraz prowadzenie sieci infrastruktury technicznej. 

6. 1PL - powierzchnia 2970 m2, na której ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: plaża trawiasta i pomost dla wędkarzy i użytkowników sprzętu wodnego; 
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2) przewiduje sie lokalizacją hangaru na sprzęt pływający (kajaki, łodzie wiosłowe, żaglówki); 

3) przewiduje się usytuowanie parterowego budynku socjalnego (przebieralnie, szatnie, sanitariaty, 

prysznice) na miejscu istniejących fundamentów; 

4) obsługa komunikacyjna plaży z drogi wewnętrznej dojazdowej KD1; 

5) przewiduje się nasadzenia drzew i krzewów od strony drogi dojazdowej KD1. 

7. 2PL - powierzchnia 5187 m2, na której ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: plaża piaszczysta o wystawie południowo-wschodniej nad brzegiem jez. Byszy-

no, osłonięta od północy borem sosnowym; 

2) dojścia piesze - promenady wzdłuż brzegu jeziora od strony wschodniej i zachodniej; 

3) przewiduje się lokalizację kabin-sanitariatów przenośnych w części północnej działki na granicy lasu; 

4) zaleca się wykonanie nasadzeń krzewów ozdobnych wzdłuż granicy boru sosnowego. 

8. Ls - powierzchnia 68951 m2, na której ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: istniejący las z dominacją sosny, sporadycznie buki nad brzegiem jeziora oraz 

dorodne brzozy, olsza i dęby. Występują pojedyncze nieliczne grupy jarząba zwyczajnego, jałowca 

i osiki (nad brzegiem jeziora Byszyno). 

9. EE - powierzchnia 125 m2, na której ustala się: przeznaczyć teren pod lokalizację stacji trafo. 

10. UW - powierzchnia 437 m2, na której ustala się: przeznaczyć teren pod lokalizację ujęcia wody 

oraz budynku hydroforni (w perspektywie podłączenie do sieci wodociągowej wiejskiej projektowanej 

wzdłuż drogi wojewódzkiej). 

11. K - powierzchnia 252 m2, na której ustala się: przeznaczyć teren pod lokalizacją oczyszczalni 

ścieków (w perspektywie podłączenie do sieci kanalizacyjnej wiejskiej projektowanej wzdłuż drogi woje-

wódzkiej). 

12. W - powierzchnia 73323 m2, na której ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: akwen jez. Byszyno o I klasie czystości bez widocznych dopływów, położony 

w borze sosnowym stanowi od lat bazę wypoczynku letniego dla mieszkańców okolicy a przede 

wszystkim m. Białogard. Przewiduje się zachowanie akwenu w stanie obecnym, bez jakiejkolwiek re-

gulacji linii brzegowej, z nienaruszaniem obecnego drzewostanu, z absolutnym zachowaniem rygorów 

sanitarnych (całkowity zakaz odprowadzania ścieków i wyrzucania odpadów stałych do jeziora). Jezioro 

Byszyno jest ostoją licznych gatunków ptaków wodnych - kaczki krzyżówki, cyranki, łabędzie nieme, 

perkozy, gniazdują one w strefie przybrzeżnej jeziora. W okresie wiosny i jesieni akwen spełnia rolę 

bazy spoczynkowej dla gatunków migracyjnych - gęsi zbożowe, gę gawy, tracze nurogęsi i inne. 

W tym okresie należy ograniczyć intensywność pobytową w strefie brzegowej jeziora. W okresie letnim 

bezwzględnie przestrzegać ciszy nad wodą i nie ingerować w strefy gniazdowe ptactwa wodnego. 

Rozdział 4 

Przepisy końcowe 

§ 7. 1. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się 

jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości: 

1) dla terenów oznaczonych symbolem: ML - 20% 

2) dla terenów oznaczonych symbolem: UT - 15% 

3) dla terenów oznaczonych symbolem: KD, KP, ZP - 0% 

2. Na obszarze objętym niniejszą uchwałą zmienia się przeznaczenie gruntów. leśnych o powierzchni 

4,7806 ha na cele nieleśne w oparciu o decyzję Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, znak 

WRiOŚ-IV-EN-6140-5/09 z dnia 6 października 2009 r. 

3. Do czasu realizacji ustaleń niniejszej uchwały, dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania. 

§ 8. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białogard 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Zachodniopomorskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Białogard. 

Przewodniczący Rady: 

Jan Budzyński 
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Załącznik nr 1 

do uchwały Nr XL/248/09 

Rady Gminy Białogard 

z dnia 30 listopada 2009 r. 
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Załącznik nr 2 

do uchwały Nr XL/248/09 

Rady Gminy Białogard 

z dnia 30 listopada 2009 r. 
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Załącznik nr 3 

do uchwały Nr XL/248/09 

Rady Gminy Białogard 

z dnia 30 listopada 2009 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Białogard w obrębie Rzyszczewo 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. 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) Rada Gminy Białogard rozstrzyga, co następuje: 

W związku z brakiem uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bia-

łogard w obrębie Rzyszczewo, wyłożonego do publicznego wglądu, nie rozstrzyga się o sposobie ich roz-

patrzenia. 

 

 

Załącznik nr 4 

do uchwały Nr XL/248/09 

Rady Gminy Białogard 

z dnia 30 listopada 2009 r. 

Rozstrzygnięcie w sprawie realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej 

oraz zasad ich finansowania 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. 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) Rada Gminy Białogard rozstrzyga, co następuje: 

Z ustaleń zawartych w uchwale miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Białogard w 

obrębie Rzyszczewo oraz przeprowadzenia analizy i wykonanej prognozy skutków finansowych uchwale-

nia planu wynika, że jego realizacja nie pociąga za sobą wydatków z budżetu gminy. Wszelkie inwestycje 

w zakresie infrastruktury technicznej są wynikiem zamierzeń inwestora i będą w całości finansowane ze 

środków poza budżetowych. 
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UCHWAŁA NR XXXI/427/2010 

 RADY GMINY DARŁOWO 

 z dnia 26 lutego 2010 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek 

i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także 

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 

i godziny doraźnych zastępstw w szkołach prowadzonych przez Gminę Darłowo. 

Działając na podstawie art. 30 ust. 6, 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, zm.: 

Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176, 

poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917; z 2009 r. Nr 1, poz. 1, 

Nr 56, poz. 458, Nr 227, poz. 1505) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-

dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
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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; 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) Rada 

Gminy Darłowo uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXV/332/2009 Rady Gminy Darłowo z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie usta-

lenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 

dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych skład-

ników wynagrodzenia, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach prowadzonych przez Gminę Darłowo § 5 

ust. 2 pkt 3 tabeli otrzymuje następujące brzmienie: 

„Wychowawca klasy 100”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Darłowo. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2010 r. 

 

Przewodniczący Rady: 

Władysław Krakowiak 
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UCHWAŁA NR XXXIV/514/10 

 RADY GMINY DOBRA 

 z dnia 25 lutego 2010 r. 

w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Dobra punktów przedszkolnych. 

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 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 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 i Nr 175, poz. 1457; 

z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, 

poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, 

poz. 1241), art. 14a ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, 

Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, 

poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1659; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, 

poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, 

poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, 

poz. 458 i Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy Dobra uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się sieć punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Dobra: 

1) punkt przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrej; 

2) punkt przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Mierzynie; 

3) punkt przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach w Zespole Szkół w Dołujach; 

4) punkt przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach w Zespole Szkół w Dołujach z sie-

dzibą w Skarbimierzycach. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra. 
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§ 3. Tracą moc: 

1) uchwała Nr XXIX/411/09 Rady Gminy Dobra z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia sieci 

prowadzonych przez Gminę Dobra punktów przedszkolnych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 

Nr 58, poz. 1502); 

2) uchwała Nr XXX/432/09 Rady Gminy Dobra z dnia 24 września 2009 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Dobra punktów przedszkolnych (Dz. Urz. Woj. 

Zachodniopomorskiego Nr 83, poz. 2180). 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2010 r. 

 

Przewodniczący Rady: 

Bartłomiej Miluch 
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UCHWAŁA NR XXXV/282/10 

 RADY GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI 

 z dnia 26 lutego 2010 r. 

w sprawie powołania instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Stargard Szczeciński. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-

morządzie gminnym (Dz. U. z 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; 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), art. 11 i 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123; z 2002 r. Nr 41, poz. 364; z 2003 r. Nr 162, 

poz. 1568, Nr 96, poz. 874, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598; z 2005 r. 

Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111; z 2006 r. Nr 227, poz. 1658: z 2009 r. Nr 62, poz. 504), art. 11 

ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539; z 1998 r. Nr 106, 

poz. 668; z 2001 r. Nr 129, poz. 1440; 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2004 r. Nr 238, poz. 2390; 

z 2006 r. Nr 220, poz. 1600) Rada Gminy Stargard Szczeciński uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Tworzy się instytucję kultury pod nazwą - „Biblioteka Publiczna Gminy Stargard Szczeciński”, 

zwaną dalej „Biblioteką” 

2. Przedmiot działania Biblioteki określa Statut stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Siedziba Biblioteki mieści się w Klępinie Nr 32a, a terenem jej działania jest obszar Gminy Stargard 

Szczeciński. 

§ 2. 1. Biblioteka jest finansowana z budżetu Gminy. 

2. Mienie samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Stargard Szczeciński, stanowi 

mienie będące w posiadaniu Gminy Stargard Szczeciński przeznaczone na działalność bibliotek publicznych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2010 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy: 

Jerzy Wojciechowski 
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Załącznik nr 1 

do uchwały Nr XXXV/282/10 

Rady Gminy Stargard Szczeciński 

z dnia 26 lutego 2010 r. 

Statut Biblioteki Publicznej Gminy Stargard Szczeciński 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Biblioteka Publiczna Gminy Stargard Szczeciński zwana dalej „Biblioteką” jest samorządową in-

stytucją kultury i działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.); 

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.); 

3) niniejszego Statutu 

§ 2. 1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Stargard Szczeciński. 

2. Biblioteka podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora i posia-

da osobowość prawną. 

3. Organizator zapewnia Bibliotece środki niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej 

4. Biblioteka posługuje się pieczęcią: 

a) prostokątną o treści; „Biblioteka Publiczna Gminy Stargard Szczeciński”, adres i numer telefonu 

b) okrągłą o treści; „Biblioteka Publiczna Gminy Stargard Szczeciński” 

§ 3. 1. Siedzibą Biblioteki jest świetlica wiejska w Klępinie Nr 32a, a terenem działania Gmina Star-

gard Szczeciński. 

2. Biblioteka posiada następujące filie biblioteczne: 

a) Barzkowice, 

b) Grzędzice, 

c) Skalin, 

d) Sowno, 

e) Pęzino. 

§ 4. 1. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i podlega merytorycznemu nad-

zorowi Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. 

2. Nadzór administracyjno-finansowy nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Stargard Szczeciński. Nad-

zorowi temu podlega w szczególności: 

a) prawidłowość dysponowania przyznanymi Bibliotece środkami budżetowym oraz gospodarowanie 

mieniem, 

b) przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących organizacji pracy i spraw pracowniczych. 

II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI 

§ 5. 1. Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną przede wszystkim mieszkańcom gminy. Służy rozwi-

janiu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców gminy, upowszechnianiu wiedzy 

i nauki, rozwojowi kultury. 

2. Do podstawowych zadań biblioteki należy: 

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona zbiorów bibliotecznych w szczególności 

dotyczących wiedzy o regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy; 

2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych w czytelniach oraz wypożyczanie na zewnątrz z uwzględnie-

niem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie wypo-

życzeń międzybibliotecznych; 

3) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, popularyzacja książek i czytelnictwa oraz no-

wych technologii i informacyjnych - Internetu; 
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4) współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami oświatowo-wychowawczymi, instytucjami upo-

wszechniania kultury oraz organizacjami i towarzystwami w zaspakajaniu i rozwijaniu potrzeb oświa-

towych i kulturalnych społeczeństwa polegających na organizowaniu spotkań autorskich, wieczorów 

literackich, koncertów, wystaw, promocji nowych książek, itp.; 

5) biblioteka może podejmować inne działania dla zaspokojenia potrzeb czytelników; 

6) kształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w kulturze; 

7) integrowanie społeczności lokalnej i wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych; 

8) tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą 

i sztuką; 

9) zespołowego uczestnictwa w kulturze; 

10) prowadzenie różnorodnych form edukacji kulturalnej; 

11) współpraca i nadzór nad działalnością kulturalną świetlic wiejskich. 

III. ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA 

§ 6. 1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który zarządza jej działalnością, reprezentuje na zewnątrz 

oraz ponosi odpowiedzialność za należyte wykonywanie zadań Biblioteki. 

2. Dyrektora biblioteki powołuje i odwołuje Wójt Gminy w wymiarze etatowym obejmującym bilans 

potrzeb i możliwości finansowych przeznaczonych na kulturę w gminie. 

3. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora sprawuje Wójt Gminy, natomiast Dy-

rektor jest przełożonym pracowników Biblioteki i wykonuje wobec nich wszystkie czynności z zakresu 

prawa pracy. 

4. Dyrektor może być wyłoniony w drodze konkursu. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Wójt Gminy. 

§ 7. Dyrektor corocznie, w terminie do dnia 31 marca przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z dzia-

łalności Biblioteki w poprzednim roku. 

§ 8. 1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej oraz w miarę potrzeby ob-

sługi i administracji. 

2. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biblioteki. 

3. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych sta-

nowisk i pełnionych funkcji, określone odpowiednimi przepisami. 

§ 9. 1. Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelni, filie, punkty biblioteczne i inne formy organiza-

cyjne służące zaspakajaniu potrzeb czytelniczych i kulturalno-oświatowych użytkowników. 

2. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora, po 

zasięgnięciu opinii Wójta. 

IV. GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI 

§ 10. 1. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych dla insty-

tucji kultury. 

2. Biblioteka gospodaruje samodzielnie mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową 

w ramach posiadanych środków kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. 

3. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan działalności Biblioteki zatwierdzony przez Dy-

rektora z zachowaniem wysokości rocznej dotacji Organizatora. 

§ 11. 1. Głównym źródłem finansowania działalności Biblioteki jest dotacja Organizatora. 

2. Podstawą otrzymania dotacji jest złożenie planu rzeczowo-finansowego działalności Biblioteki na 

kolejny rok budżetowy, zgodnie z trybem prac nad projektem budżetu Organizatora. 

3. Dodatkowymi źródłami finansowania Biblioteki mogą być: 

a) wpływy z prowadzonej działalności statutowej, w tym z najmu i dzierżawy składników majątko-

wych, 

b) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych w drodze darowizny, zapisów, itp., 

c) środki otrzymane z innych źródeł. 
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§ 12. Biblioteka może pobierać w ramach obowiązujących przepisów opłaty za swoje usługi i wy-

dawnictwa, a wpływy przeznaczyć na cele statutowe. 

§ 13. 1. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych 

przepisach. 

2. Przychód z działalności gospodarczej Biblioteki służy realizacji celów statutowych. 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 14. 1. Przekształcenia, podziału i likwidacji Biblioteki może dokonywać Organizator w trybie prze-

widzianym w obowiązujących przepisach. 

2. Organizator podejmuje decyzję w zakresie zagospodarowania majątku po przekształconej lub zli-

kwidowanej Bibliotece. 

§ 15. Zmiany statutu wymagają trybu określonego dla jego nadania. 

§ 16. Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Stargard Szczeciński. 
560 
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UCHWAŁA NR XXXVII/301/2010 

 RADY GMINY SZCZECINEK 

 z dnia 26 lutego 2010 r. 

w sprawie zmiany uchwały o nadaniu statutów sołectwom w Gminie Szczecinek. 

Na podstawie art. 35 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-

nym (Dz. U. z 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; 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) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr X/72/2003 Rady Gminy Szczecinek z dnia 10 września 2003 r. w sprawie nada-

nia statutów sołectwom w Gminie Szczecinek (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 92, poz. 1518, 

tom I i II) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 pkt 20 i 22 uchyla się; 

2) w Statucie Sołectwa Mosina stanowiącym załącznik nr 14 do uchwały: 

a) § 6 ust. 1 utrzymuje brzmienie: 

   „§ 6. 1. Ogół mieszkańców miejscowości Mosina, Jadwiżyn, Dębowo i Janowo tworzy Sołectwo 

Mosina”, 

b) załącznik do Statutu otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 

3) w Statucie Sołectwa Parsęcko stanowiącym załącznik nr 16 do uchwały: 

a) załącznik do Statutu otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady: 

Henryk Wyszomirski 
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Załącznik nr 1 

do uchwały Nr XXXVII/301/2010 

Rady Gminy Szczecinek 

z dnia 26 lutego 2010 r. 
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Załącznik nr 2 

do uchwały Nr XXXVII/301/2010 

Rady Gminy Szczecinek 

z dnia 26 lutego 2010 r. 
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UCHWAŁA NR XLIX/297/10 

 RADY MIEJSKIEJ W KALISZU POMORSKIM 

 z dnia 24 lutego 2010 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych 

szkół podstawowych, gimnazjum oraz planu sieci publicznego przedszkola 

prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorskim. 

Na podstawie art. 14a ust. 1 i art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz 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 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/235/09 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 29 kwietnia 2009 r. 

w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych, gimnazjum oraz 

planu sieci publicznego przedszkola prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorskim (Dz. Urz. Woj. Zachodnio-

pomorskiego Nr 52, poz. 1364) dodaje się w § 1 pkt 1, po wyrazie „Jasnopole’” wyraz „Prostynia”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2009 r. 

 

Przewodnicząca Rady: 

Halina Ginalska 
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UCHWAŁA NR XXVII/234/2010 

 RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE 

 z dnia 26 lutego 2010 r. 

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych. 

Na podstawie art. 7 ust. 3a 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, Nr 180, poz. 1495; 

z 2008 r. Nr 223, poz. 1464; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753) oraz § 2 i § 3 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu okre-

ślenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. 

z 2006 r. Nr 5, poz. 33) Rada Miejska w Maszewie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbie-

rania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Maszewo, zobo-

wiązany jest do: 

1) posiadania zaplecza techniczno - biurowego; 
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2) posiadania pojazdów specjalistycznych o konstrukcji lub zabudowie pozwalającej na załadunek odpa-

dów, transport i wyładunek odpadów komunalnych w sposób nie powodujący ich samoistnego wy-

sypywania lub rozwiewania, w ilości niezbędnej do sprawnego i systematycznego świadczenia usług: 

a) zarejestrowanych i dopuszczonych do ruchu oraz posiadających aktualne badania techniczne 

i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, 

b) oznakowanych w sposób trwały i widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego 

usługi (nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy), 

c) wyposażonych w odpowiednie narzędzia umożliwiające uprzątnięcie odpadów rozsypanych w trakcie 

prac załadunkowych, 

d) zapewniających odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy 

świadczeniu usług; 

3) posiadania właściwych urządzeń do zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, 

tj. pojemników, kontenerów lub worków, spełniających wymogi określone w obowiązującym „Regu-

laminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maszewo”, w ilości niezbędnej do spraw-

nego i systematycznego świadczenia usług; 

4) posiadania bazy transportowej: 

a) umożliwiającej codzienne parkowanie pojazdów po zakończeniu pracy, 

b) zabezpieczonej przed dostępem osób nieupoważnionych, ogrodzonej i utwardzonej, znajdującej 

się w miejscu nie stwarzającym uciążliwości dla mieszkańców; 

5) posiadania umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie mycia, dezynfekcji lub serwiso-

wania pojazdów, pojemników i kontenerów w przypadku braku możliwości przeprowadzania tych 

czynności na terenie własnej bazy transportowej; 

6) posiadania zezwolenia właściwego starosty na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpa-

dów komunalnych objętych wnioskiem, wydane na podstawie art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. o odpadach; 

7) zapewnienia właścicielowi nieruchomości, z którym podpisał umowę na odbiór odpadów komunal-

nych pojemników, kontenerów lub worków z tworzywa sztucznego na odpady, w tym do prowadze-

nia selektywnej zbiórki w ilości zapewniającej odbiór odpadów komunalnych z częstotliwością wyni-

kającą z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maszewo; 

8) zapewnienia odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych oraz wszystkich selektywnie zbiera-

nych rodzajów odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów 

wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów z remontów; 

9) świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych wyłącznie na podstawie umowy zawartej w formie 

pisemnej i na warunkach w niej określonych zawartej z właścicielem (zarządcą, użytkownikiem) nie-

ruchomości oraz wystawiać dowody korzystania z usług odbioru odpadów; 

10) udzielać informacji dotyczącej działalności objętej niniejszym zezwoleniem na żądanie Urzędu Miej-

skiego w Maszewie. 

2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 

zlokalizowanych na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Maszewo oraz na transport nieczy-

stości ciekłych pochodzących z tych zbiorników, zobowiązany jest do: 

1) posiadania zaplecza techniczno - biurowego; 

2) posiadania pojazdów asenizacyjnych w ilości niezbędnej do sprawnego i systematycznego świadcze-

nia usług: 

a) spełniających wymagania określone w odrębnych przepisach, 

b) zarejestrowanych i dopuszczonych do ruchu oraz posiadających aktualne badania techniczne i świa-

dectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie przepisami o ruchu drogowym, 

c) oznakowanych w sposób trwały i widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego 

usługi (nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy), 

d) wyposażonych w odpowiednie narzędzia umożliwiające uprzątnięcie terenu zanieczyszczonego 

podczas opróżniania zbiornika, 

e) zapewniających odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy 

świadczeniu usług; 

3) posiadania bazy transportowej: 

a) umożliwiającej codzienne parkowanie pojazdów po zakończeniu pracy, 

b) zabezpieczonej przed dostępem osób nieupoważnionych, ogrodzonej i utwardzonej, znajdującej 

się w miejscu nie stwarzającym uciążliwości dla mieszkańców; 
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4) posiadania umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie mycia, dezynfekcji lub serwiso-

wania pojazdów w przypadku braku możliwości przeprowadzania tych czynności na terenie bazy 

transportowej; 

5) świadczenia usług opróżniania zbiorników bezodpływowych z zachowanie estetyki, higieny oraz dba-

łości o szczelność wozów asenizacyjnych; 

6) zapewnienia opróżniania zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych obsługiwanych 

na podstawie umów w czasie nie dłuższym niż 36 godzin od zgłoszenia; 

7) świadczenia usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości cie-

kłych według częstotliwości ustalonej w umowie zawartej z właścicielem nieruchomości, jednak nie 

rzadziej niż określono w uchwale w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Maszewo; 

8) udzielania informacji dotyczącej działalności objętej niniejszym zezwoleniem na żądanie Urzędu Miej-

skiego w Maszewie. 

3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwoleń określonych w ust. 1 i 2 zobowiązany jest do: 

1) wykazania się właściwymi dokumentami potwierdzającymi posiadanie odpowiednich środków tech-

nicznych niezbędnych do wykonywania zezwolenia; 

2) przedstawienia dokumentów potwierdzających uprawnienie do użytkowania wskazanej we wniosku 

bazy transportowej; 

3) zawierania umów z każdym właścicielem nieruchomości położonej na obszarze wykonywanej działal-

ności, który zgłosi chęć jej zawarcia na odbieranie odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych - 

z uwzględnieniem przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przepisów 

prawa miejscowego wydanych na podstawie tej ustawy; 

4) sporządzania i przekazywania Burmistrzowi Maszewa w terminie do 10 dnia po upływie każdego mie-

siąca informacji dotyczących: 

a) wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na odbieranie 

odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości cie-

kłych, 

b) wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu 

lub wygasły, 

c) wykazy, o których mowa w lit. a i w lit. b powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę oraz ad-

res właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości; 

5) sporządzania i przekazywania Burmistrzowi Maszewa informacji dotyczących: 

a) masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych lub ilości i rodzaju nieczysto-

ści ciekłych z obszaru objętego działalnością, 

b) sposobu zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych, 

c) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów, 

d) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nie składowanych na składowisku odpa-

dów i sposobów lub sposobu ich zagospodarowania; 

6) wystawiania dokumentu poświadczającego wykonanie usługi wywozu odpadów komunalnych lub 

opróżniania zbiornika bezodpływowego, tj. dowodu zapłaty; 

7) prowadzenia odpowiedniej dokumentacji wykonywanej działalności w zakresie określonym ustawą 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.); 

8) przestrzegania i stosowania obowiązujących przepisów prawnych, tj. w szczególności: 

a) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2005 r. 

Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), 

b) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), 

c) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maszewo. 

4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od wła-

ścicieli nieruchomości, zobowiązany jest do udokumentowania gotowości przyjęcia odpadów komunal-

nych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych w instalacjach określonych w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Zachodniopomor-

skiego. Na podstawie Planu Gospodarki Odpadami Województwa Zachodniopomorskiego docelowym 

miejscem odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Maszewo 

będzie Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami oparty o składowisko w Słajsinie obsługujący Re-

gion CZG R-XXI. 
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5. Miejscem unieszkodliwiania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z terenu gminy 

Maszewo jest oczyszczalnia ścieków w Maszewie. 

§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 867/06 Burmistrza Maszewa z dnia 10 sierpnia 2006 r. w sprawie 

wymagań, jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Maszewa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady: 

Eugeniusz Głowacki 
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UCHWAŁA NR XXXV/291/09 

 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGARDZIE 

 z dnia 25 listopada 2009 r. 

w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 

na terenie gminy Nowogard na 2010 r. 

Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 

z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381; z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505 

i Nr 234, poz. 1574 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 86, poz. 720 i Nr 98, poz. 817)- 

Rada Miejska w Nowogardzie uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa liczbę nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie gmi-

ny Nowogard na 2010 r. w ilości 6. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady: 

Marek Krzywania 
564 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 25 – 3519 – Poz. 565 

 

565 

565 

UCHWAŁA NR XLIV/1113/10 

 RADY MIASTA SZCZECIN 

 z dnia 1 marca 2010 r. 

w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Warszewo - Kredowa” w Szczecinie pod nazwą „Warszewo - Kredowa 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 Nr XXIV/622/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „War-

szewo-Kredowa” w Szczecinie pod nazwą „Warszewo-Kredowa 2”, zmienionej uchwałą Nr XXXI/780/09 

Rady Miasta Szczecin z dnia 2 lutego 2009 r., po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin (uchwała XXVIII/706/08 Rady Miasta 

Szczecin z dnia 24 listopada 2008 r.) uchwala się Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

„Warszewo-Kredowa 2” w Szczecinie, na obszarze osiedla Warszewo, zwany dalej planem.” 

2. Granice obszaru objętego planem określa rysunek w skali 1: 1000, składający się z arkuszy 1, 2, 

zwany dalej rysunkiem planu, będący integralną częścią uchwały. 

3. Wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin 

(uchwała XXVIII/706/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2008 r.) stanowi załącznik nr 2, będą-

cy integralną częścią uchwały. 

4. Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania stanowią 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 XIII/347/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 września 2007 r. wprowadza się na-

stępujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) P.W.3003.ZP pow. 0,722;” 

2) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

  „1. Obszar planu podzielony jest na tereny elementarne, dla których ustala się przeznaczenie, za-

sady zabudowy i zagospodarowania terenu. W granicach terenów elementarnych P.W.3011.MN,U, 

P.W.3025.MN,U, P.W.3046.MN,U, P.W.3051.MW,U, P.W.3052.U,M, P.W.3054.KD.D, P.W.3060.KD.G, 

P.W.3102.Z/WS, P.W.3103.KD.D występują wydzielenia wewnętrzne, dla których ustalono odrębne 

zasady zagospodarowania terenu.” 

3) w § 5 ust. 1 po pkt 21 dodaje się pkt 22, pkt 23, pkt 24 w brzmieniu: 

„22) zbiorowisko roślinności - naturalne, półnaturalne lub antropogeniczne wielogatunkowe skupienie 

roślin o podobnych wymaganiach siedliskowych;” 

„23) dostęp ogólny - dostęp do terenu (obiektu) nie limitowany żadnymi ograniczeniami podmioto-

wymi (powszechny) ani przedmiotowymi, w szczególności ogrodzeniami, biletami wstępu, cza-

sem dostępu, itp.;” 

„24) dostęp publiczny - dostęp do terenu (obiektu) limitowany tylko ograniczeniami przedmiotowymi, 

tj. wymagający spełnienia określonych warunków o charakterze organizacyjnym lub finansowym, 

np. dostęp tylko w ustalonych godzinach, bilety wstępu.” 

4) w § 6 ust. 2 pkt 5a otrzymuje brzmienie: 

„5a) w całości tereny: P.W.3001.MN,U, P.W.3002.MN,U, P.W.3003.ZP, P.W.3004.ZN, P.W.3005.MN,U, 

P.W.3006.MN,U, P.W.3007.MN,U, P.W.3008.MN,U, P.W.3009.MN,U, P.W.3010.MN,U, 
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P.W.3011.MN,U, P.W.3012.ZP, P.W.3013.MN,U, P.W.3014.MN,U, P.W.3031.E, 

P.W.3032.Z/WS, P.W.3033.MN,U, P.W.3034.U,M, P.W.3036.MN,U P.W.3037.KS, 

P.W.3038.MN,U, P.W.3039.E, P.W.3040.U, P.W.3041.E, P.W.3042.KSP,U, P.W.3043.MN,U, 

P.W.3044.MN,U, P.W.3045.MN,U, P.W.3047.MN,U, P.W.3048.MN,U, P.W.3049.MN,U, 

P.W.3050.MN,U, P.W.3051.MW,U P.W.3052.U,M, P.W.3053.E, P.W.3055.KDW, 

P.W.3056.KDW, P.W.3057.ZP/WS, P.W.3058.ZP/WS, P.W.3062.KD.L, P.W.3063.KDW, 

P.W.3064.KDW, P.W.3065.KDW, P.W.3066.KD.L, P.W.3067.KDW, P.W.3080.KD.L, 

P.W.3081.KDW, P.W.3082.MN,U, P.W.3083.KDW, P.W.3084.KDW, P.W.3085.KD.D, 

P.W.3086.KDW, P.W.3087.KDW, P.W.3088.KD.D, P.W.3089.KDW, P.W.3090.KDW, 

P.W.3091.KDW, P.W.3092.KDW, P.W.3093.KD.L, P.W.3094.KD.D, P.W.3095.KD.D, 

P.W.3098.U,M, P.W.3099.KD.L, P.W.3102.Z/WS, P.W.3103.KD.D, P.W.3104.E, P.W.3105.E, 

P.W.3107.KDW, P.W.3108.E, P.W.3109.E, P.W.3110.E, P.W.3115.E, P.W.3116.E, 

P.W.3118.KPS;” 

5) w § 6 ust. 6 pkt 2, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 11 otrzymują brzmienie: 

„2) zaopatrzenie w wodę z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej o średnicy 100 mm-

180 mm i projektowanych magistrali wodociągowych o średnicach: 400 mm - 500 mm w ulicy 

Zagórskiego. Istniejące i projektowane sieci zasilane będą z istniejącej magistrali wodociągowej 

o średnicy 600 mm w ulicy Łącznej;” 

„4) odprowadzanie ścieków sanitarnych do istniejącej i projektowanej kanalizacji sanitarnej o średnicy 

0,2 - 0,3 m oraz istniejącej kanalizacji sanitarnej o średnicy 0,4 m w ulicach: Poznańskiej, Szcze-

cińskiej, Duńskiej. Z części wschodniej terenu ścieki odprowadzane będą do projektowanej kana-

lizacji sanitarnej o średnicy 0,2 - 0,3 m w ulicach: Zagórskiego, Wkrzańskiej z odprowadzeniem 

do kolektora ogólnospławnego w ulicy Bandurskiego w zlewni pompowni ścieków „Grabów”;” 

„5) odprowadzanie wód opadowych do istniejącej i projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez ko-

lektor deszczowy o średnicy 0,5 - 0,6 m w ulicy Poznańskiej, Szczecińskiej do cieku Sienniczka, 

cieku Grzęziniec po podczyszczeniu w separatorze;” 

„6) zaopatrzenie w gaz z istniejącej i projektowanej sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy 25 mm 

- 200 mm, zasilanej z istniejącej magistrali gazowej średniego ciśnienia o średnicy: 500 mm 

w ulicy Kredowej i 300 mm w ulicy Zagórskiego;” 

„11) obsługa telekomunikacyjna z istniejących i projektowanych linii kablowych;” 

6) w § 6 ust. 6 po pkt 14 dodaje się pkt 15, pkt 16, pkt 17 w brzmieniu: 

„15) dla nowo realizowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszcza się, do czasu realizacji: 

a) kanalizacji sanitarnej w ulicach, odprowadzenie ścieków sanitarnych do indywidualnych i lo-

kalnych zbiorników bezodpływowych, 

b) kanalizacji deszczowej w ulicach, odprowadzenie wód deszczowych do indywidualnych 

zbiorników umożliwiających gromadzenie wód opadowych;” 

„16) dopuszcza się zmianę przekrojów istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej;” 

„17) ustala się minimalne średnice sieci rozdzielczych uzbrojenia terenu: sieć gazowa 25 mm, sieć 

wodociągowa 90 mm, kanalizacja ściekowa 0,20 m, kanalizacja deszczowa 0,30 m.” 

7) § 9 otrzymuje brzmienie: 

  „§ 9. Teren elementarny P.W.3003.ZP” 

8) w § 9 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) przeznaczenie terenu: zieleń o charakterze naturalnym;” 

9) w § 9 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) dopuszcza się lokalizację ścieżki edukacyjno-ekologicznej.” 

10) w § 9 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 otrzymują brzmienie: 

„2) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego: 90% powierzchni terenu elementar-

nego;” 

„3) ustala się ochronę przyrodniczą terenu stanowiącego otulinę użytku ekologicznego „Stawek przy 

ul. Śródleśnej”, dla którego zakazuje się: 

a) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody, 

w tym ochronie użytku ekologicznego „Stawek przy ul. Śródleśnej“, 

b) przegradzania terenu uniemożliwiającego swobodną migrację zwierząt, 

c) nasadzenia krzewów, w tym żywopłotów, na przedłużeniu granic pomiędzy nieruchomościa-

mi Dolomitów od nr 2 do nr 20, 

d) uszkadzania i zanieczyszczania gleby.” 

11) w § 9 ust. 3 uchyla się pkt 1, pkt 2, pkt 5, pkt 6, pkt 7; 
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12) w § 9 ust. 3 pkt 3, pkt 4, pkt 8, pkt 9 otrzymują brzmienie: 

„3) nasadzenia zieleni oraz jej urządzenie muszą nawiązywać do specyfiki zbiorowiska roślinności 

w terenie P.W.3004.ZN,który jest objęty ochroną prawną;” 

„4) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagospodarowania 

tymczasowego z wyjątkiem ścieżki edukacyjno-ekologicznej;” 

„8) zakazuje się lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów, z wyjątkiem trzech stanowisk posto-

jowych dla samochodów osobowych, usytuowanych bezpośrednio wzdłuż terenu P.W.3099.KD.L;” 

„9) zakazuje się zabudowy terenu, lokalizacji reklam, realizacji sieci inżynieryjnych i nasadzeń drzew;” 

13) w § 9 ust. 4 po pkt 1 dodaje się pkt 2 w brzmieniu: 

„2) ustala się publiczny lub ogólny dostęp do terenu.” 

14) w § 9 ust. 5 uchyla się pkt 3; 

15) w § 9 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) kanalizacja sanitarna i deszczowa z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz bu-

dowy w nowej lokalizacji.” 

16) w § 9 ust. 6 uchyla się pkt 2; 

17) w § 11 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) kanalizacja sanitarna i deszczowa z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz bu-

dowy w nowej lokalizacji.” 

18) w § 13 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) kanalizacja sanitarna i deszczowa z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz bu-

dowy w nowej lokalizacji.” 

19) w § 19 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) gazociąg wysokiego ciśnienia o średnicy 300 mm wraz ze strefą kontrolowaną, oznaczone na ry-

sunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy w nowej lokalizacji.” 

20) w § 20 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) gazociąg wysokiego ciśnienia o średnicy 300 mm wraz ze strefą kontrolowaną, oznaczone na ry-

sunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy w nowej lokalizacji.” 

21) w § 21 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) kanalizacja deszczowa z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy w no-

wej lokalizacji.” 

22) w § 26 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) gazociąg wysokiego ciśnienia o średnicy 300 mm wraz ze strefą kontrolowaną, oznaczone na ry-

sunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy w nowej lokalizacji.” 

23) w § 29 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) gazociąg wysokiego ciśnienia o średnicy 300 mm wraz ze strefą kontrolowaną, oznaczone na ry-

sunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy w nowej lokalizacji.” 

24) w § 30 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) istniejąca stacja redukcyjna gazu 1-go stopnia do zachowania z dopuszczeniem przebudowy, roz-

budowy i remontu.” 

25) w § 31 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) kablowa linia elektroenergetyczna 15 kV z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu 

oraz budowy w nowej lokalizacji.” 

26) w § 33 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV do likwidacji i budowa nowej linii kablowej w tere-

nach elementarnych ulic.” 

27) w § 34 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV do likwidacji i budowa nowej linii kablowej w tere-

nach elementarnych ulic.” 

28) w § 35 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV do likwidacji i budowa nowej linii kablowej w tere-

nach elementarnych ulic.” 

29) w § 36 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV do likwidacji i budowa nowej linii kablowej w tere-

nach elementarnych ulic.” 

30) w § 38 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV do likwidacji i budowa nowej linii kablowej w tere-

nach elementarnych ulic.” 
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31) w § 41 ust. 6 pkt 2, pkt 3 otrzymują brzmienie: 

„2) napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem oddziaływania linii oznaczone na ry-

sunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu;” 

„3) napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV do likwidacji i budowa nowej linii kablowej w tere-

nach elementarnych ulic.” 

32) w § 42 ust. 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV do likwidacji i budowa nowej linii kablowej w tere-

nach elementarnych ulic.” 

33) w § 43 ust. 6 pkt 2, pkt 3 otrzymują brzmienie: 

„2) napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem oddziaływania linii oznaczone na ry-

sunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu;” 

„3) napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV do likwidacji i budowa nowej linii kablowej w tere-

nach elementarnych ulic.” 

34) w § 44 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV do likwidacji i budowa nowej linii kablowej w tere-

nach elementarnych ulic.” 

35) w § 46 ust. 6 pkt 2, pkt 3 otrzymują brzmienie: 

„2) napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem oddziaływania linii oznaczone na ry-

sunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu;” 

„3) napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV do likwidacji i budowa nowej linii kablowej w tere-

nach elementarnych ulic.” 

36) w § 48 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) gazociąg średniego ciśnienia o średnicy 300 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu i budowy w nowej lokalizacji;” 

37) w § 49 ust. 6 pkt 2, pkt 3 otrzymują brzmienie: 

„2) napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem oddziaływania linii oznaczone na ry-

sunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu;” 

„3) napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV do likwidacji i budowa nowej linii kablowej w tere-

nach elementarnych ulic.” 

38) w § 50 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem oddziaływania linii oznaczone na ry-

sunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu.” 

39) w § 51 ust. 6 pkt 2, pkt 3 otrzymują brzmienie: 

„2) gazociąg średniego ciśnienia o średnicy 300 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu i budowy w nowej lokalizacji;” 

„3) napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem oddziaływania linii oznaczone na ry-

sunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu.” 

40) w § 52 ust. 6 pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6 otrzymują brzmienie: 

„2) gazociąg średniego ciśnienia o średnicy 500 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu i budowy w nowej lokalizacji;” 

„3) gazociąg średniego ciśnienia o średnicy 300 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu i budowy w nowej lokalizacji;” 

„4) kablowa linia elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu 

i budowy w nowej lokalizacji;” 

„5) napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem oddziaływania linii oznaczone na ry-

sunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu;” 

„6) napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV do likwidacji i budowa nowej linii kablowej w tere-

nach elementarnych ulic.” 

41) w § 53 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) gazociąg średniego ciśnienia o średnicy 300 mm z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, re-

montu i budowy w nowej lokalizacji.” 

42) w § 54 ust. 6 pkt 2, pkt 3 otrzymują brzmienie: 

„2) gazociąg średniego ciśnienia o średnicy 500 mm z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, re-

montu i budowy w nowej lokalizacji;” 

„3) kablowa linia elektroenergetyczna 0,4 kV z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu 

i budowy w nowej lokalizacji.” 
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43) w § 55 ust. 6 pkt 2, pkt 3, pkt 4 otrzymują brzmienie: 

„2) gazociąg średniego ciśnienia o średnicy 500 mm z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, re-

montu i budowy w nowej lokalizacji;” 

„3) gazociąg średniego ciśnienia o średnicy 300 mm z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, re-

montu i budowy w nowej lokalizacji;” 

„4) kablowa linia elektroenergetyczna 0,4 kV z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu 

i budowy w nowej lokalizacji.” 

44) w § 58 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem oddziaływania linii oznaczone na ry-

sunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu;” 

45) w § 59 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem oddziaływania linii oznaczone na ry-

sunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu.” 

46) w § 60 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) projektowana sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja 

sanitarna, kanalizacja deszczowa;” 

47) w § 61 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna 

i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu i budowy nowych sieci w te-

renie elementarnym.” 

48) w § 62 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna 

i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu i budowy nowych sieci w te-

renie elementarnym.” 

49) w § 63 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) ciek wodny z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu.” 

50) w § 64 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) ciek wodny z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu.” 

51) w § 65 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem oddziaływania linii oznaczone na ry-

sunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu.” 

52) w § 66 ust. 6 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6 otrzymują brzmienie: 

„1) sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna 

i deszczowa z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu i budowy nowych sieci w tere-

nie elementarnym;” 

„2) projektowana sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja 

sanitarna, kanalizacja deszczowa;” 

„3) cieki oraz rów melioracyjny przebiegające w liniach regulacyjnych ulicy P.W.3060.KD.G do ska-

nalizowania (przepust);” 

„4) gazociąg wysokiego ciśnienia o średnicy 300 mm wraz ze strefą kontrolowaną oznaczone na ry-

sunku planu z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu;” 

„5) gazociąg średniego ciśnienia o średnicy 300 mm z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu;” 

„6) napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem oddziaływania linii oznaczone na ry-

sunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu.” 

53) w § 67 ust. 6 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 otrzymują brzmienie: 

„1) sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna z dopuszczeniem przebu-

dowy, rozbudowy, remontu i budowy nowych sieci w terenie elementarnym;” 

„2) projektowana sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja 

sanitarna, kanalizacja deszczowa;” 

„3) napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem oddziaływania linii oznaczone na ry-

sunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu;” 

„4) napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV do likwidacji i budowa nowej linii kablowej w tere-

nie elementarnym.” 

54) w § 68 ust. 6 pkt 1, pkt 2, otrzymują brzmienie: 

„1) sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna i desz-

czowa oraz rurociąg tłoczny ścieków - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu i bu-

dowy nowych sieci w terenie elementarnym;” 

„2) projektowana sieć: wodociągowa, gazowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa.” 
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55) w § 69 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna 

i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu i budowy nowych sieci w te-

renie elementarnym.” 

56) w § 70 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna 

i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu i budowy nowych sieci w te-

renie elementarnym.” 

57) w § 71 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) sieć wodociągowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu i budowy nowej sieci 

w terenie elementarnym;” 

58) w § 72 ust. 6 pkt 1, pkt 2 otrzymują brzmienie: 

„1) sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebu-

dowy, rozbudowy, remontu i budowy nowych sieci w terenie elementarnym;” 

„2) projektowana sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, kanalizacja sanitarna, kanaliza-

cja deszczowa;” 

59) w § 73 ust. 6 pkt 1, pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„1) sieć: wodociągowa, elektroenergetyczna, kanalizacja sanitarna - z dopuszczeniem przebudowy, 

rozbudowy, remontu i budowy nowych sieci w terenie elementarnym;” 

„2) gazociąg wysokiego ciśnienia o średnicy 300 mm ze strefą kontrolowaną oznaczone na rysunku 

planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu;” 

60) w § 74 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) projektowana sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja 

sanitarna, kanalizacja deszczowa.” 

61) w § 75 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna 

i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu i budowy nowych sieci w te-

renie elementarnym.” 

62) w § 77 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) projektowana sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja 

sanitarna, kanalizacja deszczowa.” 

63) w § 78 ust. 6 pkt 1, pkt 2 otrzymują brzmienie: 

„1) projektowana sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja 

sanitarna, kanalizacja deszczowa;” 

„2) napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV do likwidacji i budowa nowej linii kablowej w tere-

nie elementarnym.” 

64) w § 79 ust. 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV do likwidacji i budowa nowej linii kablowej w tere-

nie elementarnym.” 

65) w § 80 ust. 6 pkt 1, pkt 2, pkt 3 otrzymują brzmienie: 

„1) gazociąg średniego ciśnienia o średnicy 500 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu;” 

„2) projektowana sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja 

sanitarna, kanalizacja deszczowa;” 

„3) napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV do likwidacji i budowa nowej linii kablowej w tere-

nie elementarnym.” 

66) w § 82 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) gazociąg wysokiego ciśnienia o średnicy 300 mm ze strefą kontrolowaną oznaczone na rysunku 

planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu;” 

67) w § 84 ust. 6 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 5 otrzymują brzmienie: 

„1) sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna oraz kanalizacja sanitarna - z dopuszczeniem 

przebudowy, rozbudowy, remontu i budowy nowych sieci w terenie elementarnym;” 

„2) gazociąg średniego ciśnienia o średnicy 500 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu;” 

„3) napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV do likwidacji i budowa nowej linii kablowej w tere-

nie elementarnym;” 

„5) projektowana sieć: wodociągowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna, 

kanalizacja deszczowa.” 

68) w § 85 ust. 6 pkt 1, pkt 2, pkt 3 otrzymują brzmienie: 

„1) napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem oddziaływania linii oznaczone na ry-

sunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu;” 
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„2) napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV do likwidacji i budowa nowej linii kablowej w tere-

nie elementarnym;” 

„3) projektowana sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja 

sanitarna, kanalizacja deszczowa.” 

69) w § 86 ust. 6 pkt 1, pkt 2 otrzymują brzmienie: 

„1) napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV do likwidacji i budowa nowej linii kablowej w tere-

nie elementarnym;” 

„2) projektowana sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja 

sanitarna, rurociąg tłoczny ścieków, kanalizacja deszczowa.” 

70) w § 90 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV do likwidacji i budowa nowej linii kablowej w tere-

nie elementarnym;” 

71) w § 91 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) projektowana sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja 

sanitarna, kanalizacja deszczowa.” 

72) w § 93 ust. 6 pkt 1, pkt 2, pkt 3 otrzymują brzmienie: 

„1) sieć: wodociągowa i elektroenergetyczna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu 

i budowy nowych sieci w terenie elementarnym;” 

„2) napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem oddziaływania linii oznaczone na ry-

sunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu;” 

„3) dopuszcza się budowę sieci: gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej oraz kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej;” 

73) w § 94 ust. 6 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 otrzymują brzmienie: 

„1) sieć: wodociągowa i elektroenergetyczna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu 

i budowy nowych sieci w terenie elementarnym;” 

„2) gazociąg średniego ciśnienia o średnicy 300 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu;” 

„3) napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem oddziaływania linii oznaczone na ry-

sunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu;” 

„4) projektowana sieć: gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna, kana-

lizacja deszczowa.” 

74) w § 95 ust. 6 pkt 1, pkt 2, pkt 3 otrzymują brzmienie: 

„1) sieć: wodociągowa i elektroenergetyczna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu 

i budowy nowych sieci w terenie elementarnym;” 

„2) gazociąg średniego ciśnienia o średnicy 300 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu;” 

„3) napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem oddziaływania linii 

oznaczone na rysunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu;” 

75) w § 96 ust. 6 pkt 1, pkt 2 otrzymują brzmienie: 

„1) sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa - z do-

puszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu i budowy nowych sieci w terenie elementarnym;” 

„2) gazociągi średniego ciśnienia o średnicach 500 i 300 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbu-

dowy, remontu;” 

76) w § 97 ust. 6 pkt 1, pkt 2 otrzymują brzmienie: 

„1) sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna oraz kanalizacja sanitarna - z dopuszczeniem 

przebudowy, rozbudowy, remontu i budowy nowych sieci w terenie elementarnym;” 

„2) gazociąg średniego ciśnienia o średnicy 500 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu;” 

77) w § 98 ust. 6 pkt 1, pkt 2 otrzymują brzmienie: 

„1) sieć: wodociągowa, gazowa oraz kanalizacja sanitarna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudo-

wy, remontu i budowy nowych sieci w terenie elementarnym;” 

„2) gazociąg średniego ciśnienia o średnicy 300 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu;” 

78) w § 99 ust. 6 pkt 1, pkt 2, pkt 4 otrzymują brzmienie: 

„1) sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna oraz kanalizacja sanitarna - z dopuszczeniem 

przebudowy, rozbudowy, remontu i budowy nowych sieci w terenie elementarnym;” 

„2) napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem oddziaływania linii oznaczone na ry-

sunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu;” 

„4) projektowana sieć: elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna, kanalizacja 

deszczowa.” 
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79) w § 100 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) projektowana sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja 

sanitarna, kanalizacja deszczowa;” 

80) w § 101 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) projektowana sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja 

sanitarna, kanalizacja deszczowa;” 

81) w § 102 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) projektowana sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja 

sanitarna, kanalizacja deszczowa;” 

82) w § 103 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV do likwidacji i budowa nowej linii kablowej w tere-

nach elementarnych ulic.” 

83) w § 104 ust. 6 pkt 2, pkt 3 otrzymują brzmienie: 

„2) gazociąg średniego ciśnienia o średnicy 300 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu oraz budowy w nowej lokalizacji;” 

„3) zbiornik wodny - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu.” 

84) w § 105 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) projektowana sieć: wodociągowa, elektroenergetyczna, kanalizacja deszczowa.” 

85) w § 108 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem oddziaływania linii oznaczone na ry-

sunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu.” 

86) w § 109 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) projektowana sieć: wodociągowa, elektroenergetyczna, kanalizacja deszczowa.” 

87) w § 109 ust. 6 po pkt 1 dodaje się pkt 2 w brzmieniu: 

„2) dopuszcza się budowę kanalizacji sanitarnej.” 

88) w § 111 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) istniejąca wolno stojąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kablową 15 kV - z do-

puszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu;” 

89) w § 112 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) gazociąg wysokiego ciśnienia o średnicy 300 mm wraz ze strefą kontrolowaną oznaczone na ry-

sunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu.” 

90) w § 113 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) gazociąg wysokiego ciśnienia o średnicy 300 mm wraz ze strefą kontrolowaną oznaczone na ry-

sunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu.” 

91) w § 114 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) istniejąca wolno stojąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kablową 15 kV - z do-

puszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu;” 

92) w § 115 ust. 6 pkt 1, pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„1) istniejąca wolno stojąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kablową 15 kV - z do-

puszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu;” 

„2) sieć wodociągowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy w nowej 

lokalizacji.” 

93) w § 116 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) istniejąca wolno stojąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kablową 15 kV - z do-

puszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu;” 

94) w § 118 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) istniejąca wolno stojąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kablową 15 kV - z do-

puszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu;” 

95) w § 121 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) istniejąca wolno stojąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kablową 15 kV - z do-

puszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu.” 

96) 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 Wo-

jewództwa Zachodniopomorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej gminy. 

 

Przewodniczący Rady: 

Bazyli Baran 
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Załącznik nr 1 arkusz nr 1 

do uchwały Nr XLIV/1113/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 1 marca 2010 r. 
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Załącznik nr 1 arkusz nr 2 

do uchwały Nr XLIV/1113/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 1 marca 2010 r. 
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Załącznik nr 2 

do uchwały Nr XLIV/1113/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 1 marca 2010 r. 
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Załącznik nr 3 

do uchwały Nr XLIV/1113/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 1 marca 2010 r. 

Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 

Na podstawie art. 20 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 infra-

struktury 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 

(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) - zadania własne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszym planie obejmują: 

1) traktowane jako zadania wspólne, inwestycje w granicach linii rozgraniczających poszczególnych ulic, 

w tym przebudowę ulicy wraz z oświetleniem, uzbrojeniem podziemnym, ścieżkami rowerowymi, zie-

lenią i odpowiednimi zabezpieczeniami technicznymi zmniejszającymi uciążliwość w rozumieniu prze-

pisów o ochronie środowiska; 

2) 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. 
Numer terenu 

elementarnego 
Zapisane w planie przeznaczenie terenu/opis inwestycji 

1 2 3 

1. P.W.3060.KD.G 

 

Projektowana ulica główna łącząca ulicę Duńską z Szosą Polską. 

Budowa ulicy dwujezdniowej, z obustronnymi chodnikami, 

wydzieloną ścieżką rowerową, szpalerami drzew i ekranami 

akustycznymi od strony zabudowy mieszkaniowej oraz budowa 

skrzyżowania skrzyżowań z ulicami zbiorczymi – P.W.3061.KD.Z 

i projektowaną ulicą przebiegającą wzdłuż wschodniej granicy 

planu, poza jego obszarem, lokalnymi P.W.3062.KD.L, 

P.W.3066.KD.L, P.W.3078.KD.L i P.W.3079.KD.L, a także 

włączeń - dopuszcza się skrzyżowania o niepełnych wlotach – ulic: 

lokalnej P.W.3071.KD.L i dojazdowej P.W.3068.KD.D; możliwa 

lokalizacja zatok przystankowych dla autobusów i urządzenie 

przystanków w rejonie skrzyżowań. Budowa oświetlenia i 

odwodnienia ulicy. 

Budowa sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Przepust dla cieku wodnego oraz 

kanalizacja rowu melioracyjnego. 
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2. P.W.3061.KD.Z 

 

Projektowana ulica zbiorcza międzyosiedlowa, dla obsługi osiedli 

północnych. Budowa ulicy jednojezdniowej z obustronnymi 

chodnikami, wydzieloną ścieżką rowerową i wydzielonym 

torowiskiem tramwajowym od skrzyżowania z projektowaną ulicą 

zbiorczą przebiegającą wzdłuż wschodniej granicy planu do pętli 

tramwajowej w rejonie skrzyżowania z ulicą Zagórskiego; budowa 

skrzyżowań z ulicami lokalnymi P.W.3078.KD.L i P.W.3093.KD.L 

a także – ewentualnie – włączenia ulicy dojazdowej 

P.W.3096.KD.D; urządzenie zieleni ulicznej, w tym szpalerów 

drzew. Możliwa lokalizacja zatok przystankowych dla autobusów i 

urządzenie przystanków w rejonie skrzyżowań. Budowa oświetlenia 

i odwodnienia ulicy.  

Budowa sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Przebudowa 

elektroenergetycznej linii napowietrznej 15 kV. 

3. P.W.3062.KD.L Ulica Podbórzańska – ulica lokalna dla obsługi terenów przyległych. 

Przebudowa istniejącej ulicy: budowa jezdni i chodników oraz 

wydzielonej ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego, 

urządzenie zieleni ulicznej. Możliwa lokalizacja zatok 

przystankowych dla autobusów. Budowa oświetlenia i odwodnienia 

ulicy.  

Budowa sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

4. P.W.3066.KD.L Ulica Kredowa – ulica lokalna dla obsługi terenów przyległych. 

Przebudowa istniejącej ulicy: budowa jezdni, obustronnych 

chodników, wydzielonej ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-

rowerowego, urządzenie zieleni ulicznej. Możliwa lokalizacja zatok 

przystankowych dla autobusów. Budowa oświetlenia i odwodnienia 

ulicy. 

Budowa sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

5. P.W.3071.KD.L Projektowana ulica lokalna dla obsługi terenów przyległych. 

Budowa jezdni i chodników, urządzenie zieleni ulicznej, budowa 

odwodnienia i oświetlenia ulicy. 

Budowa sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

6. P.W.3072.KD.L Ulice Urlopowa i Białej Mewy, ulica lokalna dla obsługi terenów 

przyległych. Budowa jezdni, obustronnych chodników,  urządzenie 

zieleni ulicznej. Budowa oświetlenia i odwodnienia ulicy. 

Budowa sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Przebudowa 

elektroenergetycznej linii napowietrznej 15 kV. 

7. P.W.3078.KD.L Ulica Kredowa – ulica lokalna dla obsługi terenów przyległych. 

Przebudowa istniejącej ulicy: budowa jezdni, obustronnych 

chodników, wydzielonej ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-

rowerowego, urządzenie zieleni ulicznej. Możliwa lokalizacja zatok 

przystankowych dla autobusów. Budowa oświetlenia i odwodnienia 

ulicy. 

Budowa sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Przebudowa 

elektroenergetycznej linii napowietrznej 15 kV. 
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8. P.W.3079.KD.L Projektowana ulica lokalna dla obsługi terenów przyległych. 

Budowa jezdni (szer. jezdni – 7,0m) i chodników, urządzenie zieleni 

ulicznej, budowa oświetlenia i odwodnienia ulicy. Możliwa 

lokalizacja zatok przystankowych dla autobusów i urządzenie 

przystanków. 

Budowa sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Przebudowa 

elektroenergetycznej linii napowietrznej 15 kV. 

9. P.W.3080.KD.L Projektowana ulica lokalna dla obsługi terenów przyległych. 

Budowa jezdni i chodników, urządzenie zieleni ulicznej, budowa 

oświetlenia i odwodnienia ulicy.  

Budowa sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rurociągu tłocznego ścieków 

sanitarnych. Przepust dla cieku wodnego. Przebudowa 

elektroenergetycznej linii napowietrznej 15 kV. 

10. P.W.3093.KD.L Ulica Zagórskiego - ulica lokalna dla obsługi terenów przyległych. 

Przebudowa istniejącej ulicy: budowa jezdni i chodników, 

urządzenie zieleni ulicznej, budowa oświetlenia i odwodnienia ulicy.  

Budowa sieci: elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej 

i deszczowej. Przepust dla cieku wodnego. 

11. P.W.3099.KD.L Ulica Śródleśna (cz. zachodnia) - ulica lokalna dla obsługi terenów 

przyległych. Budowa jezdni i chodników,  urządzenie zieleni 

ulicznej, ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego, budowa 

oświetlenia i odwodnienia ulicy.  

Uwaga: część pasa terenu przeznaczonego pod ulicę lokalną leży 

poza granicami planu. 

Budowa sieci: wodociągowej, elektroenergetycznej, kanalizacji 

deszczowej. 

12. P.W.3054.KD.D Projektowana ulica dojazdowa dla obsługi terenów przyległych. 

Budowa jezdni, parkingów przyulicznych i chodników, urządzenie 

zieleni – w tym skweru stanowiącego wydzielenie wewnętrzne w 

terenie ulicy, budowa oświetlenia i odwodnienia ulicy. Dopuszcza 

się realizację ulicy w formie ciągu pieszo-jezdnego. 

Budowa sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

13. P.W.3068.KD.D Projektowana ulica dojazdowa dla obsługi terenów przyległych. 

Budowa jezdni i chodników, urządzenie zieleni ulicznej, budowa 

oświetlenia i odwodnienia ulicy.  

Budowa sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

14. P.W.3074.KD.D Projektowana ulica dojazdowa dla obsługi terenów przyległych. 

Budowa jezdni i chodników, urządzenie zieleni ulicznej, budowa 

oświetlenia i odwodnienia ulicy. Dopuszcza się realizację ulicy 

w formie ciągu pieszo-jezdnego. 

Budowa sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Przebudowa 

elektroenergetycznej linii napowietrznej 15 kV. 
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15. P.W.3085.KD.D Projektowana ulica dojazdowa dla obsługi terenów przyległych. 

Budowa jezdni i chodników, urządzenie zieleni ulicznej, budowa 

oświetlenia i odwodnienia ulicy. Dopuszcza się realizację ulicy 

w formie ciągu pieszo-jezdnego.  

Budowa sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

16. P.W.3088.KD.D Projektowana ulica dojazdowa dla obsługi terenów przyległych. 

Budowa jezdni i chodników, urządzenie zieleni ulicznej, budowa 

oświetlenia i odwodnienia ulicy. Dopuszcza się realizację ulicy 

w formie ciągu pieszo-jezdnego. 

Budowa sieci: gazowej, elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej. 

17. P.W.3094.KD.D Projektowana ulica dojazdowa dla obsługi terenów przyległych. 

Budowa jezdni i chodników, urządzenie zieleni ulicznej, budowa 

oświetlenia i odwodnienia ulicy. Dopuszcza się realizację ulicy w 

formie ciągu pieszo-jezdnego. 

Budowa sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

18. P.W.3095.KD.D Projektowana ulica dojazdowa dla obsługi terenów przyległych. 

Budowa jezdni i chodników, urządzenie zieleni stanowiącej element 

kompozycji wzdłuż ciągu ulicznego, budowa oświetlenia i 

odwodnienia ulicy. Dopuszcza się realizację ulicy w formie ciągu 

pieszo-jezdnego. 

Budowa sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

19. P.W.3096.KD.D Projektowana ulica dojazdowa dla obsługi terenów przyległych. 

Budowa jezdni, parkingów przyulicznych i chodników, urządzenie 

zieleni stanowiącej element kompozycji wzdłuż ciągu ulicznego, 

budowa oświetlenia i odwodnienia ulicy. Dopuszcza się realizację 

ulicy w formie ciągu pieszo-jezdnego. 

Budowa sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

20. P.W.3103.KD.D Ulica Śródleśna (część wschodnia) -  ulica dojazdowa dla obsługi 

terenów przyległych. Budowa ulicy w formie ciągu pieszo- 

jezdnego, urządzenie zieleni, budowa oświetlenia i odwodnienia 

ulicy. 

Budowa sieci: wodociągowej, elektroenergetycznej, kanalizacji 

deszczowej. 

21. P.W.3059.KM Budowa pętli autobusowej (o co najmniej dwóch peronach)  

z urządzeniami towarzyszącymi, urządzenie zieleni, budowa 

odwodnienia i oświetlenia. 

22. P.W.3037.KS Budowa parkingu dla samochodów osobowych, urządzenie zieleni 

towarzyszącej, budowa odwodnienia i oświetlenia parkingu. 

23. P.W.3073.KDW 

 

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 15 kV. 

Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 15 kV. 

24. P.W.3084.KDW Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 15 kV. 

25. P.W.3087.KDW Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 15 kV. 

26. P.W.3091.KDW 

P.W.3092.KDW 

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 15 kV. 
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27. P.W.3031.E 

P.W.3039.E 

P.W.3041.E 

P.W.3053.E 

P.W.3104.E 

P.W.3111.E 

P.W.3113.E 

P.W.3114.E 

P.W.3116.E 

Budowa stacji transformatorowej 15/04 kV zasilanej linią kablową. 

28. P.W.3015.MN,U Przebudowa kanalizacji deszczowej. 

29. P.W.3018.US/E,U,MZ Budowa stacji transformatorowej 15/04 kV zasilanej linią kablową. 

Kanalizacja rowu melioracyjnego. 

30. P.W.3019.MW,U Kanalizacja rowu melioracyjnego. 

31. P.W.3027.MN,U 

P.W.3028.MN,U 

P.W.3029.MN,U 

P.W.3030.MN,U 

P.W.3032.Z/WS 

P.W.3035.U,MZ 

P.W.3036.MN,U 

P.W.3037.KS 

P.W.3038.MN,U 

P.W.3040.U 

P.W.3043.MN,U 

P.W.3046.MN,U 

P.W.3097.MW,U 

Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 15 kV. 

32. P.W.3118.KPS 

 

Przepompownia ścieków sanitarnych. 

33. P.W.3052.U,M. 1.U,M Budowa kanalizacji sanitarnej. 

 

§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

1. Realizacja inwestycji przebiegać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. 

ustawą prawo budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, samorządzie gminnym, gospodarce ko-

munalnej 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 Dz. U. 

z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późniejszymi zmianami), 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, z późniejszymi zmianami). 

4. Realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych 

w § 2, jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron. 

§ 4. 1. Zadania w zakresie budowy infrastruktury komunikacyjnej wymienionej w terenach elemen-

tarnych wskazanych w § 2 finansowane będą przez budżet miasta lub na podstawie porozumień z innymi 

podmiotami. 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 25 – 3535 – Poz. 565,566 

 

2. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji w terenach elementarnych wskaza-

nych 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, 

z późniejszymi zmianami), ze środków własnych przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w opar-

ciu 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 XLIV/1113/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 1 marca 2010 r. 

Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Warszewo - Kredowa” w Szczecinie pod nazwą „Warszewo - Kredowa 2” 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (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 śro-

dowisko nie wniesiono uwag, zgodnie z wykazem uwag stanowiącym integralną część dokumentacji for-

malnoprawnej prac planistycznych. 
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UCHWAŁA NR XLIV/1114/10 

 RADY MIASTA SZCZECIN 

 z dnia 1 marca 2010 r. 

w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu „Stołczyn-Policka” w Szczecinie pod nazwą „Stołczyn-Policka 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 XXIV/624/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie przy-

stąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Stołczyn-

Policka” w Szczecinie pod nazwą „Stołczyn-Policka 2”, po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarun-

kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin (uchwała XXVIII/706/08 Rady 

Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2008 r.) uchwala się Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-

nego „Stołczyn-Policka 2” w Szczecinie, na obszarze osiedla Stołczyn, zwany dalej planem.” 
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2. Granice obszaru objętego planem określa rysunek w skali 1: 1000, składający się z trzech arkuszy 

nr 1, nr 2, nr 3 zwany dalej rysunkiem planu, będący integralną częścią uchwały. 

3. Wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin 

(uchwała XXVIII/706/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2008 r.) stanowi załącznik nr 2, będą-

cy integralną częścią uchwały. 

4. Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które należą do zadań własnych miasta oraz zasadach ich finansowania stanowią 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 XLI/762/05 Rady Miasta Szczecina z dnia 20 czerwca 2005 r. wprowadza się na-

stępujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 4 pkt 1 i pkt 89 otrzymują brzmienie: 

„1) P.T.01.001.U,MZ,KS o powierzchni 0,95 ha,”; 

89) P.T.01.089.D o powierzchni 0,13 ha”; 

2) w § 1 ust. 4 po pkt 158 dodaje się pkt 159 w brzmieniu: 

„159) P.T.01.159.KS o powierzchni 0,18 ha”; 

3) w § 5 ust. 1 po pkt 33 dodaje się pkt 34 i pkt 35 w brzmieniu: 

„34) System Zieleni Miejskiej (SZM) - ciągła struktura przestrzenna, wiążąca ze sobą wartościowe 

i różnorodne tereny zieleni (także zabudowane, głównie o niskiej intensywności), zapewniająca 

powiązanie z odpowiednimi terenami poza miejskimi, zwłaszcza - tworzącymi krajowy system 

obszarów chronionych. SZM jest obszarem chronionym w planie poprzez specjalne rygory okre-

ślone w ustaleniach.”, 

„35) mała retencja wodna - zatrzymanie, przy zastosowaniu rozmaitych zabiegów, jak największej 

ilości wody w jej powierzchniowym i przypowierzchniowym obiegu. Różne zabiegi - techniczne 

(małe zbiorniki wodne, zastawki itp.) jak również nietechniczne (zadrzewienia, roślinne pasy 

ochronne, ochrona oczek wodnych, stawów, mokradeł itp.) - prowadzą do spowolnienia lub po-

wstrzymania wody przy jednoczesnym odtwarzaniu naturalnego krajobrazu.”; 

4) w § 6 ust. 2 pkt 1 i 4 otrzymują brzmienie: 

„1) na obszarze Ekologicznego Systemu Zieleni Miejskiej (ESZM) oraz Systemu Zieleni Miejskiej 

(SZM) zakazuje się kształtowania zabudowy w sposób utrudniający swobodny przepływ mas 

powietrza i przecinający ciągłość korytarzy ekologicznych,”, 

„4) na obszarze Ekologicznego Systemu Zieleni Miejskiej oraz Systemu Zieleni Miejskiej (SZM) zaka-

zuje się zabudowy cieków naturalnych oraz zasypywania oczek wodnych,”; 

5) w § 6 ust. 7 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7, pkt 8 otrzymują brzmienie: 

„1) linie rozgraniczające ulic, ciągów pieszych i pieszo - rowerowych, ścieżek rowerowych wyznacza-

ją korytarze infrastruktury technicznej, w których mogą być prowadzone sieci uzbrojenia terenu,” 

„2) dopuszcza się prowadzenie sieci uzbrojenia terenu poza liniami rozgraniczającymi ulic na warun-

kach określonych w ustaleniach szczegółowych,” 

„3) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejącej oraz budowę nowej sieci uzbrojenia terenu 

wraz z realizacją niezbędnych inżynieryjnych urządzeń sieciowych obsługujących dopuszczone 

planem przeznaczenie terenu,” 

„4) zaopatrzenie w wodę z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej o średnicy 100 do 200 mm 

zasilanej z istniejącej i projektowanej magistrali wodociągowej o średnicy 200 do 400 mm 

w ul. Szosa Polska, Policka, Nehringa i Kościelna,” 

„5) system wodociągowy należy realizować: 

a) z zapewnieniem funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach 

specjalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami obrony cywilnej, 

b) z uwzględnieniem zapewnienia wymaganego zapotrzebowania na wodę dla celów przeciw-

pożarowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi,” 

„6) odprowadzanie ścieków sanitarnych istniejącą i projektowaną kanalizacją sanitarną o średnicy 

0,20 - 0,30 m do istniejącego i projektowanego kolektora sanitarnego o średnicy 0,30 - 0,50 m 

w ul. Szosa Polska, Policka, Nehringa i Kościelna,” 

„7) odprowadzanie wód opadowych istniejącą i projektowaną kanalizacją deszczową o średnicy 0,30 

- 0,40 m do istniejących i projektowanych kolektorów deszczowych o średnicy 0,40 - 0,60 m 

w ul. Szosa Polska, Policka, Nehringa i Kościelna oraz do strumienia Glinianka po podczyszczeniu,” 
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„8) dla nowo realizowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszcza się, do czasu realizacji: 

a) kanalizacji sanitarnej w ulicach, odprowadzenie ścieków sanitarnych do indywidualnych i lo-

kalnych zbiorników bezodpływowych, 

b) kanalizacji deszczowej w ulicach, odprowadzenie wód deszczowych do indywidualnych 

zbiorników umożliwiających gromadzenie wód opadowych,” 

6) w § 6 ust. 7 po pkt 8 dodaje się punkty od 9 do 21 w brzmieniu: 

„9) zaopatrzenie w gaz z istniejącej i projektowanej sieci gazowej niskiego lub średniego ciśnienia 

o średnicy 25 - 250 mm znajdującej się w obszarze opracowania lub poza nim,” 

„10) zaopatrzenie w ciepło poprzez lokalne i indywidualne źródła ciepła oraz z zdalaczynnej sieci cie-

płowniczej,” 

„11) dopuszcza się zastosowanie innych źródeł ciepła spełniających warunki ochrony środowiska, jak 

niskoemisyjne instalacje ogrzewcze na paliwo stałe, energia elektryczna, kolektory słoneczne, 

pompy cieplne itp.,” 

„12) dopuszcza się instalowanie kominków stanowiących uzupełniające źródło ciepła,” 

„13) zasilanie w energię elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej 15 kV poprzez istniejące 

i projektowane stacje transformatorowe 15/0,4 kV,” 

„14) obsługa telekomunikacyjna z istniejących i projektowanych rozdzielczych linii kablowych,” 

„15) przewiduje się czasowe gromadzenie odpadów stałych w pojemnikach ustawionych na poszcze-

gólnych posesjach, a następnie wywożenie ich na składowisko odpadów stałych; sposób groma-

dzenia odpadów winien zapewnić możliwość ich selektywnej zbiórki,” 

„16) w liniach rozgraniczających ulic i placów dopuszcza się ustawienie pojemników służących gro-

madzeniu odpadów przeznaczonych do odzysku,” 

„17) dopuszcza się lokalizację inżynieryjnych urządzeń sieciowych obsługujących ustalone w planie 

funkcje,” 

„18) nowe i przebudowywane sieci inżynieryjne należy prowadzić jako podziemne, chyba że ustalenia 

szczegółowe stanowią inaczej,” 

„19) ustala się minimalne średnice sieci rozdzielczych uzbrojenia terenu: sieć gazowa 25 mm, sieć 

wodociągowa 90 mm, kanalizacja sanitarna 0,20 m, kanalizacja deszczowa 0,30 m,” 

„20) dopuszcza się przebudowę sieci infrastruktury technicznej poprzez zmianę przekrojów, przebie-

gów i budowę nowej sieci na odcinku przebudowywanej infrastruktury w granicach wydzielone-

go terenu elementarnego,” 

„21) drogi wewnętrzne wydzielane lub urządzane w granicach terenu elementarnego - poza terenami 

wymienionymi w pkt 1 - wyznaczają korytarze infrastruktury technicznej, w których mogą być 

prowadzone sieci uzbrojenia terenu do obsługi danego terenu elementarnego.”; 

7) w § 7 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego: 10% powierzchni działki budowlanej,”; 

8) w § 7 ust. 3 po pkt 12 dodaje się pkt 13 w brzmieniu: 

„13) w obszarze wyznaczonym przez linie zabudowy, dopuszcza się lokalizację obiektów na grani-

cach działek.”; 

9) w § 7 ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagospodarowania 

tymczasowego, z wyjątkiem funkcjonowania drogi na terenie oznaczonym na rysunku planu 2.U,”; 

10) w § 7 ust. 5 po pkt 1 dodaje się pkt 2 i 3 w brzmieniu: 

„2) zabudowę i zagospodarowanie terenu 2.U na cele usług dopuszcza się wyłącznie po realizacji 

drogi publicznej na terenie P.T.01.076.L,”, 

„3) zabudowę i zagospodarowanie terenu 2.U na cele usług dopuszcza się wyłącznie w ramach in-

westycji realizowanej łącznie z zagospodarowaniem działki nr 25/24 z obrębu 3203 lub zagospo-

darowaniem terenu położonego na południe od terenu 2.U.”; 

11) w § 7 ust. 7 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych 

realizowane w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne uzbrojenia miejskiego w ulicy 

P.T.01.120.G, P.T.01.076.L i P.T.01.089.D,”, 

„2) istniejące gazociągi średniego ciśnienia o średnicy 225 mm i niskiego ciśnienia o średnicy 250 mm 

i 300 mm kolizyjne z zagospodarowaniem terenu do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji 

i budowy nowych sieci w ulicach: P.T.01.120.G, P.T.01.076.L, P.T.01.089.D,”; 

12) w § 7 ust. 7 po pkt 2 dodaje się pkt 3, pkt 4, pkt 5 w brzmieniu: 

„3) istniejąca sieć wodociągowa o średnicy 225 mm do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji 

i budowy sieci wodociągowej w nowej lokalizacji;” 
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„4) minimalna odległość zabudowy od istniejącej na działkach nr 46/2 i nr 50 z obrębu 3004 sieci 

wodociągowej o średnicy 225 mm - 3,0 m;” 

„5) w terenie 2.U dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont, likwidację istniejących sieci inży-

nieryjnych i budowę nowych sieci w ulicach: P.T.01.076.L, P.T.01.089.D.” 

13) w § 9 ust. 7 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 otrzymują brzmienie: 

„1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych 

realizowane w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne uzbrojenia miejskiego w uli-

cach: P.T.01.120.G, P.T.01.076.L, P.T.01.080.D i P.T.01.081.D,” 

„2) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwida-

cji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji,” 

„3) gazociąg niskiego ciśnienia o średnicy 200 mm do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji 

i budowy sieci gazowej w nowej lokalizacji.” 

14) w § 10 ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwida-

cji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji,” 

15) w § 11 ust. 7 pkt 1 i pkt 2 otrzymują brzmienie: 

„1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych 

realizowane w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne uzbrojenia miejskiego w uli-

cach: P.T.01.120.G, P.T.01.080.D i P.T.01.081.D oraz w ciągu pieszym 1.KP,” 

„2) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwida-

cji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji,” 

16) w § 12 ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) gazociąg niskiego ciśnienia o średnicy 200 mm do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji 

i budowy sieci gazowej w nowej lokalizacji.” 

17) w § 15 ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych 

realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne uzbrojenia miejskiego w ulicy: 

P.T.01.076.L, P.T.01.102.DW i P.T.01.124.DW.” 

18) w § 16 ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych 

realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne uzbrojenia miejskiego w uli-

cach: P.T.01.076.L, P.T.01.077.L, P.T.01.082.D, P.T.01.103.DW, P.T.01.124.DW i w ciągu 

pieszym P.T.01.113.KP.” 

19) w § 17 ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych 

realizuje się w oparciu o projektowane sieci inżynieryjne uzbrojenia miejskiego w ulicach: 

P.T.01.077.L, P.T.01.082.D i w ciągu pieszym P.T.01.113.KP.” 

20) w § 19 ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych 

realizuje się w oparciu o projektowane sieci inżynieryjne uzbrojenia miejskiego w ulicach: 

P.T.01.081.D, P.T.01.082.D, P.T.01.083.D i w ciągu pieszym P.T.01.114.KP.” 

21) w § 20 ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych 

realizuje się w oparciu o projektowane sieci inżynieryjne uzbrojenia miejskiego w ulicach: 

P.T.01.081.D, P.T.01.083.D i w ciągach pieszych P.T.01.114.KP, P.T.01.115.KP.” 

22) w § 21 ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwida-

cji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji.” 

23) w § 22 ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwida-

cji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji.” 

24) w § 23 ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych 

realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne uzbrojenia miejskiego w uli-

cach: P.T.01.120.G, P.T.01.078.L.” 

25) w § 24 ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji 

i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji.” 
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26) w § 29 ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych 

realizuje się w oparciu o projektowane sieci inżynieryjne uzbrojenia miejskiego w ulicach: 

P.T.01.077.L, P.T.01.104.DW.” 

27) w § 35 ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwida-

cji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji.” 

28) w § 37 ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont, likwidację istniejących sieci inżynieryjnych i bu-

dowę nowych sieci w istniejącej drodze dojazdowej wzdłuż terenu P.T.01.036.MN,U.” 

29) w § 38 ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych 

realizuje się w oparciu o projektowane sieci inżynieryjne uzbrojenia miejskiego w ulicach: 

P.T.01.079.D, P.T.01.092.D i w ciągu pieszym P.T.01.118.KP.” 

30) w § 39 ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych 

realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne uzbrojenia miejskiego w uli-

cach: P.T.01.075.L, P.T.01.092.D, P.T.01.098.DW, P.T.01.091.DW.” 

31) w § 40 ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont, likwidację istniejących sieci inżynieryjnych i bu-

dowę nowych sieci w terenie P.T.01.091.DW.” 

32) w § 41 ust. 7 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1) istniejąca sieć wodociągowa o średnicy 180 mm z dopuszczeniem do przebudowy, rozbudowy, 

remontu oraz budowy sieci w nowej lokalizacji,” 

„2) istniejąca sieć gazowa niskiego ciśnienia o średnicy 200 mm z dopuszczeniem do przebudowy, 

rozbudowy, remontu oraz budowy sieci w nowej lokalizacji,” 

33) w § 43 ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwida-

cji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji.” 

34) w § 44 ust. 7 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwida-

cji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji,” 

„3) stacja transformatorowa 15/0,4 kV do likwidacji i budowy w terenie P.T.01.146.Te.” 

35) w § 46 ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwida-

cji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji.” 

36) w § 49 ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwida-

cji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji.” 

37) w § 50 ust. 7 pkt 1 i Pt 2 otrzymują brzmienie: 

„1) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwida-

cji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji.” 

„2) dopuszcza się doprowadzenie sieci inżynieryjnych z ulicy P.T.01.45.D. i P.T.01.129.KPJ.” 

38) w § 51 ust. 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwida-

cji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji.” 

39) w § 53 ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwida-

cji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji.” 

40) w § 55 ust. 7 pkt 1 pkt 2 otrzymują brzmienie: 

„1) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwida-

cji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji.” 

„2) dopuszcza się doprowadzenie sieci inżynieryjnych z ulicy P.T.01.077.L, P.T.01.045.D, 

P.T.01.129.KPJ i z ciągu pieszego P.T.01.119.KP.” 

41) w § 57 ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwida-

cji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji.” 
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42) w § 58 ust. 7 pkt 1 i pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„1) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwida-

cji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji.” 

„2) dopuszcza się doprowadzenie sieci inżynieryjnych z ulicy P.T.01.077.L, P.T.01.088.D, 

P.T.01.123.KPJ.” 

43) w § 59 ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwida-

cji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji.” 

44) w § 60 ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwida-

cji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji.” 

45) w § 61 ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwida-

cji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji.” 

46) uchyla się w § 62 ust. 7 pkt 2; 

47) uchyla się w § 63 ust. 7 pkt 3; 

48) w § 69 ust. 7 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwida-

cji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji.” 

49) w § 70 ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych 

realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne uzbrojenia miejskiego w uli-

cach: P.T.01.120.G, P.T.01.086.D i w ciągu pieszym P.T.01.112.KP.” 

50) w § 71 ust. 2 po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

„8) dopuszcza się małą retencję wodną.” 

51) w § 71 ust. 7 pkt 3 i pkt 4 otrzymują brzmienie: 

„3) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwida-

cji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji.” 

„4) projektowana elektroenergetyczna linia kablowa 15 kV w ciągu pieszym 1.KP.” 

52) w § 72 ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwida-

cji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji.” 

53) w § 73 ust. 7 pkt 2 i pkt 3 otrzymują brzmienie: 

„2) odprowadzanie wód deszczowych do cieku po podczyszczeniu,” 

„3) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwida-

cji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji.” 

54) w § 74 ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych 

realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne uzbrojenia miejskiego w ulicy 

P.T.01.121.L i ulicy Ogrodniczej.” 

55) w § 76 ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwida-

cji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji.” 

56) w § 77 ust. 7 pkt 2 i pkt 3 otrzymują brzmienie: 

„2) stacja transformatorowa 15/0,4 kV do przebudowy, likwidacji i budowy nowej stacji w terenie 

elementarnym,” 

„3) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwida-

cji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji.” 

57) w § 79 ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwida-

cji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji.” 

58) w § 80 ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwida-

cji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji.” 

59) w § 81 ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwida-

cji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji.” 
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60) w § 82 ust. 6 po pkt 2 dodaje się pkt 3 i pkt 4 w brzmieniu: 

„3) na odcinku ulicy od terenu P.T.01.120.G do terenu P.T.01.095.DW wydzielone torowisko tram-

wajowe zlokalizowane poza jezdnią,” 

„4) dopuszcza się torowisko tramwajowe wbudowane w jezdnię.” 

61) w § 83 ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwida-

cji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji.” 

62) w § 84 ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwida-

cji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji.” 

63) w § 85 ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwida-

cji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji.” 

64) w § 86 ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwida-

cji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji.” 

65) w § 87 ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwida-

cji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji.” 

66) w § 91 ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwida-

cji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji.” 

67) w § 92 ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających zmienna: od 3,4 m do 12 m.” 

68) w § 93 ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwida-

cji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji.” 

69) w § 94 ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwida-

cji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji.” 

70) w § 95 ust. 7 po pkt 1 dodaje się pkt 2 w brzmieniu: 

„2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont, likwidację istniejących sieci inżynieryjnych i bu-

dowę nowych sieci w terenie elementarnym.” 

71) w § 99 ust. 7 pkt 1 i pkt 3 otrzymują brzmienie: 

„1) w ciągu pieszym dopuszcza się prowadzenie sieci inżynieryjnych,” 

„3) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwida-

cji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji.” 

72) w § 111 ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwida-

cji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji.” 

73) w § 117 ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwida-

cji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji.” 

74) w § 118 ust. 7 pkt 1 i pkt 2 otrzymują brzmienie: 

„1) dopuszcza się prowadzenie sieci inżynieryjnych,” 

„2) projektowana elektroenergetyczna linia kablowa 15 kV.” 

75) w § 119 ust. 7 pkt 1 i pkt 2 otrzymują brzmienie: 

„1) w ciągu pieszym dopuszcza się prowadzenie sieci inżynieryjnych,” 

„2) gazociąg niskiego ciśnienia o średnicy 200 mm do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji 

i budowy sieci w nowej lokalizacji,” 

76) w § 120 ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) dopuszcza się prowadzenie sieci inżynieryjnych,” 

77) w § 121 ust. 7 pkt 1 i pkt 3 otrzymują brzmienie: 

„1) w ciągu pieszym dopuszcza się prowadzenie sieci inżynieryjnych,” 

„3) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwida-

cji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji,” 

78) w § 121 ust. 7 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) projektowana kanalizacja sanitarna i deszczowa.” 
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79) w § 122 ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) dopuszcza się prowadzenie sieci inżynieryjnych,” 

80) w § 125 ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) dopuszcza się prowadzenie sieci inżynieryjnych,” 

81) w § 126 ust. 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) zakazuje się bezpośredniej obsługi z ulicy objętych planem terenów przyległych, z wyjątkiem te-

renu P.T.01.068.U,MZ.” 

82) w § 126 ust. 6 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) wydzielone torowisko tramwajowe w pasie międzyjezdnym na odcinku od terenu P.T.01.076.L 

w kierunku północnej granicy planu.” 

83) w § 126 ust. 7 uchyla się pkt 1; 

84) w § 126 ust. 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwida-

cji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji.” 

85) w § 129 ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) dopuszcza się prowadzenie sieci inżynieryjnych,” 

86) w § 132 ust. 7 pkt 1 i pkt 2 otrzymują brzmienie: 

„1) dopuszcza się prowadzenie sieci inżynieryjnych,” 

„2) linia kablowa telefoniczna do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy sieci kablo-

wej w nowej lokalizacji.”; 

87) w § 133 ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) dopuszcza się prowadzenie sieci inżynieryjnych.” 

88) w § 134 ust. 7 pkt 1 i pkt 2 otrzymują brzmienie: 

„1) dopuszcza się prowadzenie sieci inżynieryjnych,” 

„2) kolektor deszczowy o średnicy 500 mm do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budo-

wy kolektora w nowej lokalizacji,” 

89) w § 135 ust. 7 pkt 1 i pkt 2 otrzymują brzmienie: 

„1) dopuszcza się prowadzenie sieci inżynieryjnych,” 

„2) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwida-

cji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji,” 

90) w § 135 ust. 7 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) projektowana kanalizacja deszczowa i elektroenergetyczna linia kablowa 15 kV.” 

91) w § 137 ust. 7 pkt 1, pkt 3, pkt 4 otrzymują brzmienie: 

„1) stacja transformatorowa na terenie P.T.01.143.Te do przebudowy, rozbudowy, remontu,” 

„3) sieć telekomunikacyjna oraz gazociąg średniego ciśnienia o średnicy 225 mm kolizyjne z zago-

spodarowaniem terenu P.T.01.142.Te, do przebudowy, remontu, likwidacji i budowy nowej sieci 

w ulicach: P.T.01.076.L, P.T.01.089.D,” 

„4) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV na terenie P.T.01.132.Te do przebudowy, roz-

budowy, remontu, likwidacji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji.” 

92) w § 140 ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych reali-

zuje się w oparciu o projektowane sieci inżynieryjne uzbrojenia miejskiego w ulicach: P.T.01.086.D, 

P.T.01.151.DW i w ciągu pieszym P.T.01.112.KP.” 

93) w § 143 ust. 2 po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

„8) dopuszcza się małą retencję wodną.” 

94) w § 143 ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) dopuszcza się prowadzenie sieci inżynieryjnych w ciągu pieszym 1.KP.” 

95) w § 144 ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) dopuszcza się prowadzenie sieci inżynieryjnych.” 

96) po § 148 ust. 8 pkt 8 dodaje się § 148a w brzmieniu: 

  „§ 148a. Teren elementarny P.T.01.159.KS 

  1. ustalenia funkcjonalne: 

 Przeznaczenie terenu: parking dla samochodów osobowych. 

  2. ustalenia ekologiczne: 

 Minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego: 30% powierzchni terenu. 

  3. ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

 Zakazuje się zabudowy terenu. 
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  4. ustalenia zasad parcelacji: 

 Zakazuje się wtórnych podziałów terenu. 

  5. inne ustalenia planistyczne: 

1) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagospodarowania 

tymczasowego, z wyjątkiem funkcjonowania istniejącej drogi; 

2) zagospodarowanie terenu na cele parkingu dopuszcza się wyłącznie po realizacji drogi publicznej 

na terenie P.T.01.076.L 

  6. ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: 

 Obsługa, możliwa jest z terenu P.T.01.089.D. 

  7. ustalenia dotyczące obsługi inżynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych realizu-

je się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenach P.T.01.159.KS, 

P.T.01.076.L, P.T.01.089.D; 

2) odprowadzenie wód deszczowych, po podczyszczeniu w separatorze; 

3) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont, likwidację istniejących sieci inżynieryjnych i budowę 

nowych sieci w terenach: P.T.01.076.L, P.T.01.089.D. 

  8. ustalenia i informacje dotyczące obiektów chronionych: 

 Na terenie nie występują obiekty chronione.” 

97) 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 Wo-

jewództwa Zachodniopomorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej gminy. 

 

Przewodniczący Rady: 

Bazyli Baran 
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Załącznik nr 1 arkusz nr 1 

do uchwały Nr XLIV/1114/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 1 marca 2010 r. 

 

 
  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 25 – 3545 – Poz. 566 

 

Załącznik nr 1 arkusz nr 2 

do uchwały Nr XLIV/1114/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 1 marca 2010 r. 
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Załącznik nr 1 arkusz nr 3 

do uchwały Nr XLIV/1114/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 1 marca 2010 r. 
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Załącznik nr 2 

do uchwały Nr XLIV/1114/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 1 marca 2010 r. 
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Załącznik nr 3 

do uchwały Nr XLIV/1114/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 1 marca 2010 r. 

Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (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) 

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) traktowane jako zadania wspólne, inwestycje w granicach linii rozgraniczających poszczególnych ulic, 

w tym budowę lub modernizację ulicy wraz z oświetleniem, uzbrojeniem podziemnym, ścieżkami ro-

werowymi, zielenią i odpowiednimi zabezpieczeniami technicznymi zmniejszającymi uciążliwość w ro-

zumieniu przepisów o ochronie środowiska; 

2) 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. 
Numer terenu 

elementarnego 
Zapisane w planie przeznaczenie terenu (opis inwestycji) 

1 2 3 

1 P.T.01.076.L Fragment ulicy lokalnej dla obsługi terenów przyległych.  

Budowa jezdni, chodników, skrzyżowania z ulicą dojazdową, budowa 

ścieżki rowerowej, budowa oświetlenia i odwodnienia ulicy oraz 

urządzenie zieleni.   

Budowa torowiska tramwajowego na odcinku ulicy od terenu 

P.T.01.120.G do terenu P.T.01.095.DW.  

Budowa sieci: wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

2 P.T.01.089. D Fragment ulicy dojazdowej dla obsługi terenów przyległych.  

Budowa jezdni, chodników, skrzyżowania z ulicą lokalną, budowa 

oświetlenia i odwodnienia ulicy oraz urządzenie zieleni.   

Budowa sieci: wodociągowej raz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

3 P.T.01.115.KP Budowa  kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

4 P.T.01.129.KPJ Budowa  kanalizacji deszczowej  

5 P.T.01.120.G Budowa torowiska tramwajowego w pasie międzyjezdnym na odcinku od 

terenu P.T.01.076.L w kierunku północnej granicy planu oraz w kierunku 

zachodnim z kontynuacją w terenie P.T.01.076.L. 

 

§ 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. 
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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), ze zm. 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. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych 

gminy, ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), przy czym: 

1) wydatki majątkowe gminy określa uchwała Rady Miasta w sprawie wieloletniego programu inwesty-

cyjnego; 

2) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu Miasta ustala się w uchwale budżetowej. 

§ 5. 1. Zadania w zakresie budowy infrastruktury komunikacyjnej wymienionej w terenach elemen-

tarnych wskazanych w § 2 finansowane będą przez budżet miasta lub na podstawie porozumień z innymi 

podmiotami. 

2. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji w terenach elementarnych wskaza-

nych 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 

zm.), 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. 5 i 6 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 XLIV/1114/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 1 marca 2010 r. 

Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu „Stołczyn-Policka” w Szczecinie pod nazwą „Stołczyn-Policka 2” 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (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 śro-

dowisko nie wniesiono uwag, zgodnie z wykazem uwag stanowiącym integralną część dokumentacji for-

malnoprawnej prac planistycznych. 
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UCHWAŁA NR XXXVII/402/09 

 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU 

 z dnia 18 grudnia 2009 r. 

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój. 

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 256, poz. 2572, zm. Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, 

poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788 Nr 122, 

poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, 

Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, 

Nr 115, poz. 791, Nr 181, poz. 1292, Nr 180, poz. 1280; z 2008 r. Nr 70, poz. 416 i Nr 145, poz. 917 

i Nr 216, poz. 1370; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56, poz. 458); Rada Miejska 

w Trzcińsku-Zdroju uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów za-

mieszkałych na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVII/192/05 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 29 marca 2005 r. 

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 

na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 36, poz. 791; z 2006 r. Nr 5, 

poz. 88). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady: 

Antoni Śliwiński 

 

 

 

Załącznik nr 2 

do uchwały Nr XXXVII/402/09 

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju 

z dnia 18 grudnia 2009 r. 

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM 

DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 

terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój, zwany dalej „Regulaminem” określa tryb, zasady i formy udzielania pomo-

cy materialnej w postaci stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego. 

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach regulaminu mowa jest o: 

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 

z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.); 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 25 – 3551 – Poz. 567 

 

2) uczniu - rozumie się przez to osoby wymienione w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy; 

3) szkole - należy rozumieć przez to szkoły publiczne i niepubliczne, o których mowa w art. 90b ust. 3 

pkt 1 i ust. 4 pkt 1 ustawy; 

4) kolegium - należy rozumieć przez to publiczne i niepubliczne kolegia, o których mowa w art. 90b 

ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 2 ustawy; 

5) dyrektorze - należy rozumieć przez to dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka, do którego uczęszcza 

uczeń; 

6) kierownik ZEAO - kierownik Zespołu Ekonomiczno Administracyjno Oświaty; 

7) wnioskodawcy - należy rozumieć przez to podmiot uprawniony do składania wniosku, o którym mo-

wa w art. 90n ust. 2 ustawy. 

Rozdział II 

Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego 

§ 3. 1. Wysokość stypendium przypadająca na jednego ucznia w danym roku szkolnym oraz termin 

jego wypłaty ustala Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój. 

2. Łączna kwota przyznanych w danym roku stypendiów oraz zasiłków szkolnych nie może przekro-

czyć kwoty środków otrzymanych na ten cel z budżetu państwa. 

3. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 

10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów - na okres nie krótszy niż mie-

siąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym. 

4. Stypendium szkolne wypłacane jest w formach, o których mowa w § 4, miesięcznie lub jednora-

zowo w terminach: 

1) do 31 grudnia - za okres od września do grudnia lub od października do grudnia danego roku; 

2) do dnia 30 czerwca - za okres od stycznia do czerwca danego roku. 

5. W decyzji o przyznaniu stypendium lub zasiłku ustala się formę jego realizacji oraz sposób płatności. 

Rozdział III 

Formy stypendium szkolnego 

§ 4. 1. Stypendium szkolne może być udzielone w formie: 

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrów-

nawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także 

udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności kosztów nauki języ-

ków obcych, zajęć sportowych, tanecznych, recytatorskich, wycieczek szkolnych, wyjść do kin i te-

atrów organizowanych przez szkołę; 

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnych, w tym w szczególności zakup podręczników, zeszy-

tów, przyborów szkolnych, tornistra, plecaka, stroju na zajęcia wychowania fizycznego, atlasów, en-

cyklopedii, słowników, instrumentów muzycznych, pokrycie kosztów abonamentu internetowego 

i innych uznanych przez dyrektora szkoły za niezbędne w trakcie edukacji szkolnej; 

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem za-

mieszkania w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, tj. kosztów za-

kwaterowania, przejazdu itp.; 

4) świadczenia pieniężnego, jeżeli Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój uzna, że udzielenie stypendium w for-

mach określonych w pkt 1-3 nie jest możliwe, a w przypadku słuchaczy kolegiów - nie jest celowe. 

2. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie. 

3. Stypendium udzielone w formach określonych w ust. 1, 2 i 3 realizowane jest: 
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1) poprzez refundację poniesionych kosztów (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 25 stycznia 2010 r., 

znak: NK.4.K.0911/6/2010 Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 4 ust. 3 pkt 1 za-

łącznika nr 2 w zakresie wyrazów: „na podstawie dokumentów potwierdzających zakup zaakcepto-

wanych przez Kierownika Zespołu Administracyjnego Oświaty, do której uczęszcza uczeń. W przy-

padku uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez inne niż Gmina Trzcińsko-Zdrój pod-

mioty, dokumenty potwierdzające zakupy przedkładane są w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym 

Oświaty celem ich akceptacji”); 

2) w formie świadczenia pieniężnego. 

4. (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 25 stycznia 2010 r., znak: NK.4.K.0911/6/2010 Wojewoda 

Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 4 ust. 4 załącznika nr 2) 

5. Kierownik ZEAO zobowiązany jest do kontroli, wykorzystywania stypendium zgodnie z jego prze-

znaczeniem. 

6. W przypadku braku udokumentowania poniesionych wydatków lub wykorzystania stypendium 

szkolnego na cele inne niż edukacyjne, na wniosek kierownika ZEAO zmienia się forma realizacji stypen-

dium ze świadczenia pieniężnego na refundację. 

Rozdział IV 

Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego 

§ 5. (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 25 stycznia 2010 r., znak: NK.4.K.0911/6/2010 Wojewo-

da Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 5 załącznika nr 2) 

§ 6. (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 25 stycznia 2010 r., znak: NK.4.K.0911/6/2010 Wojewo-

da Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 6 załącznika nr 2) 

§ 7. Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest złożenie wniosku: 

1) w przypadku uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Trzcińsko-Zdrój w szkole, do której uczeń 

uczęszcza; 

2) w pozostałych przypadkach w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Oświaty. 

§ 8. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego załącza się: 

1) dokumenty umożliwiające określenie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, zgodnie z ustawą 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zm.); 

2) w przypadku gdy rodzina ucznia korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast 

dokumentów określających wysokość dochodu przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świad-

czeń pieniężnych z pomocy społecznej. 

§ 9. 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września, a w przypadku 

słuchaczy kolegiów - do dnia 15 października. 

2. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po 

upływie terminu, o których mowa w ust. 1. 

Rozdział V 

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego 

§ 10. 1. Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek: 

1) pełnoletniego ucznia; 

2) rodziców (prawnych opiekunów); 

3) dyrektora szkoły. 

2. Zasiłek szkolny może być również przyznawany z urzędu. 

§ 11. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytu-

acji materialnej z powodu zdarzenia losowego. 

2. Przez zdarzenie losowe rozumieć należy w szczególności: 

1) pożar lub zalanie mieszkania; 
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2) nagłą chorobę w rodzinie ucznia; 

3) śmierć rodzica lub prawnego opiekuna; 

4) nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia; 

5) kradzież z włamaniem w mieszkaniu ucznia; 

6) inne zdarzenia losowe, które powodują pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia. 

§ 12. 1. O zasiłek szkolny może ubiegać się uczeń, jeśli spełnia łącznie poniższe warunki: 

1) w rodzinie nastąpiło zdarzenie, o którym mowa w § 11; 

2) zamieszkuje na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój. 

2. Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego powinny zostać załączone dokumenty poświadczające 

wystąpienie zdarzenia losowego (np. odpis aktu zgonu, zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę, 

wypadek, zaświadczenie wystawione przez policję lub straż pożarną). 

§ 13. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia 

zdarzenia losowego, o którym mowa w § 11 ust. 2. 

§ 14. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków 

związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub 

kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. 

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

§ 15. 1. Uczeń traci prawo do otrzymywania stypendium, jeżeli: 

1) nie realizuje obowiązku szkolnego; 

2) został skreślony z listy uczniów; 

3) ustały przyczyny, które stanowiły podstawę przyznania stypendium. 

2. Uczeń otrzymujący stypendium szkolne lub w przypadku ucznia niepełnoletniego, jego rodzice lub 

prawni opiekunowie i dyrektor szkoły są zobowiązani zawiadomić w terminie 7 dni organ przyznający 

stypendium o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. 

3. Stypendium szkolne wstrzymuje się w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę 

przyznania stypendium szkolnego. 
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Załącznik nr 2 

do uchwały Nr XXXVII/402/09 

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju 

z dnia 18 grudnia 2009 r. 
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UCHWAŁA NR XLV/547/10 

 RADY POWIATU STARGARDZKIEGO 

 z dnia 24 lutego 2010 r. 

w sprawie świadczeń przyznawanych ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc 

zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki 

zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania. 

Na podstawie art. 72 ust. 1 i 4, 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, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505 i z 2009 r. Nr 1, poz. 1, 

Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706) uchwala się, 

co następuje: 

§ 1. Ze środków przeznaczonych w budżecie powiatu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzysta-

jących z opieki zdrowotnej mogą korzystać nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach oświatowo 

i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Stargardzki oraz nauczyciele emeryci i renciści 

- byli pracownicy tych szkół i placówek, którzy leczą się z powodu przewlekłej choroby lub przebieg cho-

roby jest wyjątkowo ciężki. 

§ 2. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie świadczenia pieniężnego. 

§ 3. Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej poparty zaświadczeniem lekarskim i zaopiniowany 

przez dyrektora szkoły (placówki) składają zainteresowani w Starostwie Powiatowym w Stargardzie 

Szczecińskim. 

§ 4. Wysokość jednorazowego świadczenia ustala oraz przyznaje Zarząd Powiatu Stargardzkiego. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stargardzkiego. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr VI/75/2007 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 kwietnia 

2007 r. w sprawie świadczeń przyznanych ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowot-

ną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej oraz warun-

ków i sposobu ich przyznawania (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 71, poz. 1142). 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady: 

Jacek Bryła 
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UCHWAŁA NR L/348/2010 

 RADY POWIATU W SZCZECINKU 

 z dnia 22 stycznia 2010 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów 

oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów oraz akcji w spółkach prawa handlowego 

przez Powiat Szczecinecki. 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. g ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 

Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 

Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz 

z 2009 r. Nr 92, poz. 753) - Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXIV/185/2008 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 25 sierpnia 2008 r. 

w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów oraz 

akcji w spółkach prawa handlowego przez Powiat Szczecinecki, wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

  „§ 1. Uchwała określa zasady wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania 

udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcji w spółkach akcyjnych przez Zarząd 

Powiatu Szczecineckiego.”; 

2) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: 

  „§ 1a. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Szczecineckiego do obejmowania i nabywania udziałów 

w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcji w spółkach akcyjnych. 

  2. Zarząd Powiatu Szczecineckiego jest upoważniony do obejmowania i nabywania udziałów oraz 

akcji, o których mowa w ust. 1 w zamian za: 

1) wkłady pieniężne; 

2) wkłady niepieniężne (aporty). 

  3. Wniesienie wkładów pieniężnych może nastąpić w ramach kwot przewidzianych na ten cel 

w budżecie Powiatu Szczecineckiego na dany rok budżetowy; 

  4. Wniesienie wkładów niepieniężnych w postaci: prawa własności nieruchomości, praw rzeczo-

wych do nieruchomości oraz prawa dzierżawy lub najmu nieruchomości wymaga uprzedniej zgody 

Rady Powiatu w Szczecinku wyrażonej w formie odrębnej uchwały. 

  5. Wkłady niepieniężne są wnoszone według wartości wynikającej z oszacowania dokonanego 

przez uprawnionego rzeczoznawcę. 

  6. Przepisy ust. 1-5 nie naruszają upoważnienia Zarządu Powiatu Szczecineckiego do nieodpłatne-

go nabywania na rzecz Powiatu Szczecineckiego udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialno-

ścią oraz akcji w spółkach akcyjnych. 

  7. Nabycie udziałów lub akcji, o którym mowa w ust. 6 wymaga uprzedniej zgody Rady Powiatu 

w Szczecinku wyrażonej w formie odrębnej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Szczecineckiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego. 

 

Przewodnicząca Rady: 

Dorota Chrzanowska 
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INFORMACJA 

 PREZYDENTA MIASTA KOSZALINA 

 z dnia 19 marca 2010 r. 

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do 

publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 r. Dane dotyczą mieszkaniowego zasobu 

Koszalińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koszalinie. 

Na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, miesz-

kaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zmia-

nami) informuję, co następuje: 
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INFORMACJA 

 BURMISTRZA RESKA 

 z dnia 24 marca 2010 r. 

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących 

do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 r. położonych na obszarze Gminy Resko. 

 

a) I półrocze 2009 r. 

Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu 

  Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu 

technicznego 

Powierzchnia lokalu 
Standard 

lokalu 

do 1918 r. 1919-45 1946-1970 1971-2002 po 2002 r. 

zły dobry zły dobry zły dobry zły dobry zły dobry 

 A        5,98 zł   

poniżej 40 m2 
B        

1) 1,40zł 

2) 2,48zł 
  

 C           

 A        5,98zł   

40 m2 do 60 m2 
B        

1) 1,40zł 

2) 2,48zł 
  

 C           

powyżej 60 m2 A        5,98zł   

do 80 m2 B           

 C           

 A           

powyżej 80 m2 B           

 C           

 

b) II półrocze 2009 r. 

Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu 

  Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu 

technicznego 

Powierzchnia lokalu 
Standard 

lokalu 

do 1918 r. 1919-45 1946-1970 1971-2002 po 2002 r. 

zły dobry zły dobry zły dobry zły dobry zły dobry 

 A           

poniżej 40 m2 
B        

1) 1,40zł 

2) 2,49zł 
  

 C           

 A           

40 m2 do 60 m2 B        1,40zł   

 C           

powyżej 60 m2 A           

do 80 m2 B           

 C           

 A           

powyżej 80 m2 B           

 C           

 

Burmistrz Reska: 

Arkadiusz Czerwiński 
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INFORMACJA NR KOŚ.II.0717-2/10 

 BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN 

 z dnia 19 marca 2010 r. 

w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych należących 

do publicznego zespołu mieszkaniowego za 2009 r. położonych na obszarze gminy Świdwin. 

 
  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 25 – 3564 – Poz. 572 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
572 

 

  

B
u
rm

is
tr

z
: 

J
a
n
 O

w
s
ia

k
 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 25 – 3565 – Poz. 573,574 

 

573 

573 

SPRAWOZDANIE 

 STAROSTY KAMIEŃSKIEGO 

 z dnia 29 stycznia 2010 r. 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kamieńskiego za 2009 rok. 

 Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Kamieńskiego powołana została Zarządzeniem 

Starosty Kamieńskiego Nr OR.ASK.0135-90a/07 z dnia 4 maja 2007 r. Podstawą powołania Komisji był 

art. 38a ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1592 z późniejszymi zmianami). W roku 2009 odbyły się dwa posiedzenia Komisji w terminach 

16 kwietnia 2009 r. oraz 17 czerwca 2009 r. Posiedzenia zostały udokumentowane w stosownych pro-

tokołach z przebiegu prac Komisji. Pierwsze posiedzenie Komisji podporządkowane było tragicznemu wy-

darzeniu - pożarowi hotelu socjalnego w Kamieniu Pomorskim, które miało miejsce w nocy 13 kwietnia 

2009 r. Starosta Kamieński przedstawił członkom komisji faktografię wydarzeń oraz omówił wszystkie 

działania jakie zostały podjęte bezpośrednio po zakończeniu akcji ratowniczej. Komisja była zgodna, że 

najważniejszym zadaniem do wykonania po katastrofie jest dalsza pomoc dla rodzin ocalałych z pożaru. 

Zwrócono uwagę, że nie można skupić się wyłącznie na pomocy doraźnej i trzeba zrobić wszystko aby 

powstały nowe lokale socjalne. Zadanie to zostało powierzone Zespołowi ds. budowy nowego budynku 

socjalnego w Kamieniu Pomorskim. Obecni na posiedzeniu Komisji przedstawiciele samorządów teryto-

rialnych zadeklarowali pomoc finansową z przeznaczeniem na budowę lokali socjalnych. Drugie posiedze-

nie Komisji związane było z działaniami mającymi na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Po-

wiatu Kamieńskiego, jak również turystom przyjeżdżającym na wypoczynek z terytorium całego kraju. 

Spotkanie poświęcone było przede wszystkim zapewnieniu bezpieczeństwa medycznego oraz skoordy-

nowaniu działań ratowniczych w okresie wzmożonego ruchu turystycznego. Przedstawicie gmin leżących 

na terenie Powiatu Kamieńskiego przedstawili dane, z których wynikało, że osoby wypoczywające nad 

wodą mają zapewnione bezpieczeństwo na odpowiednim poziomie. Zdaniem uczestniczących w posie-

dzeniu Komisji stan przygotowania i właściwego zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Powiatu Kamień-

skiego jest wystarczający, a współpraca ze służbami przebiega pozytywnie. Obecne na spotkaniu środo-

wiska medyczne (przedstawiciele Szpitala i PZOZ-ów) zgłosiły problem z rosnącą w okresie letnim liczbą 

pacjentów, którym należy zapewnić opiekę zdrowotną. Komisja postanowiła zająć się tym problemem 

m.in. wnioskując do NFZ o zwiększenie środków finansowych. Niestety, mimo kilku prób nie udało się do 

chwili obecnej doprowadzić do spotkania przedstawiciela NFZ z zainteresowanymi stronami. 

Starosta Kamieński: 

Paweł Czapkin 
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SPRAWOZDANIE 

 STAROSTY POLICKIEGO 

 z dnia 29 stycznia 2010 r. 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Polickiego za 2009 r. 

1. W celu realizacji zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspek-

cjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa, 

w oparciu o art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) Starosta Policki Zarządzeniem Nr 8/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. po-

wołał Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Polickiego, zwaną dalej Komisją, w skład której weszli: 

1) Starosta jako przewodniczący; 
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2) dwóch radnych delegowanych uchwałą Rady Powiatu w Policach; 

3) dwóch przedstawicieli Policji delegowanych przez Komendanta Powiatowego Policji w Policach; 

4) trzy osoby powołane przez Starostę. 

Ponadto w pracach komisji stale uczestniczy zastępca Prokuratora Rejonowego Szczecin - Zachód wska-

zany przez właściwego Prokuratora Okręgowego w Szczecinie. 

2. W związku z koniecznością dokonania zmian porządkowych oraz zmianą w składzie Komisji, Staro-

sta Policki Zarządzeniem Nr 22/2008 z dnia 22 października 2008 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie 

powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Polickiego ustalił nowy skład Komisji. 

Aktualnie skład osobowy Komisji - jako stali jej członkowie - tworzą: 

1) Guździoł Leszek - przewodniczący; 

2) Drzazga Kazimierz - członek komisji; 

3) Arciszewski Cezary - członek komisji; 

4) Pietrek Grzegorz - członek komisji; 

5) Golisowicz Beata - członek komisji; 

6) Podlecki Andrzej - członek komisji; 

7) Mejer Dariusz - członek komisji; 

8) Zbigniew Budnik - członek komisji. 

W pracach Komisji uczestniczy także - Prokurator Grzegorczyk Janusz - delegowany przez Prokuratora 

Okręgowego Prokuratury Rejonowej Szczecin - Zachód. 

 

 

 

 

Załącznik do sprawozdania 

Starosty Polickiego 

z dnia 29 stycznia 2010 r. 

Informacja z realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości 

oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego” w 2009 r. 

W celu określenia stopnia realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony 

Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego” w dniu 29 grudnia 2009 r. wystosowano pismo do 

Burmistrzów, Wójtów, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży, powiatowych jednostek orga-

nizacyjnych oraz komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Policach, w którym zwrócono się 

z prośbą o przedstawienie pisemnej informacji dotyczącej realizowanych programów poprawy stanu i po-

czucia bezpieczeństwa obywateli oraz podjętych działań prewencyjnych, edukacyjnych i prewencyjno - 

wychowawczych dla zapobiegania różnego rodzajom zagrożeniom, w tym m.in. udzielonej pomocy ofia-

rom przemocy w rodzinie, pomocy medycznej i socjalnej osobom uzależnionym, organizacji czasu wolne-

go dla dzieci i młodzieży. 

Z otrzymanych informacji, w ramach realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz 

Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego realizowano następujące programy i podpro-

gramy: 

1) „Bezpieczna i przyjazna szkoła” - program ma na celu przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole 

oraz poprawę poczucia bezpieczeństwa w szkole. Efektem realizacji programu jest spadek - w sto-

sunku do lat poprzednich - zachowań ryzykownych wśród uczniów. Uczniowie rozpoznają uczucia, 

emocje u siebie i innych, zdobyli umiejętność rozładowywania negatywnych uczuć i napięć, lepiej ra-

dzą sobie ze stresem, są bogatsi w umiejętność pozyskiwania społecznego wsparcia w sytuacjach 

trudnych. Na poprawę bezpieczeństwa wpływ miało zainstalowanie kamer monitorujących, zatrud-

nienie agencji ochrony do całodobowej ochrony obiektu, zorganizowanie całodobowej portierni w in-

ternacie Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, wymiana nawierzchni pokrycia boisk 

przyszkolnych, a także przeprowadzenie szeregu szkoleń z zakresu BHP oraz szkoleń pedagogów 

w zakresie walki z przemocą, demoralizacją i mobbingiem w szkole; 

2) „Bezpieczna droga do i ze szkoły” - wraz z rozpoczęciem roku szkolnego pod wszystkimi szkołami 

podstawowymi i szkołami wiejskimi wystawiane były patrole Policji i Straży Miejskiej nadzorujące 
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ruch drogowy w rejonie tych szkół. Akcja w mniejszym zakresie prowadzona jest nadal. Do udziału 

w akcji zaangażowanych zostało łącznie 42 policjantów. Ponadto policjanci wraz z aplikantami Straży 

Miejskiej przeprowadzili w szkołach prelekcje nt. „Bezpiecznej drogi do i ze szkoły”. Spotkania skie-

rowane były do uczniów klas I-II szkół podstawowych. Podczas spotkań rozdano kamizelki odblasko-

we, taśmy i elementy odblaskowe w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym. 

Ponadto rozdano dzieciom książeczkę pt. „Straż Miejska nie tylko dzieciom” oraz plany lekcji. Przygo-

towywano dzieci do odbycia egzaminów na kartę rowerową; 

3) „Stop szkolnej przemocy i agresji” - jest to program autorski Komendy Powiatowej Policji w Policach. 

Realizowany jest na terenie Polic i Nowego Warpna. Główne cele programu to: 

a) uwrażliwienie dzieci na możliwości pojawienia się zagrożeń w drodze do i ze szkoły, w czasie za-

bawy i przebywania w domu, 

b) wskazanie na sposoby radzenia sobie w sytuacjach zagrożeń, 

c) zwrócenie uwagi na umiejętności przewidywania skutków nieodpowiedniego postępowania i za-

chowania w różnych sytuacjach i miejscach, 

d) przedstawienie uczniom zakresu ich odpowiedzialności za bezpieczeństwo innych, 

e) wykształcenie umiejętności zwracania się o pomoc w przypadkach występowania zagrożeń. 

 W ramach powyższego programu przeprowadzono 54 spotkania z dziećmi i młodzieżą, w których 

uczestniczyło ok. 1200 uczniów; 

4) „Przyjaciele Gryfusia” - program prewencyjny skierowany dla uczniów klas I-III szkół podstawowych 

całego województwa zachodniopomorskiego, mający na celu ograniczenie przestępczości wśród nie-

letnich oraz promocji pozytywnych zachowań wśród najmłodszych. Główne cele programu to uświa-

damianie o zagrożeniach, sposoby unikania sytuacji prowokujących sprawcę, wypracowanie odruchu 

odpowiedzialności za siebie. Przewodnikiem i głównym bohaterem programu jest maskotka Gryfuś. 

W ramach tego programu 700 dzieci z terenu powiatu polickiego otrzymało „Elementarze zasad bez-

pieczeństwa”; 

5) „Tabor” - program realizowany przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Policach. W związku 

z wzrastającą liczbą negatywnych zachowań, połączonych z chuligańskimi wybrykami i wulgaryzmami 

w środkach publicznej komunikacji miejskiej podjęto działania zmierzające do minimalizacji i ograniczenia 

tego typu zachowań, poprzez skierowanie patroli do autobusów „po cywilnemu”. Efektem tego było 

ukaranie około 300 osób mandatami za tzw. wykroczenia porządkowe. Zatrzymano 11 sprawców 

przestępstw; 

6) zakończono rozbudowę monitoringu miasta Police. Podłączono nowe stanowiska kamerowe do sieci 

monitoringu. Wymieniono 5 starych kamer na 11 nowych; 

7) „Bezpieczne Wakacje” - akcja realizowana jest w okresie letnim, kierowana jest do dzieci i młodzieży, 

a także wychowawców kolonijnych oraz w miejscu zamieszkania. Prowadzono prelekcje, pogadanki 

odnoszące się do prewencji chorób zakaźnych, odzwierzęcych, ukąszeń, chorób przenoszonych przez 

kleszcze, zatruć pokarmowych.  

W czerwcu w okresie poprzedzającym wakacje policjanci Komendy Powiatowej Policji w Policach od-

byli 15 pogadanek i spotkań z dziećmi w szkołach, poruszając zagadnienia związane z zagrożeniami 

i ich unikaniem. W ramach czynności przygotowawczych, w okresie przedwakacyjnym, Komenda 

Powiatowa Policji w Policach zorganizowała i przeprowadziła „Powiatowy turniej wiedzy o bezpie-

czeństwie w ruchu drogowym Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych”. Jest to impreza cykliczna, któ-

ra odbywa się co roku i cieszy się dużą popularnością. W maju wspólnie z SOSW w Policach, Woje-

wódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Szczecinie i Starostwem Powiatowym w Policach prze-

prowadzono turniej wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym dla uczniów szkół i ośrodków spe-

cjalnych z całego województwa. W okresach weekendowych prowadzone były patrole akwenów 

wodnych, kontrole na wodach, kontrole dzikich kąpielisk, mające na celu bezpieczeństwo nad wodą 

osób kąpiących się i korzystających ze sprzętu pływającego. Dokonano kontroli 18 autokarów udają-

cych się z dziećmi na wycieczki, przeprowadzono spotkania z organizatorami wypoczynku oraz pod-

dawano lustracji obiekty wypoczynku dzieci i młodzieży. Prowadzono nadzór nad bezpieczeństwem 

podróżujących w środkach komunikacji publicznej oraz na dworcach PKS i PKP, szczególnie w zakre-

sie kradzieży mienia i rozbojów, sprzedaży i spożywania narkotyków oraz napojów alkoholowych, pe-

dofilii i psychomanipulacji nieletnich, pozostawiania dzieci bez opieki; 

8) „Bezpieczne Ferie” - program realizowany w trakcie trwania ferii zimowych, kierowany jest do dzieci 

wypoczywających w miejscu zamieszkania. Przeprowadzono dystrybucje materiałów oświatowo-

zdrowotnych odnoszących się do podstawowych zasad bezpieczeństwa, prewencji palenia tytoniu, 

picia alkoholu i pomocy przedmedycznej w okresie zimowym, a także ogólnych zasad bezpiecznego 

poruszania się po portalach internetowych. W ramach programu przeprowadzono kontrole autokarów 
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udających się z dziećmi na wycieczki, wykonywane przez Referat Ruchu Drogowego Komendy Po-

wiatowej Policji w Policach, skierowano do służby zwiększoną liczbę funkcjonariuszy ruchu drogowego, 

odbyto pogadanki z dziećmi i młodzieżą na temat bezpiecznego zachowania podczas ferii zimowych; 

9) „Wolni od…4” - czwarta edycja programu profilaktycznego dotyczy uczniów wszystkich szkół pod-

stawowych i gimnazjalnych Gminy Police, ich rodziców i nauczycieli. W roku 2009 program skupiał 

się przede wszystkim na zanalizowaniu sytuacji w grupach rówieśniczych (ankieta badająca poziom 

integracji grupy, poczucia bezpieczeństwa i akceptacji oraz realizacji potrzeb indywidualnych) oraz 

przeciwdziałaniu zjawisku agresji i przemocy, wulgaryzmów. Istotnym wzmocnieniem pracy profilak-

tycznej tej edycji programu było uruchomienie strony internetowej. Program „Wolni od…4” realizo-

wany był w formie zajęć z uczniami, poruszającymi tematykę: profilaktyki uzależnień (alkohol, słody-

cze, nikotyna, narkotyki), komunikacji - wulgaryzmy, rozwiązywanie konfliktów, prawidłowe nawią-

zywanie relacji w grupie rówieśniczej, problematyka wyizolowania z grupy rówieśniczej oraz komuni-

kacji w mediach i cyberprzestrzeni - uzależnienie od komputera i Internetu, handel ludźmi. Organizo-

wano spotkania z rodzicami w formie zajęć warsztatowych oraz wywiadówek profilaktycznych; 

10) „Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce” - program antynikotynowy 

składający się z programu „Czyste Powietrze Wokół Nas” oraz akcji towarzyszących - obchodów 

„Światowego Dnia Bez Tytoniu” i „Światowego Dnia Rzucania Palenia” oraz akcji letniej i zimowej. 

Profilaktyka antynikotynowa jest niezmiennie prowadzona przez okres całego roku. Skierowana jest 

do ogółu społeczeństwa.  

Program realizowano w postaci: narad, prelekcji, form wizualnych, dystrybucji materiałów, rozmów 

z kierownictwem zakładów pracy, konkursów, apeli, emisji filmów, festynów zdrowotnych, prezen-

towanych spotów reklamowych, inscenizacji, pogadanek, dyskusji, prezentacji multimedialnych, zajęć 

praktycznych, warsztatowych.  

Grupa, do której dotarto z informacją to ok. 30 000 osób.  

Przez cały rok jest prowadzony monitoring przestrzegania zakazu palenia tytoniu w zakładach pracy, 

zakładach opieki zdrowotnej, zakładach gastronomicznych, placówkach nauczania i wychowania. 

W roku 2009 w trakcie kontroli i wizytacji nie stwierdzono nieprzestrzegania zakazu palenia, do listo-

pada skontrolowano 337 placówek, w 24 wyznaczono palarnie; 

11) Przeciwdziałanie narkomanii - funkcjonowanie w Policach Gminnego Biura ds. Przeciwdziałania Nar-

komanii. Do zadań biura należy koordynowanie wszelkich poczynań związanych z przeciwdziałaniem 

narkomanii, udzielanie pomocy psychologicznej osobom zgłaszającym się do biura, kierowanie osób 

uzależnionych do specjalistycznych ośrodków rehabilitacyjnych leczenia osób uzależnionych, prowa-

dzenie stałej współpracy ze wszystkimi instytucjami znajdującymi się na terenie Gminy ze szczegól-

nym uwzględnieniem szkół, policji, straży miejskiej, opieki społecznej. Zakupiono testy narkotykowe 

i przekazano do wykorzystania przez policję, szpital oraz szkoły gimnazjalne i średnie. Ponadto każdy 

mieszkaniec może bezpłatnie otrzymać test do badania; 

12) „Trzymaj Formę” - program prewencji nadwagi i otyłości, skierowany do uczniów klas V-VI szkół 

podstawowych i klas I-III szkół gimnazjalnych oraz rodziców tych uczniów. Ma on na celu promowa-

nie zdrowego stylu życia poprzez uświadomienie roli właściwego odżywiania i aktywności fizycznej. 

Program realizowano poprzez szkolenia, narady, wykłady, prelekcje, pogadanki, referaty, odczyty, in-

struktarze, dyskusje dydaktyczne, projekty edukacyjne, formy wizualne, imprezy szkolne, dystrybucje 

materiałów, prace autorskie uczniów, uczenie wspomagane komputerem, badania ankietowe, zawody 

sportowe, rajdy, zajęcia fitness, maratony sportowe, zajęcia praktyczne, ćwiczenia, pokazy, konkursy. 

W programie udział wzięło ok. 2330 uczniów i ich rodziców; 

13) „Radosny Uśmiech - Radosna Przyszłość” - program profilaktyki próchnicy zębów, skierowany do 

uczniów klas II szkół podstawowych.  

Program realizowany poprzez szkolenia, narady, pogadanki, instruktarze i pokazy szczotkowania zę-

bów, zajęcia praktyczne, ćwiczenia, emisje filmów, formy wizualne, wizyty u stomatologów, prelek-

cje, dystrybucje, dyskusje dydaktyczne, uczenie aktywizujące, uczenie wspomagane komputerem, 

fluoryzacje, konkursy plastyczne, gry dydaktyczne.  

Programem objęto 3414 uczniów szkół podstawowych.  

Olbrzymią trudnością w realizacji programu jest brak materiałów edukacyjnych, które uatrakcyjniłyby 

program. Na rok szkolny 2008/2009 nie udało się pozyskać materiałów edukacyjnych czy dodatko-

wych funduszy, jednakże w niektórych placówkach zapewniono dzieciom szczoteczki do zębów 

z funduszy szkolnych; 

14) „Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV” - program skierowany jest do 

ogółu społeczeństwa. W ramach tego przedsięwzięcia prowadzone są działania towarzyszące - kam-

pania multimedialna „Wróć bez HIV” oraz obchody „Światowego Dnia AIDS”. Kampania skierowana 
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jest do osób młodych, stanowiących grupę najwyższego ryzyka zakażenia się wirusem HIV. Wykorzy-

stywana jest reklama radiowa, prasowa, internetowa oraz billboardy, plakaty, ulotki, kalendarze. 

W ramach prowadzonej profilaktyki HIV/AIDS uwzględniane są obchody Światowego Dnia AIDS - 1 

grudzień, w tym roku zorganizowano dla gimnazjalistów IX Powiatową Olimpiadę Wiedzy o AIDS. 

Edukacja zdrowotna prowadzona jest poprzez narady, pogadanki, konkursy, zajęcia warsztatowe, 

projekcje filmów, dyskusje dydaktyczne, ekspozycje wizualne (wystawy i plakaty). Grupa docelowa 

to ok. 30 000 osób; 

15) „Wolność Oddechu - Zapobiegaj Astmie” - program profilaktyki astmy skierowany do uczniów klas  

I-III szkół podstawowych. Program realizowany po raz ostatni w roku 2009, w następujących for-

mach: szkolenia, wykłady, narady, dyskusje dydaktyczne, prelekcje, pogadanki, ekspozycje wizualne, 

ćwiczenia, zajęcia praktyczne, uczenie aktywizujące, wspomagane komputerem, projekcje filmów, 

dystrybucje materiałów.  

Programem objęto 365 uczniów w 6 szkołach podstawowych; 

16) „Prewencja Nowotworów” - program dotyczy edukacji przeciwnowotworowej. Ma na celu uświado-

mienie społeczeństwu, że to oni sami są odpowiedzialni za własne zdrowie. Zachęca do wykonywa-

nia regularnych badań profilaktycznych, które pomagają w wykryciu choroby we wczesnym stadium. 

Namawia kobiety do regularnych badań cytologicznych oraz wykonywania samobadania piersi.  

Działalność edukacyjna prowadzona jest zarówno wśród kobiet i mężczyzn.  

W szczególności edukacją objęci są uczniowie klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz pacjenci 

w Zakładach Opieki Zdrowotnej na terenie Powiatu Polickiego. W ramach programu odbywają się po-

gadanki z instruktażem w zakresie badania piersi, rozmowy indywidualne oraz promowane są badania 

cytologiczne; 

17) „Profilaktyka alkoholowa” - akcja mająca na celu weryfikację postaw młodych ludzi w odniesieniu do 

alkoholu. Profilaktyka alkoholowa realizowana jest także w ramach akcji Bezpieczne Ferie oraz Bez-

pieczne Wakacje. Akcję przeprowadzono w oparciu o narady, dystrybucję materiałów, pogadanki i za-

jęcia warsztatowe. Policjanci z KPP Police czynnie uczestniczyli w pracach Gminnej Komisji Rozwią-

zywania Problemów Alkoholowych w celu ujawniania przypadków łamania ustawy o przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, a w szczególności sprzedawania alkoholu nieletnim, handlu alkoholem bez wymaga-

nego zezwolenia, kierowania osób uzależnionych na leczenie odwykowe itp. Kontrole są cyklicznie 

przeprowadzane w lokalach handlowych i gastronomicznych. Łącznie przeprowadzono 60 kontroli, 

z tego 41 przy udziale dzielnicowych z KPP Police; 

18) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzi następujące działania: 

a) finansowanie świetlic środowiskowych, klubów młodzieżowych i Środowiskowych Ognisk Wycho-

wawczych, w których prowadzone jest dożywianie dzieci i młodzieży, pomoc w dorabianiu lekcji, 

w trudnych sytuacjach szkolnych a nawet rodzinnych, zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne, 

b) organizowanie zajęć i wycieczek w czasie ferii zimowych, 

c) prowadzenie programów profilaktycznych w szkołach, 

d) prowadzenie punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin, 

e) prowadzeniu punktu porad prawnych dla osób uzależnionych i ich rodzin, a także zagrożonych 

przemocą i wykluczeniem społecznym, 

f) finansowanie dojazdów do Ośrodka Leczenia Uzależnień w Szczecinie, 

g) współfinansowanie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; 

19) „Program współpracy z rodzicami” - polega na zachęcaniu rodziców do systematycznej współpracy ze 

szkołą oraz umożliwia bezpośrednią i pośrednią pomoc rodzicom w oddziaływaniach wychowawczych; 

20) „Szkolny Program Profilaktyki” - program ma na celu rozwijanie wśród wychowanków postaw pro-

społecznych i prozdrowotnych, rozpoznawanie zagrożeń niebezpiecznych dla zdrowia i wskazanie 

możliwości ich unikania, umiejętne gospodarowanie czasem wolnym, wypracowanie sposobów ra-

dzenia sobie w sytuacjach trudnych, bezpieczne korzystanie ze sprzętu AGD i RTV, poznawanie za-

sad prawidłowego zachowania się w sytuacjach zagrożenia. Dzięki temu programowi wychowanko-

wie zdobyli umiejętność określania stanu zjawiska agresji i autoagresji oraz wiedzę dotyczącą konse-

kwencji zachowań autoagresyjnych, kształtowania i wzmacniania adekwatnej samooceny i poczucia 

własnej wartości; 

21) „Profilaktyka grypy sezonowej i A/H1N1” - akcja informacyjna dotycząca prewencji zachorowań na 

grypę, promowania zachowań bezpiecznych, postępowania w przypadku kontaktu z osobami chorymi 

na grypę A/H1N1 oraz służąca promocji szczepień ochronnych w sezonie grypowym; 

22) „Jak dobrze być przedszkolakiem” - projekt realizowany był z troski o prawidłowy rozwój i wyrówny-

wanie dzieci z terenów zmarginalizowanych. W ramach programu powstało 6 punktów przedszkolnych, 

utworzono 8 grup, obejmując edukacją 120 dzieci z terenu gminy Dobra. Szkoleniem objęci zostali rów-
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nież rodzice w celu podniesienia świadomości znaczenia wczesnej edukacji oraz zmiany mentalności. 

Zajęcia wspomagali logopedzi, psycholodzy, pedagodzy. Zajęcia z rytmiki i gimnastykę korekcyjno-

kompensacyjną prowadzili specjaliści z długoletnim doświadczeniem. Dzieci z miesiąca na miesiąc 

stawały się bardziej otwarte, zaczęły lepiej radzić sobie w relacjach z rówieśnikami, chętnie uczestni-

cząc w zajęciach. Szkolenia i warsztaty były nieodpłatne; 

23) prowadzenie na terenie Powiatu Polickiego oddziałów powiatowej placówki opiekuńczej wsparcia 

dziennego o zasięgu ponadgminnym (oddział w gminie Dobra, Kołbaskowo, Nowe Warpno i Police) 

„Pomoc dziecku i rodzinie w 2009 r.”. Placówki poprzez swoje oddziały realizowały następujące za-

dania: pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizacja zabaw i zajęć 

sportowych, stała praca z rodziną dziecka. Realizowany na terenie Powiatu Polickiego program objął 

przede wszystkim środowiska zagrożone marginalizacją społeczną. Uczestnicy programu pochodzili 

z rodzin dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo, a także takich, w których występują różnego 

rodzaju patologie - przestępczość, narkomania, alkoholizm, przemoc w rodzinie. Efektem realizacji te-

go programu jest zmniejszenie liczby dzieci kierowanych do placówek opieki całkowitej, poprawa re-

lacji między rodzicami a dziećmi, podniesienie poczucia własnej wartości zarówno u dzieci jak i ich 

rodziców, zmniejszenie udziału dzieci w grupach nieformalnych (patologicznych, przestępczych), pod-

niesienie świadomości rodziców i opiekunów o roli współpracy ze szkołą i placówkami opiekuńczo-

wychowawczymi w procesie wychowania, wygaszenie negatywnych emocji nagromadzonych wsku-

tek niewłaściwych relacji rodzinnych i rówieśniczych, wykształcenie w dzieciach i młodzieży umiejęt-

ności zachowań asertywnych, przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania jej zadań; 

24) „Biuro Porad i Informacji Obywatelskiej” - program realizowany przez Policką Inicjatywę Społeczną 

„IMPULS”, mający na celu ułatwienie dostępu do bezpłatnych porad prawnych i informacji obywatel-

skiej mieszkańcom z terenu Powiatu Polickiego, będących w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej. 

Biuro cieszyło się dużym powodzeniem wśród mieszkańców. Do najczęściej załatwianych problemów 

i spraw, którymi zajmowali się doradcy biura należały: sprawy dotyczące ubezpieczeń społecznych, 

majątkowych, uprawnień emerytalnych, pracowniczych, pomocy społecznej, sprawy z zakresu prawa 

rodzinnego, spadkowego, administracyjnego, nadmiernego zadłużenia, możliwości korzystania z po-

mocy sądowej, tworzenia oraz funkcjonowania organizacji pozarządowych; 

25) „Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie” oraz jego edycja pogłębiona, 

realizowany był przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Prowadzony był w formie warsz-

tatowej. Uzyskane efekty to ilościowe i jakościowe zmniejszenie sprawstwa przemocy domowej, 

zwiększenie zdolności uczestników programu do kontroli własnych zachowań, zapobieżenie eskalacji 

przemocy domowej, wzrost krytycyzmu wobec zachowań przemocowych, zwiększenie empatii i sza-

cunku wobec bliskich; 

26) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło konkurs na projekt dotyczący bezpieczeń-

stwa imprez sportowych pod nazwą „Bezpieczeństwo imprez sportowych”. Działanie to wpisuje się 

bezpośrednio w rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań pn. „Razem 

bezpieczniej”. Celem programu jest zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom oraz 

wzrost realnego bezpieczeństwa w Polsce. Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach zgłosił 

do konkursu projekt pn. „Sport - drogą do siebie i drugiego człowieka”, który został uznany za najlep-

szy w kraju i otrzymał pierwszą nagrodę w wysokości 50 000 zł.  

Z przedstawionej powyżej informacji należy wnioskować, iż „Powiatowy Program Zapobiegania Prze-

stępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego” realizowany był w stop-

niu zadawalającym.  

Na stopień realizacji powyższego programu wpływ miało przede wszystkim zaangażowanie podmio-

tów i instytucji realizujących poszczególne przedsięwzięcia. Ponadto prowadzonych było szereg pro-

gramów i akcji, których nie ujęto w „Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości oraz 

Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego”.  

Podsumowując należy podkreślić, że ujęte w „Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości 

oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego” wielokierunkowe działania mające 

na celu poprawę szeroko rozumianego bezpieczeństwa obywateli dają nadzieję na bezpieczniejsze 

funkcjonowanie społeczności powiatu i będą dalej aktywizowane i kontynuowane. 

 

Starosta: 

Leszek Guździoł 
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK.4.K.0911/6/2010 

 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

 z dnia 25 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 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, 

poz. 420, Nr 157, poz. 1241), stwierdzam nieważność: 

– § 4 ust. 3 pkt 1 załącznika nr 2 do uchwały Nr XXXVII/402/09 Rady Miejskiej w Trzcińsku-

Zdroju z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o cha-

rakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój w zakresie 

wyrazów „na podstawie dokumentów potwierdzających zakup zaakceptowanych przez Kie-

rownika Zespołu Administracyjnego Oświaty, do której uczęszcza uczeń. W przypadku 

uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez inne niż Gmina Trzcińsko-Zdrój pod-

mioty, dokumenty potwierdzające zakupy przedkładane są w Zespole Ekonomiczno-

Administracyjnym Oświaty celem ich akceptacji;” oraz: 

– § 4 ust. 4, 

– § 5, 

– § 6 załącznika nr 2 do ww. uchwały. 

Uzasadnienie 

W dniu 18 grudnia 2009 r. Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju podjęła uchwałę Nr XXXVII/402/09 w spra-

wie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 

terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój. 

W § 4 ust. 3 pkt 1 Regulaminu, stanowiącego załącznik nr 2 do przedmiotowej uchwały Rada Miejska 

w Trzcińsku-Zdroju postanowiła, iż „Stypendium udzielone w formach określonych w ust. 1, 2 i 3 reali-

zowane jest: poprzez refundację poniesionych kosztów na podstawie dokumentów potwierdzających za-

kup zaakceptowanych przez Kierownika Zespołu Administracyjnego Oświaty, do której uczęszcza uczeń. 

W przypadku uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez inne niż Gmina Trzcińsko-Zdrój 

podmioty, dokumenty potwierdzające zakupy przedkładane są w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym 

Oświaty celem ich akceptacji.” W § 4 ust. 4 Regulaminu zawarty został zapis, że „W przypadku otrzyma-

nia stypendium w formie świadczenia pieniężnego wnioskodawca zobowiązany jest przechowywać do-

kumenty potwierdzające wykorzystanie stypendium na cele edukacyjne przez 1 rok od daty przyznania 

stypendium oraz przedstawiać je na każdorazowe żądanie organu przyznającego świadczenie.” Następnie, 

w § 5 przedmiotowego Regulaminu Rada postanowiła, że „Kierownik ZEAO zobowiązany jest do kontroli 

wykorzystywania stypendium zgodnie z jego przeznaczeniem.”, a w § 6, że „W przypadku braku udoku-

mentowania poniesionych wydatków lub wykorzystania stypendium szkolnego na cele inne niż edukacyjne, 

na wniosek Kierownika ZEAO zmienia się forma realizacji stypendium ze świadczenia pieniężnego na re-

fundację”. 

W ocenie organu nadzoru powyższymi przepisami Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju wykroczyła poza 

kompetencje ustawowe określone w art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Zgodnie ze wskazanym przepisem rada miejska uchwala 

regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 

gminy, kierując się celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w którym określa w szczególności: 

1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich 

rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1; 
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2) formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na 

terenie gminy; 

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego; 

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego. 

Powyższy przepis art. 90f ustawy przyznaje organowi stanowiącemu gminy uprawnienie do uregulowania 

w drodze uchwalonego regulaminu kwestii, związanych z udzielaniem pomocy materialnej uczniom, za-

mieszkałym na terenie danej gminy. Wskazana kompetencja nie oznacza jednak dowolności w działaniu 

rady miejskiej w tym zakresie. Zgodnie bowiem z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej organy wła-

dzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, co oznacza, że każda norma kompetencyjna 

musi być realizowana w taki sposób, aby nie naruszała innych przepisów ustawy. 

Wskazać również należy, że kryteria warunkujące możliwość udzielenia stypendium szkolnego, określone 

zostały w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty. Do kryteriów tych należą: niskie dochody na osobę 

w rodzinie oraz występowanie trudnej sytuacji materialnej, w szczególności bezrobocia, niepełnosprawno-

ści, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności i innych przyczyn, wskazanych w powyższym prze-

pisie ustawy. 

Z kolei, zawarte w art. 90f pkt 3 ustawy o systemie oświaty pojęcie „trybu i sposobu udzielania stypen-

dium szkolnego” należy rozumieć jako obligujące radę miejską do uregulowania w drodze przyjętego Regu-

laminu technicznych aspektów udzielania pomocy socjalnej w tej postaci. Rada może w szczególności 

ustalić: właściwość komórek lub jednostek organizacyjnych gminy przyjmujących i rozpatrujących wnio-

ski, zasady wstępnej kontroli wniosków pod względem formalnym oraz kolejność podejmowanych czyn-

ności w toku postępowania poprzedzającego wydanie decyzji w przedmiocie stypendium szkolnego. 

Stanowiąc Regulamin w omawianym zakresie (tryb i sposób udzielania stypendium) rada miejska nie może 

wykraczać poza wymagania określone przepisami powszechnie obowiązującego prawa, ani wprowadzać 

norm sprzecznych z ustawą. W pojęciu „tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego” nie mieści się, na 

przykład, ustalenie innej właściwości organów niż wynikająca z art. 90m ustawy o systemie oświaty, 

upoważnienie do udzielania stypendiów ośrodka pomocy społecznej, a także ustalenie wyższych, niż 

określone w ustawie, wymagań formalnych lub merytorycznych udzielenia stypendium. Nie jest również 

możliwe, co uczyniła Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju w przedmiotowej uchwale, ustalenie w Regulami-

nie „własnych” zasad postępowania w zakresie rozliczania się z otrzymanego stypendium szkolnego oraz 

żądania od osoby, która otrzymała stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego udokumento-

wania poniesionych wydatków oraz zaakceptowanie ich przez kierownika ZEOA. Powyższe postanowienia 

Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 

Gminy Trzcińsko-Zdrój - w zakresie obowiązku rozliczania się z otrzymanego stypendium - wykraczają 

poza przyznaną organowi stanowiącemu gminy kompetencję przewidzianą w przepisie art. 90f pkt 3 

ustawy o systemie oświaty. 

Ponadto, wskazać należy, że przepisy ustawy o systemie oświaty, określające warunki uprawniające do 

ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego, nie przewidują instytucji „rozliczenia się z otrzymanego 

stypendium szkolnego”, którą Rada bezpodstawnie wprowadziła we wskazanych wyżej przepisach Regu-

laminu. 

Organ nadzoru podkreśla także, że na mocy § 6 Regulaminu Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju, określiła 

sytuacje, w której następuje zmiana formy realizacji stypendium szkolnego ze świadczenia pieniężnego na 

refundację. W ocenie organu nadzoru, żaden przepis spośród przepisów zawartych w rozdziale 8a ustawy 

o systemie oświaty, regulującym kwestie pomocy materialnej dla uczniów, w tym art. 90f nie przyznaje 

radzie miejskiej kompetencji do określenia w drodze regulaminu przypadków stanowiących podstawę do 

zmiany formy realizacji stypendium szkolnego. Ustawodawca w art. 90o ust. 4 omawianej ustawy zawarł 

jedynie uregulowanie, iż „stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, 

które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego”, przy czym za przyczyny, które stanowiły 

podstawę przyznania stypendium szkolnego uznać należy te okoliczności dotyczące statusu materialnego 

ucznia, które bezpośrednio uzasadniały przyznanie stypendium. 

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, iż przepisy uchwały Nr XXXVII/402/09 Rady Miejskiej 

w Trzcińsku-Zdroju w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój, w sposób istotny naruszają przepisy obowiązu-

jącego prawa, a co za tym idzie stwierdzenie ich nieważności - we skazanym na wstępie zakresie - jest 

uzasadnione i konieczne. 
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Niniejsze rozstrzygnięcie może być zaskarżone bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Szczecinie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 30 dni 

od daty doręczenia rozstrzygnięcia. 

 

w.z. Wojewody Zachodniopomorskiego: 

Andrzej Chmielewski 

Wicewojewoda 

 
575 

 

576 

576 

OBWIESZCZENIE 

 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

 z dnia 4 marca 2010 r. 

w sprawie podziału dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia 

w zakresie zwalczania AIDS i przeciwdziałania zakażeniom HIV. 

 Zgodnie z art. 123 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) podaje się do wiadomości publicznej podział dotacji celowej 

na realizację w roku 2010 zadania z zakresu ochrony zdrowia - w zakresie zwalczania AIDS i przeciwdzia-

łania zakażeniom HIV: 

 

Lp. 

 

Nazwa podmiotu Nazwa programu Kwota 

dotacji 

 

1 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Promocji 

Zdrowia „TADA” w Szczecinie 
 

 

Wiedza o HIV/AIDS to 

inwestycja w siebie. 

 

 

 

8 820 zł 

 

2 

 

Polskiego Towarzystwa Oświaty 

Zdrowotnej Oddział Terenowy 

w Szczecinie 
 

 

Ciąża bez HIV - bezpieczne 

macierzyństwo 

 

 

7 000 zł 

 

3 

 

Stowarzyszenia Wolontariuszy 

Wspierającego Osoby Żyjące z HIV 

i Chore na AIDS „DA DU” 

w Szczecinie 

 

 

„Kobieta a AIDS” 

Seminarium Ogólnopolskie dla 

kobiet seropozytywnych” 

 

 

4 000 zł 

 

4 

 

Stowarzyszenia Wolontariuszy 

Wspierającego Osoby Żyjące z HIV 

i Chore na AIDS „DA DU” 

w Szczecinie 

 

„Nic o nas bez nas” 

Wsparcie dla osób 

seropozytywnych  

 

 

7 000 zł. 
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5 

 

Stowarzyszenia Wolontariuszy 

Wspierającego Osoby Żyjące z HIV 

i Chore na AIDS „DA DU” 

w Szczecinie 

 

„Profilaktyczny tramwaj”. 

Nowatorskie programy 

profilaktyczne w obszarze 

HIV/AIDS dla ogółu 

społeczeństwa, ze szczególnym 

uwzględnieniem młodzieży  

 

7 780 zł. 

 

6 

 

Polskie Towarzystwo Zapobiegania 

Narkomanii w Warszawie  

 

„Seria pytań”. 

 

 

6 700 zł 

 

 

7 

 

Polskie Towarzystwo Zapobiegania 

Narkomanii w Warszawie 

 

Rozdawaj miłość. Nie zakażaj 

HIV. Program dla młodzieży 

ponadgimnazjalnej 

 

 

6 700 zł 

 

8 

 

Polski Czerwony Krzyż, 

Zachodniopomorski Zarząd 

Okręgowy 

 

Zwalczanie AIDS 

i przeciwdziałanie zakażeniom 

HIV na terenie województwa 

zachodniopomorskiego. 

 

 

2 000 zł. 

RAZEM 50 000 zł 

 

w.z. Wojewody Zachodniopomorskiego: 

Andrzej Chmielewski 

Wicewojewoda 
576 
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