
 

 

TREŚĆ: 

Poz.: 

U C H W A Ł Y  R A D Y  M I A S T A  

2404 – Nr XII/89/2011 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 września 2011 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/346/10 Rady Miejskiej w Białym Borze 

z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania 

terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy Biały Bór oraz 

gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających 

charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakte-

rze publiczno-prawnym, a także wskazania organów lub osób do tego upraw-

nionych 17708 

2405 – Nr XIII/71/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 27 października 2011 r. w spra-

wie określenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży komunalnych lokali 

mieszkalnych 17709 

2406 – Nr XII/147/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 12 października 2011 r. w sprawie 

ustalenia uprawnień pasażerów Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu sp. z o. o. 

do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu zbio-

rowego na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg 17710 

2407 – Nr XII/151/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 12 października 2011 r. w spra-

wie nadania nazw ulicom w Kołobrzegu 17713 

2408 – Nr XII/155/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 12 października 2011 r. w spra-

wie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koło-

brzegu do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 17716 

2409 – Nr XII/101/2011 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 31 sierpnia 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Po-

łczyn-Zdrój 17716 

U C H W A Ł Y  S E J M I K U  W O J E W Ó D Z T W A  

2410 – Nr VIII/93/11 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 września 

2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady przyzna-

wania i przekazywania stypendiów w ramach projektu „Zachodniopomorskie 

talenty - regionalny system stypendialny - III edycja” 17769 

2411 – Nr X/123/11 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 listopada 

2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/93/11 Sejmiku Województwa Za-

chodniopomorskiego z dnia 20 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia 

regulaminu określającego zasady przyznawania i przekazywania stypendiów 

w ramach projektu „Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypen-

dialny - III edycja” 17788 

P O R O Z U M I E N I A  

2412 – z dnia 30 września 2011 r. zwarte pomiędzy Gminą Dobra a Gminą-Miasto 

Szczecin w sprawie powierzenia realizacji zadania polegającego na zapewnie-

niu lokalnego transportu zbiorowego 17788 

Nr 133 Szczecin, dnia 21 listopada 2011 r. 
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O B W I E S Z C Z E N I A  

2413 – Nr 3/2011 Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 10 listopada 2011 r. 

w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyj-

nych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości po-

datkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższają-

cej 5000 zł 17789 

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

2414 – Nr NK.4.4131.216.2011.SA Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 paź-

dziernika 2011 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VI/SXIII/68/11 Rady 

Miejskiej w Wałczu z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia miejsc 

przeznaczonych na postój TAXI na gruntach będących własnością Gminy 

Miejskiej Wałcz oraz ustalenia opłat związanych z korzystaniem z miejsc prze-

znaczonych na postój TAXI 17793 
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UCHWAŁA NR XII/89/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE 

 z dnia 29 września 2011 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/346/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 kwietnia 

2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty 

wierzytelności Gminy Biały Bór oraz gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności 

pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych 

o charakterze publiczno-prawnym, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. 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. Dz. U. Nr 172, poz. 1441; 

Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. 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, Dz. U. z 2009 r. 

Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, 

poz. 675: Dz. U. z 2011 Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 59 ust. 2 usta-

wy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010 r. 

Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, 

poz. 1726) Rada Miejska w Białym Borze uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XLIV/346/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 kwietnia 2010 r. w spra-

wie zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy 

Biały Bór oraz gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter 

cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym, a także 

wskazania organów lub osób do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 76, poz. 1401), wprowadza 

się następujące zmiany: § 6 ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymuje następujące brzmienie: „Do umarzania, odraczania 

terminu spłaty lub rozkładania na raty wierzytelności pieniężnych wynikających ze stosunków cywilno-

prawnych oraz do umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty wierzytelności pieniężnych 

stanowiących niepodatkowe należności budżetu gminy Biały Bór o charakterze publicznoprawnym, 

uprawnieni są: 

1) Burmistrz, jeżeli kwota należności głównej nie przekracza 1.500 zł jednorazowo 

2) Łączna kwota umorzeń udzielonych przez Burmistrza w skali rocznej nie może przekroczyć 20.000 zł”. 

§ 2. Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białego Boru. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Zachodniopomorskiego. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Tadeusz Markiewicz 
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UCHWAŁA NR XIII/71/11 

 RADY MIEJSKIEJ W GOŚCINIE 

 z dnia 27 października 2011 r. 

w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat 

przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” i pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, t.j. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 

Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 

Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. 

Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, 

poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; 

z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, 

poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, 

poz. 1281), w związku z art. 68 ust. 1 pkt 7, ust. 1a i 1b oraz art. 70 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, 

poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011 r. 

Nr 64, poz. 115, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, 

poz. 789, Nr 187, poz. 1110), Rada Miejska w Gościnie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Nabywcom lokali mieszkalnych przysługuje bonifikata w wysokości 90% ustalonej ceny 

sprzedaży. 

2. Bonifikata udzielana od ceny lokalu obejmuje wszystkie jej składniki, w tym cenę udziału w prawie 

własności gruntu. 

§ 2. Na wniosek nabywcy będącego najemcą lokalu mieszkalnego, sprzedaż tego lokalu z zastosowa-

niem bonifikaty może nastąpić w systemie ratalnym, na następujących zasadach: 

1) należność za sprzedawany lokal może być rozłożona na raty określone w rokowaniach, płatne przez 

okres do 10 lat, 

2) pierwsza rata nie może być niższa niż 10% należnej ceny sprzedaży lokalu, 

3) rozłożona na raty nie spłacona część ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego podlega oprocentowaniu 

w wysokości równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, 

4) pierwsza rata podlega zapłacie nie później, niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność lokalu 

mieszkalnego, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie na zasadach ustalonych 

w protokole rokowań, 

5) rozłożona na raty niespłacona część ceny sprzedaży lokalu wraz z oprocentowaniem podlega zabez-

pieczeniu hipotecznemu, 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gościna. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVII/202/98 Rady Gminy Gościno w sprawie zasad sprzedaży gmin-

nych zasobów nieruchomości oraz uchwała Nr XXXV/262/02 Rady Gminy Gościno z dnia 21 lutego 

2002 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad sprzedaży gminnych zasobów nieruchomości. 

§ 5. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2012 r. 
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§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

 

 Przewodnicząca Rady 
 

Barbara Koleśnikow 
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UCHWAŁA NR XII/147/11 

 RADY MIASTA KOŁOBRZEG 

 z dnia 12 października 2011 r. 

w sprawie ustalenia uprawnień pasażerów Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu sp. z o. o. 

do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego 

na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. 

z 2011 r. Nr 45, poz. 236) oraz art. 40 ust. 1 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; 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 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; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; 

z 2010 r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, 

poz. 113; Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa uprawnienia pasażerów Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu sp. z o.o. do bez-

płatnych lub ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasto 

Kołobrzeg oraz sposób dokumentowania przez pasażerów tych uprawnień, zgodnie z załącznikiem do uchwały. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) bilecie elektronicznym spersonalizowanym - rozumie się przez to bilet w formie karty elektronicznej, 

bezstykowej, przypisany do konkretnej osoby (posiadacza) i zaopatrzony w zdjęcie posiadacza, umoż-

liwiający przejazdy ulgowe i za pełną odpłatnością, 

2) bilecie elektronicznym na okaziciela - rozumie się przez to bilet w formie karty elektronicznej, bezsty-

kowej, nie przypisany do konkretnej osoby, umożliwiający przejazdy ulgowe i za pełną odpłatnością, 

3) przewoźniku - rozumie się przez to Komunikację Miejską w Kołobrzegu sp. z o.o., 

4) mieszkańcu Kołobrzegu / mieszkańcu z terenu Powiatu Kołobrzeskiego - rozumie się przez to osobę 

przebywającą na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg / Powiatu Kołobrzeskiego z zamiarem stałego pobytu, 

5) studencie - rozumie się przez to osobę kształcącą się na studiach pierwszego stopnia (studia licen-

cjackie lub inżynierskie) lub drugiego stopnia (studia magisterskie), 

6) opiekunie / przewodniku osób niepełnosprawnych lub dotkniętych inwalidztwem, osób niewidomych 

lub słabo widzących - rozumie się przez to osobę, która ukończyła 13 lat, zostanie wskazana przez 

osobę uprawnioną, podróżuje w jej bezpośrednim sąsiedztwie i sprawuje nad nią faktyczną opiekę; 

przewodnikiem osoby niewidomej może być również pies posiadający status psa przewodnika. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIV/334/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 16 września 2008 r. w spra-

wie ustalenia uprawnień pasażerów Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu sp. z o.o. do bezpłatnych lub 

ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz. 

Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2008 r. Nr 89, poz. 1885). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego. 

 

 Przewodniczący Rady Miasta  
 

Ryszard Szufel 
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Załącznik 

do uchwały Nr XII/147/11 

Rady Miasta Kołobrzeg 

z dnia 12 października 2011 r. 
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UCHWAŁA NR XII/151/11 

 RADY MIASTA KOŁOBRZEG 

 z dnia 12 października 2011 r. 

w sprawie nadania nazw ulicom w Kołobrzegu. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 i 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 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 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; z 2009 r. Nr 223, poz. 1458, Nr 52, poz. 420; z 2010 r. 

Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, 

poz. 777, Nr 21, poz. 113) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje: 

§ 1. Ulicom powstałym w wyniku przyjęcia uchwały Nr XXV/346/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 

24 października 2008 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 107, poz. 2598) 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Miasta Koło-

brzeg „5 - Trzebiatowska” nadaje się następujące nazwy: 

l.p.  Nazwa ulicy  Nazwa skrócona  Oznaczenie symbolem w mpzp  Numer geodezyjny działki  

1 Kpt. Leszka Wiktorowicza Wiktorowicza KDD44 43/1 obr. 17 

2 Michała Kazimierza Radziwiłła Radziwiłła KDD105 451 obr. 16 

3 Jana Sobiepana Zamoyskiego Zamoyskiego KDD107 450 obr. 16 

4 Longinusa Podbipięty Podbipięty KDD108 445 obr. 16 

5 Pawła Jana Sapiehy Sapiehy KDD106 467 obr. 16 

§ 2. Położenie ulic określają załączniki graficzne do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg. 

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

wództwa Zachodniopomorskiego. 

 

 Przewodniczący Rady 

 

Ryszard Szufel 
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Załącznik nr 1 

do uchwały Nr XII/151/11 

Rady Miasta Kołobrzeg 

z dnia 12 października 2011 r. 
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Załącznik nr 2 

do uchwały Nr XII/151/11 

Rady Miasta Kołobrzeg 

z dnia 12 października 2011 r. 
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UCHWAŁA NR XII/155/11 

 RADY MIASTA KOŁOBRZEG 

 z dnia 12 października 2011 r. 

w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 

do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym dla uczniów. 

Na podstawie art. 39 ust. 4 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 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52. poz. 420 i Nr 157, 

poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, 

poz. 113) i art. 90 m ust. 2 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. 1658; 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; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, 

poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, 

Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje: 

§ 1. Upoważnia się Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu do prowadzenia 

postępowania, w tym wydawania decyzji administracyjnych, w indywidualnych sprawach z zakresu ad-

ministracji publicznej dotyczących przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXV/456/05 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 25 kwietnia 2005 r. 

w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw w przedmiocie przyznawania uczniom i innym osobom 

uprawnionym do świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 

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

wództwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. 

 

 Przewodniczący Rady 

 

Ryszard Szufel 
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UCHWAŁA NR XII/101/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W POŁCZYNIE-ZDROJU 

 z dnia 31 sierpnia 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Połczyn-Zdrój. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. 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; 

z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r.: Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, 

Nr 40, poz. 230; z 2011 r.: Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 20 ust. 1 
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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 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r.: Nr 113, poz. 954 i Nr 130, 

poz. 1087; z 2006 r.: Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2007 r.: Nr 127, poz. 880; z 2008 r.: 

Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 r.: Nr 24, 

poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, 

Nr 130, poz. 871; z 2011 r.: Nr 32, poz. 159 i Nr 153, poz. 901) Rada Miejska w Połczynie-Zdroju 

uchwala, co następuje: 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XL/313/2005 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 26 października 

2005 r. zmienionej uchwałą Nr VIII/76/2007 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 30 maja 2007 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Połczyn-Zdrój oraz po stwierdzeniu zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Połczyn - Zdrój przyjętym uchwałą XLVI/377/2002 Rady Miejskiej w Połczynie-

Zdroju z dnia 26 czerwca 2002 r., zmienionym uchwałą Nr XLVI/377/2006 Rady Miejskiej w Połczynie-

Zdroju z dnia 1 marca 2006 r. i uchwałą Nr XXXVIII/319/2009 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 

20 lipca 2009 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Połczyn-Zdrój, 

obejmujący obszar o łącznej powierzchni 31,25 ha, oznaczony na rysunkach planu. 

2. Integralną częścią uchwały są następujące załączniki: 

1) załącznik nr 1a - rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Połczyn-Zdrój 

obszar śródmieście w skali 1:1000; 

2) załącznik nr 1b - rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Połczyn-Zdrój 

dla terenu przy ul. Sportowej w skali 1:1000; 

3) załącznik nr 2 - wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Połczyn-Zdrój; 

4) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu; 

5) załącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

3. Na rysunku planu określono następujące elementy: 

1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

2) przeznaczenie terenów; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) obowiązujące linie zabudowy; 

5) budynki wpisane do rejestru zabytków; 

6) budynki o walorach zabytkowych; 

7) budynki o niskich walorach przestrzennych; 

8) budynki wyburzone lub przeznaczone do rozbiórki; 

9) granicę obszaru zabytkowego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków; 

10) granicę strefy WIII ograniczonej ochrony stanowiska archeologicznego; 

11) granicę strefy ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego i zabytkowej zabudowy; 

12) granicę strefy ochrony uzdrowiskowej „A”; 

13) granicę obszaru ochrony górniczej; 

14) potencjalną lokalizację nowej zabudowy, w tym rozbudowy (wolnostojącej, zwartej, plombowej); 

15) służebność przejścia i przejazdu; 

16) istniejące (do zachowania) i projektowane prześwity, bramy, przejścia; 

17) główne przestrzenie publiczne. 

Ustalenia ogólne. 

§ 2. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów - na rysunku oznaczono symbolami przeznaczenie te-

renów: 

1) MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

2) MW, U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej; 

3) MW,U,MN - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej, teren zabu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

4) U - teren zabudowy usługowej; 

5) U,MN - teren zabudowy usługowej, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

6) Uz - teren zabudowy usług zdrowia; 
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7) Ua - teren zabudowy usług administracji; 

8) Uo - teren zabudowy usług oświaty; 

9) Uk - teren zabudowy usług kultury; 

10) Ua,U - teren zabudowy usług administracji, teren zabudowy usługowej; 

11) Ukr - teren zabudowy usługowej kultu religijnego; 

12) Uz,MW - teren zabudowy usług zdrowia, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

13) Uz,Uk - teren zabudowy usług zdrowia, teren zabudowy usług kultury; 

14) Ut,Uz - teren zabudowy usług turystyki, teren zabudowy usług zdrowia; 

15) P,U - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, teren zabudowy usługowej; 

16) ZP - teren zieleni urządzonej (parki, skwery, zieleńce); 

17) ZP,KDWp - teren zieleni urządzonej (parki, skwery, zieleńce) teren ulic wewnętrznych - ciągi piesze; 

18) ZP,Kp - teren zieleni urządzonej (parki, skwery, zieleńce), teren parkingów; 

19) Kg,U - teren zabudowy garażowej, teren zabudowy usługowej; 

20) WS - teren wód powierzchniowych śródlądowych; 

21) E - teren obiektów i urządzeń elektroenergetycznych (trafostacje); 

22) W - teren urządzeń i obiektów wodociągowych; 

23) KP - teren placu publicznego; 

24) KDz - teren ulic publicznych klasy zbiorczej; 

25) KDl - teren ulic publicznych klasy lokalnej; 

26) KDd - teren ulic publicznych klasy dojazdowej; 

27) KDW - teren ulic wewnętrznych; 

28) KDWpj - teren ulic wewnętrznych - ciągi pieszo-jezdne; 

29) KDWp - teren ulic wewnętrznych - ciągi piesze. 

§ 3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) należy zachować i kontynuować lokalizację tradycyjnej wielofunkcyjnej zwartej zabudowy kwartało-

wej oraz wolnostojącej zabudowy mieszkaniowej i usługowej, właściwej dla charakteru przestrzeni 

miejskiej; 

2) nakazuje się zachowanie wartościowej historycznej zabudowy świadczącej o tożsamości przestrzen-

nej miasta, w szczególności obiektów określonych na rysunku planu jako obiekty wpisane do rejestru 

zabytków i o walorach zabytkowych; 

3) ustala się likwidację zdekapitalizowanej zabudowy gospodarczej, także historycznej, o niskich walo-

rach architektonicznych i technicznych oraz substandardowych i tymczasowych pawilonów usługo-

wych, a także obiektów, które w dniu uchwalenia planu nie posiadały prawomocnych decyzji o po-

zwoleniu na użytkowanie, lub pozwolenia na budowę; 

4) dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania (wraz z rozbudową i przebudową) budynków gospodar-

czych, szczególnie o tradycyjnych, historycznych walorach architektonicznych lub cechach zabytko-

wych (nieoznaczonych na rysunku planu), położonych w obrębie strefy ochrony konserwatorskiej 

układu urbanistycznego i zabytkowej zabudowy bez prawa nadbudowy dodatkowej kondygnacji; 

5) na rysunku planu oznaczono granice działek lub grupy działek tworzących nieruchomości przeznaczo-

ne do wspólnego zagospodarowania i obsługi komunikacyjnej; 

6) w zależności od uwarunkowań własnościowych dopuszcza się korektę granic, o których mowa 

w pkt 5, w szczególności łączenie ich w większe zespoły tworzące nieruchomości, które mogą być 

kompleksowo zagospodarowane w ramach programu rewitalizacji i udostępnione częściowo lub cał-

kowicie do użytku publicznego; 

7) w ramach wewnętrznych przestrzeni terenów oznaczonych symbolami 35MW,U; 36MW,U; 37MW,U; 

42MW,U; 48MW,U, 58MW,U po wyburzeniu zabudowy o której mowa w pkt 3 dopuszcza się kom-

pleksowe ich zagospodarowanie z wprowadzeniem zieleni i obiektów małej architektury, w tym placów 

zabaw oraz dopuszcza się tworzenie ciągów usługowo-handlowych (dziedzińce, pasaże) z uwzględ-

nieniem ustaleń § 5; 

8) przestrzenie publiczne - ulice, place, parki, skwery i zieleńce oraz ciągi piesze, winny być realizowane 

jako przestrzenie reprezentacyjne, urządzone i wyposażone urządzeniami pomocniczymi w jednolitej 

stylistyce, małą architekturą, nawierzchniami itp.; 

9) na rysunku planu wskazano projektowaną zabudowę o fakultatywnych obrysach, tworzących pierzeje 

zwarte lub zabudowę plombową, zgodnie z obowiązującą linią zabudowy określoną na rysunku planu, 

przy czym pierzeje zwarte może tworzyć zabudowa spełniająca następujące warunki: 

a) co najmniej jedna ściana boczna budynku zlokalizowana jest na granicy z działką sąsiednią i przy-

lega do istniejącej lub projektowanej zabudowy, 
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b) szerokość elewacji budynku zajmuje nie mniej niż 75% szerokości frontu działki, a w przypadku 

braku przeszkód technicznych i prawnych 100% szerokości frontu działki, 

c) wysokość budynku odpowiada wysokości budynków zlokalizowanych na działkach sąsiednich 

z uwzględnieniem ustaleń pkt 13; 

10) wysokość nowej zabudowy powinna być dostosowana do wysokości istniejącej w sąsiedztwie zabu-

dowy historycznej i nie powinna jej przekraczać z uwzględnieniem ustaleń pkt 13; 

11) w ustaleniach szczegółowych wysokość istniejących i rozbudowywanych budynków wyrażono w kondy-

gnacjach, natomiast dla noworealizowanych budynków oprócz liczby kondygnacji określono maksy-

malną wysokość w metrach; 

12) ustalone maksymalne wysokości nie dotyczą elementów technicznych i wyposażenia technicznego 

budynków oraz obiektów infrastruktury technicznej, w tym telekomunikacyjnej; 

13) wysokość projektowanych budynków plombowych nie może być wyższa o więcej niż 1,2 m od ist-

niejących bezpośrednio sąsiadujących budynków zabytkowych, w odniesieniu do górnej krawędzi 

elewacji frontowej i ścian bocznych (także murków ogniowych); 

14) ograniczenie pkt 13 nie dotyczy takich elementów jak akcenty architektoniczne (np. wieżyczki, sy-

gnaturki itp.) oraz sytuacji gdy dla sąsiedniego budynku dopuszczono możliwość nadbudowy; 

15) w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków dopuszcza się lokalizację zabudowy pomocni-

czej (budynków gospodarczych i garażowych) wyłącznie w zabudowie oficynowej o wysokości kale-

nicy lub okapu nie większej niż wysokość kalenicy lub wysokość okapu budynku do którego oficyna 

będzie przybudowana i nie niższej niż 5 m; 

16) poza granicami obszaru wpisanego do rejestru zabytków dopuszcza się realizację zabudowy pomoc-

niczej przy czym: 

a) budynki winny być lokalizowane w odsunięciu od linii zabudowy tj. w odległości nie mniejszej niż 

połowa długości bocznej ściany budynku zlokalizowanego na froncie działki; 

b) budynki lokalizowane przy granicach działek (bocznych i tylnych), winny spełniać warunki okre-

ślone w przepisach odrębnych; 

17) zakazuje się lokalizacji blaszanych: garaży i obiektów gospodarczych; 

18) dla budynków zlokalizowanych w granicach strefy ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego 

i zabytkowej zabudowy ustala się: 

a) obowiązek zachowania skali zabudowy i gabarytów budynków projektowanych, w tym proporcji 

rzutu poziomego, nawiązujących do historycznych, dotyczy również wysokości budynków oraz 

szerokości frontów budynków; skala i gabaryty budynków nie mogą przekraczać parametrów za-

budowy zabytkowej w bezpośrednim sąsiedztwie lub w ramach danego terenu z zastrzeżeniem 

§ 3 pkt 14, 

b) w przypadku zmiany pokrycia dachu na obiekcie o walorach zabytkowych, nakazuje się dosto-

sowanie w zakresie kolorystyki i materiału do pokrycia historycznego występującego na tym bu-

dynku lub w dokumentacji archiwalnej obiektu lub w przypadku ich braku nawiązanie do pokrycia 

i kolorystyki na innym obiekcie zabytkowym położonym na tym samym terenie, 

c) w przypadku zmiany geometrii dachu na obiektach bez wartości zabytkowych lub realizacji da-

chów na obiektach nowych nakazuje się nawiązanie w zakresie geometrii, kolorystyki i materiału 

do geometrii i pokrycia na obiekcie o walorach zabytkowych o takim samym przeznaczeniu, zlo-

kalizowanym w obrębie terenu na którym jest sytuowany lub poza tym terenem, 

d) w przypadku zmiany pokrycia dachu na obiektach bez wartości zabytkowych, nakazuje się na-

wiązanie w zakresie kolorystyki i materiału do pokrycia na obiekcie o walorach zabytkowych, 

o takim samym przeznaczeniu zlokalizowanym w obrębie terenu, na którym jest sytuowany lub 

poza tym terenem zgodnie ze wskazaniem w ustaleniach szczegółowych; 

e) dopuszcza się przebudowę elewacji frontowych budynków nie będących zabytkami, zmieniającą 

geometrię otworów okiennych i drzwiowych na potrzeby nowych funkcji wyłącznie w kondygna-

cji parteru, pod warunkiem zachowania kompozycji architektonicznej całej elewacji (podziały, 

osie, ujednolicenie architektonicznie i materiałowo pierwszej kondygnacji nadziemnej), 

f) w zakresie kolorystyki budynków ustala się nawiązanie do oryginalnej historycznej kolorystyki na 

innych obiektach zabytkowych położonych na tym samym terenie lub w bezpośrednim jego są-

siedztwie, 

g) zakazuje się stosowania do wykończenia elewacji budynków, materiałów nie stosowanych histo-

rycznie takich jak okładziny ceramiczne, z tworzyw sztucznych, blach itp., 

h) zakazuje się stosowania kontrastowych zestawień kolorystycznych w ramach jednego budynku; 
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19) geometria dachów i nachylenie połaci dachowych określono w ustaleniach szczegółowych dla po-

szczególnych terenów przy czym: 

a) dopuszcza się stosowanie dachów płaskich lub pochyłych jednospadowych dla zabudowy oficy-

nowej, 

b) dopuszcza się przekroczenie maksymalnego kąta pochylenia połaci dachowych w przypadku re-

alizacji dachów mansardowych do 70°; 

20) na wszystkich terenach ustala się pokrycie dachów pochyłych o nachyleniu powyżej 30° dachówką 

ceramiczną, betonową lub innym materiałem dachówkopodobnym z uwzględnieniem ustaleń pkt 19, 

przy czym na terenach położonych w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków zakazuje się 

stosowania materiałów dachówkopodobnych; 

21) na rysunku planu oznaczono budynki o niskich walorach przestrzennych, dla których ustala się rehabi-

litację, waloryzację przestrzenną lub rozbiórkę; 

22) budynki o niskich walorach przestrzennych zlokalizowane w strefie ochrony konserwatorskiej winny 

być przebudowywane na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, a ponadto: 

a) dopuszcza się nadbudowę budynków o płaskich dachach o nową kondygnację w ramach podda-

sza użytkowego z dachami pochyłymi, dwu lub wielospadowymi lub realizację dachów pochyłych 

dwu lub wielospadowych, 

b) dopuszcza się rozczłonkowanie elewacji budynków blokowych (podział elewacji na szerokości, 

zróżnicowanie wysokości górnej krawędzi elewacji i dachów z zachowaniem skomponowanego 

wyglądu architektonicznego) z dostosowaniem parametrów i detalu przebudowywanych budyn-

ków do otaczającej zabudowy o walorach zabytkowych, 

c) dopuszcza się przybudowanie nowej elewacji składającej się z wysuniętego w stronę ulicy parteru, 

loggii, balkonów, czy nowych ścian osłonowych; 

23) na rysunku planu wskazano budynki, istniejące i projektowane, dla których wskazuje się zachowanie 

istniejących lub realizację nowych bram lub prześwitów pod budynkami; 

24) nową zabudowę, rozbudowywane części budynków lokalizować wg obowiązujących lub nieprzekra-

czalnych linii zabudowy, określonych na rysunku planu; 

25) dopuszcza się wysunięcia poza linie zabudowy: 

a) okapów i gzymsów na wysokości powyżej parteru: do 0,5 m, 

b) balkonów, galerii, tarasów, schodów zewnętrznych, pochylni i ramp: do 1,3 m, 

c) innych elementów programu architektonicznego (przedsionków, daszków nad wejściami, studzie-

nek doświetlających piwnice oraz elementów wspartych na słupach): do 1,5 m, 

d) linia zabudowy nie ogranicza sytuowania inżynieryjnych urządzeń sieciowych poza budynkami; 

26) projektowane zakłady produkcyjne, bazy i składy należy otaczać szpalerami zieleni izolacyjnej, pod-

kreślającymi strukturę przestrzenną i podziały funkcjonalne i własnościowe; 

27) maksymalna wysokość zabudowy na terenach produkcyjnych określonych w ustaleniach szczegóło-

wych, nie dotyczy budowli i obiektów technologicznych zakładów; 

28) ustalenia planu pozostawiają swobodę w kształtowaniu geometrii dachów na terenach obiektów pro-

dukcyjnych, składów i magazynów; 

29) na terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług, o ile przepisy odrębne tego 

jednoznacznie nie zabraniają, dopuszcza się lokalizację budynków na granicy bocznej działki budowlanej; 

30) wszystkie wyznaczone na rysunku planu tereny zabudowane są terenami rehabilitacji istniejącej za-

budowy i infrastruktury technicznej; 

31) na terenie strefy ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego i zabytkowej zabudowy zakazuje 

się realizacji nośników reklamowych wolnostojących, tablic natynkowych, banerów, neonów oraz za-

kazuje się malowania reklam na ścianach budynków; 

32) ustala się zakaz umieszczania reklam na elewacjach budynków w sposób zmieniający lub zakrywający 

elementy wystroju architektonicznego, np.: kolumny, pilastry, obramowania portali i okien, balustrady, 

gzymsy i zwieńczenia, płyciny i kompozycje sztukatorskie, połacie dachowe itp.; 

33) na obszarze strefy ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego i zabytkowej zabudowy, do-

puszcza się stosowanie reklam na budynkach w postaci znaków w formie wypukłego liternictwa 

umieszczanego na elewacji zabudowy, tablic (szyldów) reklamowych, w tym semaforowych mocowa-

nych do elewacji obiektów o powierzchni, mierzonej po obrysie zewnętrznym, nie większej niż 1,5 m², 

pod warunkiem, że jest dostosowana formą i stylem do kompozycji i detalu elewacji i dotyczy prowa-

dzonej na terenie działki lub zespołu działek do których posiada się tytuł prawny działalności; 

34) w ramach przestrzeni publicznych dopuszcza się lokalizację wolnostojących nośników reklamowych 

w postaci tradycyjnych słupów w formie walca o średnicy do 150 cm i wysokości nie przekraczającej 

400 cm, przekrytych zadaszeniem płaskim lub w kształcie kopuły, stożka przy czym jego lokalizacja 
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nie może powodować ograniczeń dla komunikacji kołowej, rowerowej i pieszej, w tym dla umieszcza-

nia znaków i sygnałów drogowych oraz dla prowadzenia sieci inżynieryjnych; 

35) na pozostałym obszarze planu dopuszcza się realizację nośników reklamowych wolnostojących przy 

czym: 

a) dla działki budowlanej na terenach usługowych o łącznej powierzchni nie większej niż 5 m², mie-

rzonej po obrysie zewnętrznym, 

b) dla działki budowlanej na terenach produkcyjno - usługowych o łącznej powierzchni nie większej 

niż 10 m², 

c) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami: 

- łączna powierzchnia, mierzona po obrysie zewnętrznym nie może być większa niż 3 m², 

- jest to reklama w formie tablic reklamowych mocowanych do elewacji obiektów lub ogrodzeń, 

- dotyczy prowadzonej na terenie działki lub zespołu działek. 

§ 4. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) obszar planu położony w granicach otuliny Drawskiego Parku Krajobrazowego - realizacja wszelkich 

inwestycji musi uwzględniać zasady zagospodarowania i użytkowania terenu oraz zakazy określone 

w przepisach odrębnych, 

2) zakazuje się wycinki wartościowego drzewostanu (o charakterze parkowym, starodrzew, inne drzewa 

w wieku dojrzałym wyróżniające się wysokimi walorami przyrodniczymi i estetycznymi) oraz likwidacji 

innej zieleni stanowiącej element kompozycji zespołów zabudowy lub zespołu zieleni; 

3) usuwanie drzew i krzewów zgodnie z obowiązującymi przepisami, może nastąpić jedynie w przypadku: 

a) zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia, 

b) uzasadnionej wycinki o charakterze pielęgnacyjnym i porządkowym, 

c) wycinka drzew spowodowana projektowanym zagospodarowaniem, wymaga wprowadzenia na-

sadzeń zastępczych; 

4) wprowadzać nowe zadrzewienia wzdłuż głównych ciągów komunikacji drogowej; 

5) tereny położone w sąsiedztwie linii brzegowej rzek, należy zagospodarować w sposób wykluczający 

jej zanieczyszczenie, poprzez właściwe ukształtowanie terenu oraz nasadzenie zieleni izolacyjnej; 

6) zakazuje się zmian ukształtowania terenów przyległych do wód, mających wpływ na warunki prze-

pływu wody zgodnie z przepisami odrębnymi; 

7) gospodarkę wodno-ściekową należy rozwiązać w sposób wykluczający zanieczyszczenie wód wgłęb-

nych zgodnie z przepisami odrębnymi; 

8) dla wszystkich terenów z wyjątkiem usługowo-produkcyjnych, oznaczonych symbolem P,U zakazuje 

się lokalizacji nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, określonych 

w przepisach odrębnych, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego; 

9) na terenach produkcyjno-usługowych oznaczonych symbolem P,U dopuszcza się inwestycje klasyfi-

kowane jako mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o od-

działywaniu na środowisko nie jest wymagane i dla których postępowanie w zakresie oddziaływania 

na środowisko wykaże brak negatywnego wpływu. 

§ 5. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

1) niniejszy plan określa obiekty i obszary zabytkowe objęte ochroną konserwatorską w następujący sposób: 

a) obszary i obiekty wpisane do rejestru zabytków objęte ścisłą ochroną konserwatorską na zasa-

dach określonych w przepisach odrębnych: 

Lp. obiekt adres nr rejestru 

a) zamek ul. Zamkowa 91 

b) kościół ul. Mariacka 539 

c) dom z oficynami ul. 5 Marca 21 1226/1-2 

d) stare miasto   491 

b) obiekty o wysokich walorach zabytkowych objęte ochroną na podstawie niniejszego planu ze-

stawione w tabeli i oznaczone na rysunku planu: 

Lp. obiekt adres datowanie 

1 kamienica ul. Demokracji 2 XIX / XX w 

2 kamienica ul. Grunwaldzka 21 2 poł. XIX w. 

3 kamienica ul. Grunwaldzka 23 kon. XIX w. 

4 kamienica ul. Grunwaldzka 24 1912 

5 poczta ul. Grunwaldzka 27 pocz. XX w. 

6 szkoła z salą gimnastyczną ul. Grunwaldzka 34 2 poł. XIX w. 
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7 kamienica ul. Grunwaldzka 38 XIX / XX w. 

8 kamienica ul. Grunwaldzka 40 kon. XIX w. 

10 dom mieszkalny d. pensjonat ul. Grunwaldzka 42 kon. XIX w. 

11 kamienica ul. Mariacka 1A poł. XIX w. 

12 kamienica ul. Mariacka 5 2 poł. XIX w. 

13 kamienica ul. Mariacka 9 pocz. XX w. 

14 kamienica ul. Moniuszki 2 k. XIX w. 

15 kamienica ul. Ogrodowa 1a 1892 

16 dom mieszkalny ul. Okrzei 3 XIX / XX w. 

17 kamienica ul. Okrzei 5 1904 

18 kawiarnia ul. Parkowa 2 XIX/XX w. 

19 kamienica ul. Targowa 1 k. XIX w. 

20 kamienica ul. Targowa 3 k. XIX w. 

21 ratusz Pl. Wolności 3 k. XIX w. 

22 kamienica Pl. Wolności 8 pocz. XX w., 

23 ratusz, ob. Urząd Stanu Cywilnego i dom mieszkalny Pl. Wolności 11 poł. XVIII w., p. XX w. 

24 kamienica ul. 5-tego Marca 5 pocz. XX w. 

25 kamienica ul. 5-tego Marca 7 4 ćwierć XIX w. 

26 kamienica ul. 5-tego Marca 10 pocz. XX w. 

27 kamienica ul. 5-tego Marca 12 4 ćwierć XIX w. 

28 kamienica ul. 5-tego Marca 16 2 ćwierć XIX w. 

29 kamienica ul. 5-tego marca 18 1 ćwierć XX w 

30 kamienica ul. 5-tego Marca 20 3-4 ćwierć XIX -  

 1 ćwierć XX w. 

31 restauracja ul. 5-tego Marca 24 XIX/XX w 

32 kamienica ul. 5-tego Marca 36 pocz. XX w. 

33 kamienica ul. Wiejska 1 pocz. XX w. 

 

c) obiekty o walorach zabytkowych objęte ochroną na podstawie niniejszego planu, oznaczone na 

rysunku planu zestawione w tabeli i oznaczone na rysunku planu, 

Lp. obiekt adres datowanie 

1 dom mieszkalny ul. Chrobrego 1 poł. XIX w. 

2 dom mieszkalny ul. Chrobrego 3 XIX / XX w. 

3 dom mieszkalny ul. Chrobrego 3 XIX / XX w. 

4 dom mieszkalny ul. Chrobrego 8 k. XIX w. 

5 dom mieszkalny ul. Chrobrego 10 XVIII/XIX w. 

6 dom mieszkalny ul. Chrobrego 12 XIX / XX w. 

7 dom mieszkalny ul. Chrobrego 13 XIX / XX w. 

8 dom mieszkalny ul. Chrobrego 14 XIX / XX w. 

10 dom mieszkalny ul. Chrobrego 16 p. XIX w. 

11 dom mieszkalny ul. Chrobrego 20 XIX w. 

12 dom mieszkalny ul. Chrobrego 22 p. XX w. 

13 dom mieszkalny ul. Dolna 8 k. XIX w. 

14 dom mieszkalny ul. Dolna 9 k. XIX w. 

15 dom mieszkalny ul. Dolna 11 p. XX w. 

16 dom mieszkalny ul. Dolna 13 p. XX w. 

17 dom mieszkalny ul. Dolna 15 XIX / XX w. 

18 dom mieszkalny ul. Dolna 21 p. XX w. 

19 dom mieszkalny ul. Dolna 23 XIX/XX w. 

20 dom mieszkalny ul. Dolna 25 p. XX w. 

21 dom mieszkalny ul. Grunwaldzka 1 2 poł. XIX w. 

22 dom mieszkalny ul. Grunwaldzka 2 2 poł. XIX w. 

23 dom mieszkalny ul. Grunwaldzka 3 k. XIX w., l.20. XX w. 

24 dom mieszkalny ul. Grunwaldzka 4 2 poł. XIX w. 

25 dom mieszkalny ul. Grunwaldzka 6 k. XIX w. 

26 dom mieszkalny ul. Grunwaldzka 8 poł. XIX w. 
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27 dom mieszkalny ul. Grunwaldzka 10 poł. XIX w. 

28 dom mieszkalny ul. Grunwaldzka 12-14 k. XIX w. 

29 dom mieszkalny ul. Grunwaldzka 13 p. XX w. 

30 dom mieszkalny ul. Grunwaldzka 14 XIX / XX w. 

31 dom mieszkalny ul. Grunwaldzka 15 k. XIX w. 

32 dom mieszkalny ul. Grunwaldzka 16 2 poł. XIX w. 

33 dom mieszkalny ul. Grunwaldzka 17 XIX / XX w. 

34 dom mieszkalny ul. Grunwaldzka 18 k. XIX w. 

35 dom mieszkalny ul. Grunwaldzka 20 p. XX w. 1929 r. 

36 dom mieszkalny ul. Grunwaldzka 22 2 poł. XIX w. 

37 dom mieszkalny ul. Grunwaldzka 29 l. 20 XX w. 

38 dom mieszkalny ul. Grunwaldzka 30 k. XIX w., l. 20 XX w. 

39 dom mieszkalny ul. Grunwaldzka 31 k. XIX w. 

40 dom mieszkalny ul. Grunwaldzka 32 XIX / XX w. 

41 dom wypoczynkowy ul. Grunwaldzka 33 k. XIX w. 

42 dom mieszkalny ul. Grunwaldzka 35 k. XIX w. 

43 dom mieszkalny ul. Grunwaldzka 37 p. XX w. 

44 dom mieszkalny ul. Grunwaldzka 44 k. XIX w. 

45 dom mieszkalny ul. Mariacka 1 k. XIX w. 

46 dom mieszkalny ul. Mariacka 6 2 poł. XIX w. 

47 dom mieszkalny ul. Mariacka 7 k. XIX w. 

48 dom mieszkalny ul. Mariacka 8 2 poł. XIX w. 

49 dom mieszkalny ul. Mariacka 11 2 poł. XIX w. 

50 dom mieszkalny ul. Moniuszki 1 XIX / XX w 

51 dom mieszkalny ul. Moniuszki 3 l. 10 XX w. 

52 dom mieszkalny ul. Moniuszki 6 k. XIX w. 

53 dom mieszkalny ul. Moniuszki 8 2 poł. XIX w. 

54 dom mieszkalny ul. Ogrodowa 1 k. XIX w. 

55 dom mieszkalny ul. Ogrodowa 3 pocz. XX w. 

56 dom mieszkalny ul. Okrzei 2 XIX / XX w. 

57 dom mieszkalny ul. Okrzei 4, 4a XIX / XX w. 

58 dom mieszkalny ul. Targowa 1a k. XIX w. 

59 dom mieszkalny ul. Targowa 6 XVIII / XIX w. 

60 dom mieszkalny ul. Targowa 7 l. 30 XX w. 

61 dom mieszkalny ul. Targowa 8 l. 20 XX w. 

62 dom mieszkalny ul. Targowa 12 l. 10 XX w. 

63 dom mieszkalny ul. Targowa 20 p. XX w. 

64 dom mieszkalny ul. Wiejska 5 k. XIX w. 

65 dom mieszkalny ul. Wiejska 7 p. XX w. 

66 dom mieszkalny ul. Rynkowa 4 k. XIX w. 

67 dom mieszkalny ul. Rynkowa 6 XIX / XX w., 1929 r. 

68 dom mieszkalny ul. Rynkowa 8 k. XIX w. 

69 dom mieszkalny ul. Rynkowa 12 2 poł. XIX w. 

70 dom mieszkalny pl. Wolności 1 2 poł. XIX w. 

71 dom mieszkalny pl. Wolności 2 2 poł. XIX w. 

72 dom mieszkalny pl. Wolności 5 2 poł. XIX w. 

73 dom mieszkalny pl. Wolności 6 k. XIX w. 

74 dom mieszkalny pl. Wolności 7 poł. XIX w. 

75 dom mieszkalny pl. Wolności 8 poł. XIX w., pocz. XX w. 

76 dom mieszkalny pl. Wolności 10 poł. XIX w., XX w. 

77 dom mieszkalny ul. Zamkowa 1 l. 20. XX w. 

78 dom mieszkalny ul. Zamkowa 2 poł. XIX w., pocz. XX w. 

79 dom mieszkalny ul. Zamkowa 4 XIX / XX w. 

80 dom mieszkalny ul. Zamkowa 5 pocz. XX w. 

81 dom mieszkalny ul. Kościuszki 3 k. XIX w. 

82 dom mieszkalny ul. Kościuszki 4 l. 10 XX w. 
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83 dom mieszkalny ul. Kościuszki 5 1932 r. 

84 dom mieszkalny ul. 5 Marca 4 4 ćwierć XIX w. 

85 dom mieszkalny ul. 5 Marca 8 4 ćwierć XIX w. 

86 dom mieszkalny ul. 5 Marca 9 XVIII w. 

87 dom mieszkalny ul. 5 Marca 11 XVIII w., 4. ćwierć XIX w. 

88 dom mieszkalny ul. 5 Marca 26 1 poł. XIX w. 

89 dom mieszkalny ul. 5 Marca 30 2 ćw. XIX w. 

90 dom mieszkalny ul. 5 Marca 32 1865 r. 

 

d) strefę ochrony konserwatorskiej; 

2) dla budynków o wysokich walorach zabytkowych określonych w § 5 pkt 1 lit. b oznaczonych na 

rysunku planu ustala się: 

a) nakaz utrzymania bryły, w tym dachów - zakaz nadbudowy i rozbudowy obiektu, za wyjątkiem 

odtwarzania jego nieistniejących pierwotnych części, których występowanie potwierdzą badania 

historyczne i architektoniczne oraz w miarę potrzeby archeologiczne, 

b) zakaz przebudowy elewacji frontowych na potrzeby nowych funkcji, w wyniku której nastąpić 

może zmiana geometrii otworów okiennych i drzwiowych, dopuszcza się wykonanie nowych 

otworów w oparciu o przekazy ikonograficzne, 

c) nakaz utrzymania oryginalnych: kompozycji i detalu elewacji frontowej, 

d) ujednolicenie architektonicznie i materiałowo pierwszej kondygnacji nadziemnej (parteru) i/lub 

(w zależności od występowania) sutereny do osi oryginalnych podziałów elewacyjnych wyższych 

kondygnacji, 

e) zakaz dobudowywania balkonów, wykuszy i logii z wyjątkiem odbudowywania elementów po-

twierdzonych badaniami historycznymi i architektonicznymi, 

f) zachowanie tradycyjnych proporcji otworów i form opasek zgodnych z oryginalnym stylem archi-

tektonicznym budynku, 

g) utrzymanie zachowanej oryginalnej stolarki okiennej oraz podziałów pozostałej stolarki okiennej; 

w przypadku konieczności wymiany stolarki oryginalnej, nowa powinna mieć charakter odtwo-

rzeniowy względem historycznego, w przypadku konieczności wymiany stolarki okiennej innej niż 

oryginalna nakazuje się kontynuację tradycyjnej formy stolarki okiennej wg zachowanych wzorów 

oryginalnych występujących na budynku lub w dokumentacji archiwalnej obiektu lub w przypad-

ku ich braku nawiązanie do stosownej stolarki na innych obiektach zabytkowych położonych na 

tym samym terenie lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie, 

h) utrzymanie zachowanej oryginalnej stolarki bram i drzwi wejściowych, 

i) odtworzenie pierwotnej kolorystyki otworów na podstawie architektonicznych badań pierwotnej 

warstwy farby (wykonanie odkrywek i ustalenie pierwotnej kolorystyki) otworów oryginalnych, 

j) ujednolicenie kolorystyki otworów (okien i drzwi) w obrębie jednego obiektu, zgodnie z kolorem 

ustalonym na podstawie wykonanych badań pierwotnej warstwy farby otworów oryginalnych lub 

w przypadku braku stolarki oryginalnej - nawiązanie do oryginalnej kolorystyki odnośnej stolarki 

(okiennej lub drzwiowej) na obiektach o wartościach zabytkowych, zlokalizowanych w obrębie 

tego samego terenu, 

k) nakaz stosowania tradycyjnej kolorystyki tynków ustalonych na podstawie architektonicznych 

badań (wykonanie odkrywek i ustalenie pierwotnego rodzaju tynku i koloru); w przypadku braku 

możliwości ustalenia koloru elewacji ustala się nawiązanie do oryginalnej kolorystyki na innych 

obiektach zabytkowych położonych na tym samym terenie lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie, 

l) zakaz stosowania kontrastowych zestawień kolorystycznych w ramach jednego budynku, 

m) zakaz stosowania do wykończenia elewacji materiałów nie stosowanych historycznie takich jak: 

okładziny ceramiczne, z tworzyw sztucznych, blach itp., 

n) zakaz ocieplania od zewnątrz eksponowanych od strony ulic elewacji budynków wymienionych 

w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów; 
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3) dla budynków o walorach zabytkowych oznaczonych na rysunku planu, objętych ochroną niniejszym 

planem, ustala się: 

a) obowiązek zachowania pierwotnego wyglądu bryły budynku, zwłaszcza elewacji od strony fron-

towej a także eksponowanych z ulic elewacji bocznych, przy czym: 

- rozbudowywana część budynku winna gabarytami, kompozycją elewacji, detalem być dosto-

sowana do istniejącego budynku; wysokość kalenicy i górnej krawędzi elewacji dobudowy-

wanego obiektu nie może być wyższa od już istniejących, 

- należy stosować ten sam kąt nachylenia dachów, wysokość kalenicy, górnej krawędzi ele-

wacji (gzymsu lub okapu) dobudowanego obiektu nie może być wyższa od istniejących na 

budynku, 

b) nakaz zachowania układu kompozycyjnego bryły i elewacji, 

c) obowiązek zachowania form detali architektonicznych, 

d) obowiązek zachowania historycznej formy stolarki okiennej i drzwiowej, 

e) zakaz zmiany geometrii dachów istniejących budynków, 

f) zakaz przebudowy elewacji frontowych na potrzeby nowych funkcji, zmieniająca geometrię otwo-

rów okiennych i drzwiowych, dopuszcza się wykonanie nowych otworów w oparciu o przekazy 

ikonograficzne, 

g) w budynkach, w których badania historyczne lub architektoniczne potwierdzą występowanie lu-

karn lub innych elementów tego typu, należy je zrekonstruować, 

h) w pozostałych obiektach, dopuszcza się stosowanie lukarn oraz innych elementów tego typu od 

strony podwórzy, przy czym: 

- obowiązuje jedna forma lukarn na jednym budynku, 

- forma i wielkość lukarn musi być podporządkowana dominującej konstrukcji dachu oraz nie 

może dominować na elewacji, 

- rozmieszczenie lukarn musi być podporządkowane oryginalnym osiom kompozycji elewacji, 

w szczególności nawiązywać do układu otworów okiennych i/lub drzwiowych, przy czym 

dachy lukarn nie mogą się łączyć oraz jednej linii poziomej na całej długości połaci dachu, 

- maksymalna łączna powierzchnia lukarn nie może przekroczyć 25% powierzchni dachu, przy 

czym powierzchnia okna w lukarnie nie może być większa niż 70% powierzchni oryginalnego 

otworu okiennego na obiekcie na którym będzie realizowana, z zastrzeżeniem tiret drugi, 

- minimalna odległość lukarny od ściany poprzecznej 1,5 m, 

- geometria daszków lukarn musi nawiązywać do geometrii dachu, 

- pokrycie daszków lukarn musi nawiązywać do oryginalnego pokrycia dachu; w przypadku 

braku oryginalnego pokrycia dachu nakazuje się kontynuację tradycyjnej formy pokrycia wg 

zachowanych wzorów oryginalnych występujących w dokumentacji archiwalnej obiektu lub 

w przypadku jej braku nawiązanie do pokrycia dachu na innych obiektach zabytkowych poło-

żonych na tym samym terenie funkcjonalnym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie. 

i) w przypadku braku możliwości wykonania lukarn, doświetlenie pomieszczeń realizować poprzez 

okna połaciowe przy czym: 

- forma, kształt i rozmiar okien połaciowych musi być jednakowa na jednej połaci dachu, 

- rozmieszczenie okien połaciowych musi być podporządkowane oryginalnym osiom kompozy-

cji elewacji, w szczególności nawiązywać do układu otworów okiennych i jednej linii pozio-

mej na całej długości połaci dachu; 

- suma powierzchni okien na jednej połaci dachu nie może przekraczać 30%, przy czym po-

wierzchnia pojedynczego okna połaciowego nie może być większa, niż powierzchnia orygi-

nalnego otworu okiennego na obiekcie na którym będzie realizowana; 

j) zakaz ocieplania od zewnątrz eksponowanych od strony ulic elewacji budynków wymienionych 

w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów, 

k) zakaz realizacji balkonów w tym również balkonów w dachach, wykuszy i logii od strony fronto-

wej budynków, 

l) nakaz stosowania tradycyjnej kolorystyki tynków ustalonych na podstawie architektonicznych 

badań (wykonanie odkrywek i ustalenie pierwotnego rodzaju tynku i koloru); w przypadku braku 

możliwości ustalenia koloru elewacji ustala się nawiązanie do oryginalnej kolorystyki na innych 

obiektach zabytkowych położonych na tym samym terenie lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie, 
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m) zakaz stosowania kontrastowych zestawień kolorystycznych w ramach jednego budynku; 

n) zakaz stosowania do wykończenia elewacji materiałów nie stosowanych historycznie takich jak 

okładziny ceramiczne, z tworzyw sztucznych, blach itp.; 

4) dla strefy ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego i zabytkowej zabudowy, ustala się: 

a) zachowanie historycznych proporcji wysokościowych kształtujących sylwetę zespołu wraz z do-

minantami, 

b) zachowanie i odtworzenie historycznego układu ulic i placów z zachowaniem dawnych linii roz-

graniczających i linii zabudowy, 

c) utrzymanie istniejącej zabudowy o wartości historycznej lub lokalnej - kulturowej oraz zachowa-

nych elementów zagospodarowania terenu we właściwym stanie technicznym i funkcjonalnym, 

d) utrzymanie i wprowadzenie historycznej zasady podziałów parcelacyjnych, 

e) utrzymanie historycznej kompozycji obiektów z ograniczeniem zakresu dopuszczalnych prze-

kształceń i z dostosowaniem elementów nowych do kompozycji istniejącej, 

f) zachowanie kompozycji układów zieleni wraz z koniecznością uzupełniania ubytków i kontrolą 

dosadzeń, 

g) nawiązanie w nowej zabudowie do zasad historycznej kompozycji zespołu i typu zabudowy są-

siadującej; 

5) w przypadku rozbiórki budynków o wysokich walorach zabytkowych lub budynków o walorach za-

bytkowych, ustala się obowiązek wykonania inwentaryzacji architektonicznej i fotograficznej w ra-

mach procedury wymaganej prawem budowlanym i przekazania jednego egzemplarza do archiwum 

właściwego urzędu ochrony zabytków; 

6) na rysunku planu określono granicę obszaru wpisanego do rejestru zabytków strefy ochrony stawiska 

archeologicznego WIII w której obowiązuje: 

a) współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi 

z odpowiednim organem ds. ochrony zabytków, w tym - powiadamianie o zamiarze podjęcia prac 

ziemnych, 

b) przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie objętym realizacją prac ziem-

nych, na zasadach określonych przepisami odrębnymi dot. ochrony zabytków. 

§ 6. W zakresie granic i sposobu zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie przepisów odrębnych: 

1) obszar planu graniczy bezpośrednio z obszarem ochrony górniczej - zakazuje się odprowadzania nie-

oczyszczonych wód opadowych do gruntu z terenów parkingów, dróg i placów. 

§ 7. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

1) plan wyznacza następujące przestrzenie publiczne ogólnodostępne - ulice klasy dojazdowej KDd, kla-

sy lokalnej (KDl), klasy zbiorczej (KDz), wewnętrzne piesze i pieszo-jezdne KDW, KDWpj, KDWp, te-

reny zieleni urządzonej (ZP), tereny placów publicznych KP; 

2) zasady kształtowania przestrzeni publicznych określono w Rozdz. 3; 

3) poza obszarem wpisanym do rejestru zabytków, w przestrzeniach publicznych ulic oraz w głównych 

przestrzeniach publicznych określonych na rysunku planu, mogą być lokalizowane niewielkie obiekty 

usługowe o powierzchni zabudowy do 20 m², bez prawa wydzielania działki, pod warunkiem zapew-

nienia wysokich walorów architektonicznych (wysokość 1 kondygnacja, dach pochyły dwu lub wielo-

spadowy; dopuszcza się kolebkowy i stożkowy kształt dachu); ustala się na obszarze objętym planem 

lokalizację obiektów o jednolitych parametrach architektonicznych i rozwiązaniach materiałowych; 

4) przestrzenie publiczne winny być realizowane jako przestrzenie reprezentacyjne, urządzone i wyposa-

żone w urządzenia pomocnicze i małą architekturą w jednolitej stylistyce; 

5) nawierzchnie ulic w głównych przestrzeniach publicznych oznaczonych na rysunku planu, winny być 

realizowane jako kamienne lub kompozycje elementów kamiennych i drobnowymiarowych elementów 

betonowych np. kostka betonowa typu „starobruk”; 

6) w przestrzeniach ulic mogą być lokalizowane słupy ogłoszeniowe o tradycyjnej i ujednoliconej formie 

architektonicznej; 

7) przestrzenie publiczne w ramach terenu 34KP mogą służyć organizacji imprez masowych, w związku 

z czym, ich zagospodarowanie musi zapewniać bezpieczeństwo ludności zgodnie z wymogami prze-

pisów odrębnych. 
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§ 8. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 

terenu - parametry dla poszczególnych terenów określono w ustaleniach szczegółowych. 

§ 9. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających 

ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych - określono w § 4, 5 i 6 w zakresie ochrony 

przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz ochrony uzdrowiska. 

§ 10. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości. 

1. Podział na działki budowlane istniejący (granice działek na mapie geodezyjnej) i projektowany okre-

ślono na rysunku planu i w ustaleniach szczegółowych Rozdz. 3, a ponadto: 

1) dla obszaru wpisanego do rejestru zabytków ustala się, zachowanie istniejących historycznych po-

działów lub w przypadku ich braku, przywrócenie na podstawie dokumentacji archiwalnej; 

2) na terenach usług oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, ustala się kierunek podziału 

geodezyjnego działek, jako prostopadły do linii rozgraniczającej teren z ulicą, z dopuszczalnym odchy-

leniem ±30°; 

3) dla terenów zabudowy mieszkaniowej ustala się kierunek podziału geodezyjnego działek jako prosto-

padły do linii rozgraniczającej teren z ulicą z dopuszczalnym odchyleniem ±20°; 

4) dopuszcza się korekty granic istniejących działek budowlanych, nie pokrywających się z liniami roz-

graniczającymi, mające na celu poprawę ich funkcjonalności (dostęp komunikacyjny, poprawa kształ-

tu działek, zapewnienie właściwych warunków usytuowania istniejących budynków). 

§ 11. Ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia 

w ich użytkowaniu: 

1) dla terenów zlokalizowanych w ramach obszaru „śródmieście” zakazuje się lokalizacji nowych przed-

sięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach odrębnych, 

z wyłączeniem inwestycji celu publicznego, a na terenie „przy ul. Sportowej” dopuszcza się inwesty-

cje mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu 

na środowisko nie jest wymagane; 

2) dla terenów zlokalizowanych w ramach obszaru „śródmieście” zakazuje się lokalizacji obiektów han-

dlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m²; 

3) przy projektowaniu obiektów budowlanych należy zapewniać ochronę ludności zgodnie z wymaga-

niami obrony cywilnej określonymi przepisami odrębnymi; 

4) wszelkie niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania miasta obiekty i urządzenia, a w szczególności: 

obiekty obrony cywilnej, ratownictwa, bezpieczeństwa państwa, obiekty obsługi technicznej można 

realizować na każdym terenie w sposób zgodny z przepisami odrębnymi; 

5) część obszaru planu położona jest w strefie „A” ochrony uzdrowiska, pozostała część obszaru planu 

położona jest w strefie „B” ochrony uzdrowiska gdzie obowiązują zakazy i nakazy wynikające z prze-

pisów odrębnych. 

§ 12. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infra-

struktury technicznej: 

1) ustala się obsługę komunikacyjną obszaru, poprzez istniejące ulice wojewódzkie klasy głównej, ozna-

czone jako KDg (ul. Wojska Polskiego oraz ul. Warszawska poza granicami opracowania planu), ulicę 

powiatową klasy zbiorczej KDz (ul. Powstańców Warszawskich) oraz ulice powiatowe klasy lokalnej 

KDl (ul. Zamkowa), ulice gminne klasy dojazdowej (KDd), ulice wewnętrzne KDW oraz ciągi piesze 

(KDWp) lub pieszo-jezdne KDWpj; 

2) powiązania komunikacyjne z zewnętrznym układem komunikacyjnym ponadlokalnym zapewniają 

określone w pkt 1 ulice; 

3) ustala się obsługę wszystkich terenów w granicach planu z przyległych ulic publicznych i wewnętrz-

nych, w szczególności na zasadach określonych w Rozdz. 3; 

4) poza wyznaczonymi na rysunku planu ulicami wewnętrznymi, dopuszcza się lokalizację nowych na 

terenach produkcyjnych, składów i magazynów, których lokalizacja wynika odpowiednio z potrzeb 

użytkowych właścicieli zakładów; 

5) na rysunku planu określono lokalizację terenów przeznaczonych na garażowanie i parkowanie samo-

chodów osobowych oznaczonych symbolami Kg i Kp; 

6) w ramach poszczególnych terenów i działek, należy zapewnić odpowiednią liczbę miejsc parkingo-

wych lub garażowych, zapewniającą potrzeby w zakresie parkowania i postoju samochodów; 
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7) ustala się następujące minimalne wskaźniki wyposażenia w miejsca postojowe dla nieruchomości, na 

których przewidziane są do realizacji nowe budynki: 

a) dla obiektów handlowych - 1 stanowisko na każde rozpoczęte 30 m² powierzchni użytkowej, 

b) dla obiektów usługowych - 1 stanowisko na każde rozpoczęte 50 m² powierzchni użytkowej, 

c) dla obiektów usług publicznych - 1 stanowisko na każde rozpoczęte 100 m² powierzchni użytkowej, 

d) dla obiektów produkcyjnych - minimum 1 stanowisko na 5-ciu zatrudnionych, 

e) dla budynków jednorodzinnych - dla jednego budynku mieszkalnego minimum 1 stanowisko na 

terenie parceli lub w garażu wolnostojącym lub wbudowanym, 

f) dla budynków wielorodzinnych - minimum 1 stanowisko na 1 mieszkanie, z uwzględnieniem 

miejsc postojowych w garażach; 

8) w przypadku braku technicznych możliwości zapewnienia miejsc parkingowych, dopuszcza się reali-

zację nowych inwestycji, dla których miejsca postojowe zostaną zlokalizowane poza granicami działki 

(np. w ramach parkingów publicznych - wydzielonych, w ramach ulic lub miejsca zapewnione w ra-

mach umowy z podmiotem dysponującym takimi miejscami); 

9) dla nowych inwestycji należy zapewnić wykonanie pełnego uzbrojenia w podstawową sieć infrastruk-

tury technicznej powiązaną z istniejącym systemem miejskim zapewniającym możliwość podłączenia 

do niej terenów w zakresie: 

a) wodociągu, 

b) kanalizacji sanitarnej, 

c) kanalizacji deszczowej, 

d) sieci energetycznej - skablowanej, podziemnej, 

e) sieć telefonicznej - skablowanej, podziemnej, 

f) sieci gazowej; 

10) w zakresie wodociągu ustala się, przebudowę, rozbudowę i wymianę istniejącej sieci (ø63 - ø160); 

system wodociągowy należy realizować z zapewnieniem: 

a) funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami obrony cywilnej, 

b) wymaganego zapotrzebowania na wodę dla celów przeciwpożarowych, zgodnie z obowiązują-

cymi przepisami przeciwpożarowymi; 

11) w zakresie kanalizacji sanitarnej ustala się, przebudowę, rozbudowę i wymianę istniejącej sieci (ø63 - 

ø300) tłocznej i grawitacyjnej z lokalizacją nowych przepompowni ścieków; 

12) w zakresie kanalizacji deszczowej ustala się, przebudowę, rozbudowę i wymianę istniejącej sieci 

(ø300 - ø500); wody opadowe z poszczególnych terenów, dla których dopuszczono rozsączanie, na-

leży odprowadzić do gruntu zgodnie z wymogami przepisów odrębnych; 

13) w zakresie sieci energetycznej ustala się obsługę poprzez linie kablowe podziemne n/n przyłączone do 

sieci s/n poprzez istniejące elektroenergetyczne stacje transformatorowe, oznaczone na rysunku planu 

symbolem E; 

14) sieci elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia przebiegające przez tereny zurbanizowane i pro-

jektowane do zainwestowania należy docelowo prowadzić jako kablowe podziemne w pasach ulic; 

15) w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się, utrzymanie istniejących systemów oraz ich 

rozbudowę (w tym systemów dostępu bezprzewodowego); 

16) w zakresie sieci gazowej ustala się, przebudowę, rozbudowę i wymianę istniejącej sieci (ø40 - ø350); 

17) w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się: 

a) w celu ograniczenia emisji do atmosfery ustala się obowiązek modernizacji istniejących kotłowni 

i lokalnych źródeł ciepła - stosowania nowoczesnych systemów grzewczych opartych na paliwie 

stałym, gazowym lub oleju opałowym, 

b) w budynkach projektowanych i istniejących dopuszcza się alternatywnie systemy wykorzystujące 

źródła energii: pompy cieplne, kolektory słoneczne, energię elektryczną, itp., 

c) jako ogrzewanie wspomagające w budynkach mieszkalnych można użyć kominków i pieców ko-

minkowych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych; 

18) nowoprojektowane sieci uzbrojenia technicznego należy prowadzić w przestrzeniach publicznych; 

19) dopuszcza się prowadzenie w ulicach sieci infrastruktury technicznej, niezwiązanej z obsługą obszaru 

objętego planem, o parametrach nie ograniczających możliwości rozbudowy sieci go obsługujących; 
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20) dopuszcza się lokalizację urządzeń obsługujących sieci infrastruktury technicznej (w szczególności 

stacji transformatorowych, przepompowni ścieków, szaf urządzeń sterujących i rozdzielczych) na te-

renach przestrzeni publicznych (drogi i tereny zieleni) oraz usług publicznych, pod warunkiem zapew-

nienia braku kolizji z podstawową funkcją terenu oraz nieeksponowanej lokalizacji (np. pod ziemią); 

21) ustala się obsługę poszczególnych terenów w zakresie infrastruktury technicznej z sieci (istniejących 

lub projektowanych) w przyległych ulicach, w szczególności na zasadach określonych w ustaleniach 

szczegółowych; 

22) istniejące sieci uzbrojenia technicznego, kolidujące z projektowanym w niniejszym planie zainwesto-

waniem należy przełożyć; 

23) ustala się docelowo przełożenie sieci biegnących po terenach niepublicznych na tereny publiczne (ulice, 

tereny zieleni); 

24) ustala się zachowanie istniejącego systemu melioracyjnego; 

25) w przypadku konieczności naruszenia systemu melioracji należy po uzgodnieniu z zarządcą sieci za-

stosować rozwiązanie zastępcze, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych; 

26) odpady medyczne w miejscu ich powstawania muszą być gromadzone w szczelnych zamkniętych 

pojemnikach w specjalnym zamykanym pomieszczeniu; 

27) odpady zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi w miejscu ich powstawania muszą być groma-

dzone w szczelnych, specjalnie oznakowanych pojemnikach ustawionych na szczelnej nawierzchni; 

28) odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach na terenie nieruchomości i odprowadzać je 

zgodnie z planem gospodarki odpadami gminy, na składowisko odpadów (poza granicami administra-

cyjnymi miasta). 

§ 13. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania i użytkowania te-

renów - zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów za wyjątkiem: obiek-

tów tymczasowych i zagospodarowania tymczasowego o charakterze sezonowym, na czas trwania im-

prez sportowych, kulturalnych lub handlowych na terenach wskazanych w ustaleniach szczegółowych. 

§ 14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, 

a także obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji - na rysunku planu określono budynki 

o niskich walorach przestrzennych, dla których wskazana jest ich rehabilitacja; rehabilitacji winno podle-

gać także otoczenie oznaczonych obiektów oraz infrastruktura techniczna na całym obszarze planu. 

Ustalenia szczegółowe 

§ 15. Ustalenia szczegółowe dla obszaru „śródmieście”. 
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§ 18. Ustalenia dla terenów komunikacji o łącznej powierzchni 5,89 ha, oznaczonych na rysunku pla-

nu symbolami 60KDd (0,34 ha), 61KDd (0,13 ha), 62KDd (0,51 ha), 63KDd (0,17 ha), 64KDWp 

(0,34 ha), 65KDd (0,24 ha), 66KDd (0,50 ha), 67KDW (0,05 ha), 68KDd (0,06 ha), 69KDWpj (0,08 ha), 

70KDd (0,06 ha), 71KDW (0,21 ha), 72KDz (0,53 ha), 73KDWp (0,06 ha), 74KDd (0,25 ha), 75KDWp 

(0,25 ha), 76KDd(KDWpj) (0,27 ha), 77KDd (0,03 ha), 78KDd (0,07 ha),79KDl (0,43 ha), 81KDW 

(0,038 ha) oraz dla terenu „przy ul. Sportowej” 7KDW (0,15 ha), 8KDd (1,12 ha), 9KDW (0,25 ha): 

1) przeznaczenie terenu: 

a) KDl - ulice publiczne klasy lokalnej 

b) KDz - ulice publiczne klasy zbiorczej, 

c) KDd - ulice publiczne klasy dojazdowej, 

d) KDW - ulice wewnętrzne, 

e) KDWpj - ulice ciągi pieszo-jezdne; 

2) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - tereny ulic publicznych i wewnętrznych wyzna-

czają linie rozgraniczające określone na rysunku planu; 

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu: 

a) szerokość ulicy 60KDd w liniach rozgraniczających zmienna od 10,0 do 15,0 m zgodnie z rysun-

kiem planu, 

b) szerokość ulicy 61KDd w liniach rozgraniczających zmienna od 11,0 do 16 m zgodnie z rysun-

kiem planu, 

c) szerokość ulicy 62KDd w liniach rozgraniczających zmienna od 15,0 do 22,0 m zgodnie z rysun-

kiem planu, 

d) szerokość ulicy 63KDd w liniach rozgraniczających zmienna od 10,0 do 11,0 m zgodnie z rysun-

kiem planu, 

e) szerokość ulicy 64KDWp w liniach rozgraniczających zmienna od 7,0 do 18,0 m zgodnie z ry-

sunkiem planu, 

f) szerokość ulicy 65KDd w liniach rozgraniczających zmienna od 7,0 do 10,0 m zgodnie z rysun-

kiem planu, 

g) szerokość ulicy 66KDd w liniach rozgraniczających zmienna od 7,0 do 20,0 m zgodnie z rysun-

kiem planu, 

h) szerokość ulicy 67KDW w liniach rozgraniczających zmienna od 10,0 do 12,0 m zgodnie planu, 

i) szerokość ulicy 68KDd w liniach rozgraniczających 8,0 m zgodnie z rysunkiem planu, 

j) szerokość ulicy 69KDWpj w liniach rozgraniczających zmienna od 3,0 do 15,0 m zgodnie z ry-

sunkiem planu, 

k) szerokość ulicy 70KDd w liniach rozgraniczających zmienna od 5,0 do 7,0 m zgodnie z rysun-

kiem planu, 

l) szerokość ulicy 71KDd w liniach rozgraniczających zmienna od 6,0 m do 10,0 m zgodnie z ry-

sunkiem planu, 

m) szerokość ulicy 72KDz w liniach rozgraniczających zmienna od 10,0 do 27,0 m zgodnie z rysun-

kiem planu, 

n) szerokość ulicy 73KDWp w liniach rozgraniczających zmienna od 3,0 do 16,0 m zgodnie z ry-

sunkiem planu, 

o) szerokość ulicy 74KDd w liniach rozgraniczających zmienne od 3,0 do 15,0 m, 

p) szerokość ulicy 75KDWp w liniach rozgraniczających zmienna od 15,0 do 20,0 m zgodnie z ry-

sunkiem planu, 

q) szerokość ulicy 76KDd(KDWpj) w liniach rozgraniczających zmienna od 5,0 do 15,0 m zgodnie 

z rysunkiem planu, 

r) szerokość ulicy 77KDd w liniach rozgraniczających zmienna od 8,0 do 24,0 m zgodnie z rysun-

kiem planu, 

s) szerokość ulicy 78KDd w liniach rozgraniczających zmienna od 6,0 do 15,0 m zgodnie z rysun-

kiem planu, 

t) szerokość ulicy 79KDl w liniach rozgraniczających zmienna od 13,0 do 23,0 m zgodnie z rysun-

kiem planu, 

u) szerokość ulicy 81KDW w liniach rozgraniczających zmienna od 3,0 do 10,0 m zgodnie z rysun-

kiem planu, 
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v) szerokość ulicy 7KDW w liniach rozgraniczających zmienna od 7,5 do 8,0 m zgodnie z rysunkiem 

planu, 

w) szerokość ulicy 8KDd w liniach rozgraniczających zmienna od 10,0 do 15,0 m zgodnie z rysun-

kiem planu; 

x) szerokość ulicy 9KDW w liniach rozgraniczających zmienna zgodnie z rysunkiem planu; 

4) realizacja nowych nawierzchni i przebudowa ulic 64KDWp, 65KDd, 66KDd, 67KDW, 68KDd, 69KDWpj, 

70KDd, 74KDd, 75KDWp, 76KDd(KDWpj), 77KDd, 78KDd, 71KDW w granicach obszaru zabytko-

wego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków pod nr 491 oraz w strefie WIII ograni-

czonej ochrony stanowiska archeologicznego, określonych na rysunku planu, wymaga uzyskania zgo-

dy na rozpoczęcie prac zgodnie z przepisami odrębnymi dot. ochrony zabytków; 

5) realizacja nowych nawierzchni i przebudowa ulic wymienionych w pkt 4 mieszczących się w strefie 

WIII ograniczonej ochrony stanowiska archeologicznego, wymaga uwzględniania wymagań określo-

nych w § 5 pkt 6; 

6) nawierzchnie ulic wymienionych w pkt 4, winny być realizowane jako kamienne lub kompozycje ele-

mentów kamiennych i drobnowymiarowych elementów betonowych np. kostka betonowa typu „staro-

bruk”; dopuszcza się realizację części nawierzchni 66KDd (ul. Targowa) z materiałów bitumicznych; 

7) nowe zjazdy publiczne i indywidualne mogą być lokalizowane na podstawie przepisów odrębnych; 

8) przestrzeń ulic może służyć do prowadzenia sieci uzbrojenia technicznego podziemnego; w ramach 

ulic klasy dojazdowej i klasy lokalnej mogą być tworzone miejsca postojowe; 

9) stawka procentowa jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości - 0%. 

Ustalenia końcowe 

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Połczyna - Zdroju. 

§ 20. Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Połczynie - Zdroju. 

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

Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

 Przewodniczący Rady  

 

Franciszek Pilip 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 133 – 17765 – Poz. 2409 

 

Załącznik nr 1a 

do uchwały Nr XII/101/2011 

Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju 

z dnia 31 sierpnia 2011 r. 
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Załącznik nr 1b 

do uchwały Nr XII/101/2011 

Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju 

z dnia 31 sierpnia 2011 r. 
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Załącznik nr 2 

do uchwały Nr XII/101/2011 

Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju 

z dnia 31 sierpnia 2011 r. 
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Załącznik nr 3 

do uchwały Nr XII/101/2011 

Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju 

z dnia 31 sierpnia 2011 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Połczyn - Zdrój obejmującego obszar śródmieście 

i obszar przy „ul. Sportowej” 

Zgodnie z art. 20 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 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r.: Nr 113, 

poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r.: Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2007 r.: Nr 127, 

poz. 880; z 2008 r.: Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 r.: Nr 24, 

poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, 

Nr 130, poz. 871; z 2011 r.: Nr 32, poz. 159 i Nr 153, poz. 901), Rada Miejska w Połczynie-Zdroju roz-

strzyga, co następuje: 

Do projektu planu, wyłożonego do publicznego wglądu z prognozą skutków wpływu ustaleń planu na 

środowisko wniesiono dwie uwagi, które uwzględniono zgodnie z rozstrzygnięciem Burmistrza Połczyna-

Zdroju, ujętym w wykazie stanowiącym integralną część dokumentacji formalno-prawnej prac planistycznych. 

 

Załącznik nr 4 

do uchwały Nr XII/101/2011 

Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju 

z dnia 31 sierpnia 2011 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie 

z przepisami o finansach publicznych 

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

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r.: Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r.: Nr 113, 

poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r.: Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2007 r.: Nr 127, 

poz. 880; z 2008 r.: Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 r.: Nr 24, 

poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, 

Nr 130, poz. 871; z 2011 r.: Nr 32, poz. 159 i Nr 153, poz. 901), Rada Miejska w Połczynie-Zdroju roz-

strzyga, co następuje: 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb miesz-

kańców ustalone miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, obejmują budowę i rozbudowę 

układu komunikacyjnego oraz infrastruktury technicznej na obszarze planu położonym przy ul. Sportowej. 

2. Zasady finansowania zadań własnych gminy: 

1) finansowanie inwestycji o których mowa w ust. 1, podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych, przy czym limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwesty-

cyjne będą ujęte każdorazowo w budżecie gminy na każdy kolejny rok; 

2) zadania w zakresie budowy pozostałych sieci, w tym sieci energetycznych i gazowych, realizowane 

i finansowane będą zgodnie z przepisami odrębnymi. 
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UCHWAŁA NR VIII/93/11 

 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

 z dnia 20 września 2011 r. 

w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady przyznawania i przekazywania 

stypendiów w ramach projektu „Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - 

III edycja”. 

Na podstawie art. 18 pkt 19a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, 

poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 

poz. 1206, Nr 167, poz. 1759; z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 173, 

poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 157, 

poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, 

poz. 113) Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się regulamin określający zasady przyznawania i przekazywania stypendiów w ra-

mach projektu „Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - III edycja”. 

2. Regulamin określający zasady przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach projektu „Za-

chodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - III edycja” stanowi załącznik nr 1 do niniej-

szej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 Przewodniczący Sejmiku 

Województwa Zachodniopomorskiego  

 

Marek Tałasiewicz 
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Załącznik nr 1 

do uchwały Nr VIII/93/11 

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 

z dnia 20 września 2011 r. 
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UCHWAŁA NR X/123/11 

 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

 z dnia 15 listopada 2011 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/93/11 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 

z dnia 20 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady 

przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach projektu „Zachodniopomorskie talenty - 

regionalny system stypendialny - III edycja”. 

Na podstawie art. 18 pkt 19a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, 

poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 

poz. 1206, Nr 167, poz. 1759; z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 173, 

poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 157, 

poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, 

poz. 113) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95; z 2011 r. Nr 117, poz. 676) Sejmik 

Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr VIII/93/11 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 września 

2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady przyznawania i przekazywania sty-

pendiów w ramach projektu „Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - III edycja” 

§ 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 20 września 2011 r.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachod-

niopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 20 września 2011 r. 

 

 Przewodniczący Sejmiku 

Województwa Zachodniopomorskiego  

 

Marek Tałasiewicz 
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POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE 

 z dnia 30 września 2011 r. 

w sprawie powierzenia realizacji zadania 

polegającego na zapewnieniu lokalnego transportu zbiorowego 

pomiędzy: 

1) Gminą Dobra reprezentowaną przez: Teresę Dera - Wójta Gminy Dobra 

2) Gminę Miasto Szczecin reprezentowaną przez: Piotra Krzystka - Prezydenta Miasta Szczecin 

Na podstawie uchwały Nr VIII/91/11 Rady Gminy Dobra z dnia 8 września 2011 r. i uchwały 

Nr XI/255/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 września 2011 r. strony ustalają, co następuje: 

§ 1. 1. Gmina Dobra powierza, a Gmina Miasto Szczecin przyjmuje do realizacji zadanie własne w za-

kresie lokalnego transportu zbiorowego, polegające na przewozie osób autobusami na linii nr 74 w części 

dotyczącej Gminy Dobra tj. na odcinku Zakłady Piekarnicze - Łukasińskiego Ogrody, w okresie od 1 listo-

pada do 31 marca każdego roku trwania porozumienia. 

2. Gmina Miasto Szczecin realizować będzie powierzone zadanie poprzez samorządowy zakład budże-

towy tj. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, z siedzibą przy ul. Klonowica 5 w Szczecinie. 
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3. Rozkłady jazdy dla linii określonej w § 1 ust. 1 ustala Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szcze-

cinie, z uwzględnieniem opinii Gminy Dobra. 

§ 2. 1. Gmina Miasto Szczecin wykonywać będzie zadanie określone w § 1 ust. 1 poprzez dokonanie 

wyboru przewoźnika i utrzymania linii w czasie trwania porozumienia. 

2. Na realizację zadania, o którym w ust. 1 Gmina Dobra przekazywać będzie co miesiąc środki pie-

niężne w wysokości pokrywającej koszty usług przewozowych oraz organizacji tych usług przez Zarząd 

Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, pomniejszone o uzyskane wpływy z biletów. 

3. Należne środki finansowe przekazywane będą przez Gminę Dobra na konto Zarządu Dróg i Trans-

portu Miejskiego w Szczecinie. 

§ 3. Szczegółowe warunki realizacji powierzonych zadań określone zostaną w umowie zawartej po-

między Gminą Dobra a Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. 

§ 4. Porozumienie zawarte jest na czas nieokreślony, a wszelkie zmiany porozumienia wymagają for-

my pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 5. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron za 6 miesięcznym wypowiedzeniem. 

§ 6. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 

i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

§ 7. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron. 

 

Gmina Dobra 

 

Wójt 

Teresa Dera 

Gmina Miasto Szczecin 

 

Prezydent Miasta 

Piotr Krzystek 
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OBWIESZCZENIE NR 3/2011 

 DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ W SZCZECINIE 

 z dnia 10 listopada 2011 r. 

w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę 

lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5000 zł. 

Na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 

poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie 

wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości praw-

nej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie prze-

wyższającej 5 000 zł (Dz. U. Nr 22, poz. 112), ogłasza się wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jedno-

stek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, 

odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od dnia 

1 stycznia 2011 r. do dnia 30 września 2011 r., stanowiący załącznik do obwieszczenia. 

 

 Dyrektor Izby Skarbowej 

w Szczecinie z up. 

 

Janina Rudawska 

Wicedyrektor 
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Załącznik 

do obwieszczenia Nr 3/2011 

Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie 

z dnia 10 listopada 2011 r. 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę 

lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5000 zł 

w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 30 września 2011 r. 

Lp. Nazwisko i imię 

lub nazwa (firma) 

Miejsce 

zamieszkania lub 

siedziby 

(miejscowość) 

Wysokość 

umorzonych 

kwot (w zł) 

w tym: Przyczyny 

umorzenia1) 

Powód 

umorzenia2) zaległości 

podatkowe 

odsetki za 

zwłokę 

opłaty 

prolongacyjne 

1 Archiwum 

Państwowe 

w Szczecinie 

Szczecin 53.347,00 52.501,00 846,00 - art. 67a § 1 

pkt 3 Ordynacji 

Podatkowej 

1 

2 Auguścik Janina Szczecin 12.132,00 11.822,00 310,00 - art. 67a § 1 

pkt 3 Ordynacji 

Podatkowej 

1 

3 Bartczak Wojciech Morzyczyn 57.174,00 - 57.174,00 - art. 67a § 1 

pkt 3 Ordynacji 

Podatkowej 

2 

4 Bieńko Regina Szczecin 22.035,00 21.528,00 507,00 - art. 67a § 1 

pkt 3 Ordynacji 

Podatkowej 

1 

5 Bojanowska Zofia Szczecin 32.190,00 30.843,00 1.347,00 - art. 67a § 1 

pkt 3 Ordynacji 

Podatkowej 

1 

6 Borkowski 

Arkadiusz 

Stargard 

Szczeciński 

17.600,00 - 17.600,00 - art. 67a § 1 

pkt 3 Ordynacji 

Podatkowej 

2 

7 Buza Wiesław Szczecinek 10.122,00 7.451,00 2.671,00 - art. 67a § 1 

pkt 3 Ordynacji 

Podatkowej 

1 

8 Chmurowicz 

Ryszard 

Stargard 

Szczeciński 

57.144,00 - 57.144,00 - art. 67a § 1 

pkt 3 Ordynacji 

Podatkowej 

2 

9 Choinkowska 

Joanna 

Słupno 30.086,00 29.509,00 577,00 - art. 67a § 1 

pkt 3 Ordynacji 

Podatkowej 

1 

10 Chojecki Krzysztof Wilcze Laski 5.899,00 - 5.899,00 - art. 67a § 1 

pkt 3 Ordynacji 

Podatkowej 

1 

11 Ciesiołkiewicz 

Elżbieta 

Koszalin 8.262,00 8.137,00 125,00 - art. 67a § 1 

pkt 3 Ordynacji 

Podatkowej 

1 

12 Czemierzewska 

Wanda 

Kamień Pomorski 30.222,00 29.509,00 713,00 - art. 67a § 1 

pkt 3 Ordynacji 

Podatkowej 

1 

13 Czemierzewski 

Maciej 

Kamień Pomorski 30.222,00 29.509,00 713,00 - art. 67a § 1 

pkt 3 Ordynacji 

Podatkowej 

1 

14 Czemierzewski 

Tadeusz 

Kamień Pomorski 92.075,00 91.109,00 966,00 - art. 67a § 1 

pkt 3 Ordynacji 

Podatkowej 

1 

15 Ekologia” Spółka 

z o. o. 

Dygowo 46.450,60 25.641,60 20.809,00 - art. 67d § 1 

pkt 3 Ordynacji 

Podatkowej 

3 

16 Frąckiewicz 

Bożena 

Szczecin 38.785,00 26.772,00 12.013,00 - art. 67a § 1 

pkt 3 Ordynacji 

Podatkowej 

1 

17 Frąckiewicz 

Magdalena 

Szczecin 38.785,00 26.772,00 12.013,00 - art. 67a § 1 

pkt 3 Ordynacji 

Podatkowej 

1 

18 Frąckiewicz Piotr Police 38.528,00 26.772,00 11.756,00 - art. 67a § 1 

pkt 3 Ordynacji 

Podatkowej 

1 
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19 Grabowski Marcin Żeńsko 8.577,00 6.415,00 2.162,00 - art. 67a § 1 

pkt 3 Ordynacji 

Podatkowej 

3 

20 Granat Jerzy Koszalin 8.262,00 8.137,00 125,00 - art. 67a § 1 

pkt 3 Ordynacji 

Podatkowej 

1 

21 Gruszecka Agata Koszalin 13.380,00 13.070,00 310,00 - art. 67a § 1 

pkt 3 Ordynacji 

Podatkowej 

1 

22 Hering Zbigniew Stargard 

Szczeciński 

57.180,00 - 57.180,00 - art. 67a § 1 

pkt 3 Ordynacji 

Podatkowej 

2 

23 Igielski Czesław Starzyce 63.443,00 - 63.443,00 - art. 67a § 1 

pkt 3 Ordynacji 

Podatkowej 

3 

24 Janicki Janusz Choszczno 5.034,00 - 5.034,00 - art. 67a § 1 

pkt 3 Ordynacji 

Podatkowej 

1 

25 Jurczyk Józef Gryfino 8.036,00 - 8.036,00  art. 67a § 1 

pkt 3 Ordynacji 

Podatkowej 

1 

26 JUREX Sp. z o.o. Biały Bór 7.373,00 5.739,00 1.634,00 - art. 67d § 1 

pkt 3 Ordynacji 

Podatkowej 

3 

27 Kisio Adam  Stargard 

Szczeciński 

57.144,00 - 57.144,00 - art. 67a § 1 

pkt 3 Ordynacji 

Podatkowej 

2 

28 Knysz Justyna Dolice 25.369,50 23.901,50 1.468,00 - art. 67a § 1 

pkt 3 Ordynacji 

Podatkowej 

1 

29 Korzewska Irena Brudzewice 13.499,00 13.141,00 358,00 - art. 67a § 1 

pkt 3 Ordynacji 

Podatkowej 

1 

30 Kowalczyk Danuta Kołobrzeg 16.560,00 16.167,00 393,00 - art. 67a § 1 

pkt 3 Ordynacji 

Podatkowej 

1 

31 Krzyżanowska 

Marianna 

Szczecin 9.648,00 9.426,00 222,00 - art. 67a § 1 

pkt 3 Ordynacji 

Podatkowej 

1 

32 Kudlik Wiesława Szczecin 9.649,00 9.427,00 222,00 - art. 67a § 1 

pkt 3 Ordynacji 

Podatkowej 

1 

33 Kuźnicki Jan Resko 5.284,60 3.645,60 1.639,00 - art. 67a § 1 

pkt 3 Ordynacji 

Podatkowej 

3 

34 Kwiatkowski 

Czesław 

Stargard 

Szczeciński 

54.368,00 - 54.368,00 - art. 67a § 1 

pkt 3 Ordynacji 

Podatkowej 

2 

35 Leśniewska Wanda Police 5.313,80 4.619,80 549,00 145,00 art. 67a § 1 

pkt 3 Ordynacji 

Podatkowej 

1 

36 Ocipińska Ewa Gryfino 9.228,50 9.228,50 - - art. 67a § 1 

pkt 3 Ordynacji 

Podatkowej 

1 

37 Osmałek Aniela Szczecinek 18.968,00 17.359,00 1.609,00 - art. 67a § 1 

pkt 3 Ordynacji 

Podatkowej 

1 

38 Pakuła Małgorzata Stargard 

Szczeciński 

8.537,59 6.264,59 2.273,00 - art. 67a § 1 

pkt 3 Ordynacji 

Podatkowej 

1 

39 Paluch Marzena Szczecin 50.357,00 47.935,00 2.422,00 - art. 67a § 1 

pkt 3 Ordynacji 

Podatkowej 

1 

40 Pasikowski 

Ryszard 

Stargard 

Szczeciński 

53.610,00 - 53.610,00  art. 67a § 1 

pkt 3 Ordynacji 

Podatkowej 

2 

41 Piłat Jan Szczecin 14.741,00 14.511,00 230,00 - art. 67a § 1 

pkt 3 Ordynacji 

Podatkowej 

1 
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42 Podgórska Zofia Kamień Pomorski 7.991,00 7.918,00 73,00 - art. 67a § 1 

pkt 3 Ordynacji 

Podatkowej 

1 

43 Radliński Marian Morzyczyn 57.180,00 - 57.180,00 - art. 67a § 1 

pkt 3 Ordynacji 

Podatkowej 

2 

44 Radziszewska 

Beata 

Stargard 

Szczeciński 

57.180,00 - 57.180,00 - art. 67a § 1 

pkt 3 Ordynacji 

Podatkowej 

2 

45 Rajtarowski Paweł Krzęcin 22.329,00 - 22.329,00 - art. 67a § 1 

pkt 3 Ordynacji 

Podatkowej 

3 

46 Ryterska Janina Kamień Pomorski 5.836,00 5.767,00 69,00 - art. 67a § 1 

pkt 3 Ordynacji 

Podatkowej 

1 

47 Ryterski Jerzy Kamień Pomorski 5.836,00 5.767,00 69,00 - art. 67a § 1 

pkt 3 Ordynacji 

Podatkowej 

1 

48 Ryterski Robert Kamień Pomorski 9.083,00 8.975,00 108,00 - art. 67a § 1 

pkt 3 Ordynacji 

Podatkowej 

1 

49 Rzymka Katarzyna Szczecin  18.162,00 - 18.162,00 - art. 67a § 1 

pkt 3 Ordynacji 

Podatkowej 

2 

50 Szczesiak Elżbieta 

i Szczesiak 

Zdzisław 

Szczecin 12.350,00 10.537,00 1.813,00 - art. 67a § 1 

pkt 3 Ordynacji 

Podatkowej 

1 

51 Szczytniewska 

Krystyna 

Szczecin 10.890,00 9.193,00 1.697,00 - art. 67a § 1 

pkt 3 Ordynacji 

Podatkowej 

1 

52 Turkowski 

Zdzisław 

Koszalin 28.882,00 28.586,00 296,00 - art. 67a § 1 

pkt 3 Ordynacji 

Podatkowej 

1 

53 Ved Lidiya Szczecinek 15.691,00 11.400,00 4.291,00 - art. 67a § 1 

pkt 3 Ordynacji 

Podatkowej 

1 

54 Walentowicz 

Robert 

Szczecin 7.672,00 7.496,00 176,00 - art. 67a § 1 

pkt 3 Ordynacji 

Podatkowej 

1 

55 Wieczerzyński 

Ryszard 

Szczecin 6.958,04 5.368,99 1.116,05 473,00 art. 67a § 1 

pkt 3 Ordynacji 

Podatkowej 

1 

56 Wiktorska 

Marianna 

Szczecin 5.697,70 4.447,70 1.250,00 - art. 67a § 1 

pkt 3 Ordynacji 

Podatkowej 

3 

57 Winiecki Marek Wałcz 9.732,50 - 9.732,50 - art. 67a § 1 

pkt 3 Ordynacji 

Podatkowej 

1 

58 Wokrój Wiesława Szczecin 36.927,60 33.996,60 2.931,00 - art. 67a § 1 

pkt 3 Ordynacji 

Podatkowej 

1 

59 Woźniak Arkadiusz Kołobrzeg 8.253,90 3.236,90 5.017,00 - art. 67a § 1 

pkt 3 Ordynacji 

Podatkowej 

1 

1) merytoryczna podstawa wydania decyzji umorzeniowej 

2) Powód umorzenia: 

1) uzasadniony ważny interes podatnika; 

2) uzasadniony ważny interes publiczny; 

3) ważny interes podatnika i interes publiczny. 
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK.4.4131.216.2011.SA 

 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

 z dnia 4 października 2011 r. 

stwierdzające nieważność uchwały Nr VI/SXIII/68/11 Rady Miejskiej w Wałczu 

z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na postój TAXI 

na gruntach będących własnością Gminy Miejskiej Wałcz oraz ustalenia opłat 

związanych z korzystaniem z miejsc przeznaczonych na postój TAXI. 

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; 

z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 

poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, 

poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, 

poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) stwierdzam nieważność: 

uchwały Nr VI/SXIII/68/11 Rady Miejskiej w Wałczu z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia 

miejsc przeznaczonych na postój TAXI na gruntach będących własnością Gminy Miejskiej Wałcz oraz 

ustalenia opłat związanych z korzystaniem z miejsc przeznaczonych na postój TAXI. 

Uzasadnienie 

W dniu 30 sierpnia 2011 r. Rada Miejska w Wałczu podjęła uchwałę Nr VI/SXIII/68/11 w sprawie 

wyznaczenia miejsc przeznaczonych na postój TAXI na gruntach będących własnością Gminy Miejskiej 

Wałcz oraz ustalenia opłat związanych z korzystaniem z miejsc przeznaczonych na postój TAXI. 

W § 1 kwestionowanej uchwały Rada postanowiła, wyznaczyć miejsce na postój TAXI, na terenach 

stanowiących własność Gminy Miejskiej Wałcz, na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi: 

5544/5 ul. Kościuszkowców oraz 3700/6 ul. Kolejowa - zgodnie z załącznikiem graficznym Nr 1 i Nr 2 do 

niniejszej uchwały. Następnie, w § 2 uchwały Nr VI/SXIII/68/11 Rada wskazała, iż wyznaczone miejsca 

na postój TAXI zgodnie z załącznikami graficznymi Nr 1 i Nr 2, przeznaczyć wyłącznie do ustawiania na 

nich samochodów pełniących funkcję taksówki, których właściciele posiadają aktualną licencję taksówka-

rza wydaną na obszar miasta Wałcz. W § 3 ww. uchwały Rada Miejska w Wałczu postanowiła ustalić: 

– opłatę miesięczną za korzystanie z wyznaczonych miejsc na postój TAXI, w wysokości 50 zł plus po-

datek VAT, dla jednego pojazdu pełniącego funkcję taksówki, którego właściciel indywidualnie prowadzi 

zarejestrowaną działalność gospodarczą polegającą na przewozie osób i bagażu taksówką (§ 3 ust. 1), 

– opłata za korzystanie przez taksówki z miejsc wyznaczonych na postój TAXI, płatna na podstawie 

umów dzierżawy, zawartych indywidualnie z każdą osobą prowadzącą zarejestrowaną działalność go-

spodarczą, polegającą na przewozie osób i bagażu taksówką, posiadającą aktualną licencję (§ 3 ust. 2), 

– opłatę związaną z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z wyznaczonych miejsc na postój 

TAXI w wysokości 500% opłaty ustalonej w ust. 1 (§ 3 ust. 3). 

Z kolei w § 4 uchwały Nr VI/SXIII/68/11 Rada postanowiła upoważnić Burmistrza Miasta Wałcz do ak-

tualizacji opłaty miesięcznej za korzystanie z wyznaczonych miejsc na postój TAXI w okresie nie krótszym 

niż jeden rok w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez 

Prezesa GUS. 

W ocenie organu nadzoru Rada podejmując przedmiotową uchwałę w sposób istotny naruszyła obo-

wiązujące prawo. 

W podstawie prawnej kwestionowanego aktu organ stanowiący przywołał przepis art. 18 ust. 2 

pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi, iż do wyłącznej właściwości rady gminy należy 

podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, do-

tyczących: 

a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania 

na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią 

inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas 

oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do 

czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy, 

b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta, 

http://n36.lex.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.145550:part=a18u2p9l(a):nr=2&full=1#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.145550:part=a18u2p9l(a):nr=2&full=1
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c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów, 

d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta 

w roku budżetowym, 

e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę 

ustalaną corocznie przez radę gminy, 

f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich, 

g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta, 

h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organi-

zacyjnych oraz wyposażania ich w majątek, 

i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym. 

Wskazać w tym miejscu należy, że przepis art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a cyt. ustawy niewątpliwie przy-

znaje organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego uprawnienie do określenia zasad naby-

wania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas ozna-

czony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Uchwała 

rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat 

strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, natomiast, do czasu 

określenia zasad organ wykonawczy może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy. 

Zauważyć należy, iż Rada Miejska w Wałczu skorzystała z uprawnienia przysługującego jej na mocy 

ww. przepisów, bowiem w dniu 25 stycznia 2011 r. podjęła uchwałę Nr VI/SV/26/11 w sprawie określe-

nia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Miejskiej Wałcz (Dz. 

Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 30, poz. 503), kształtując w ten sposób kierunek działania organu 

wykonawczego w zakresie gospodarowania mieniem gminnym, w szczególności wyrażając zgodę na doko-

nywanie poszczególnych czynności z tym związanych. I tak, w § 7 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr VI/SV/26/11 

Rada wyraziła zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawierania umów dzierżawy w przy-

padku nieruchomości wydzierżawianych na cele postoju taxi. Zatem, przysługująca Radzie kompetencja - 

oparta na art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym - została wykonana i od momentu 

wejścia w życie przedmiotowej uchwały, Burmistrz Wałcza może wydzierżawiać nieruchomości stanowią-

ce własność Gminy, przeznaczone na postój TAXI bez uzyskiwania zgody Rady Miejskiej. Podejmowanie 

przez Radę czynności, które na mocy aktu prawa miejscowego - będącego w myśl art. 87 ust. 2 Konsty-

tucji RP źródłem prawa powszechnie obowiązującego na terenie Gminy Miasto Wałcz - zostały przekazane 

burmistrzowi, stanowi naruszenie przepisów wyznaczających kompetencję do podejmowania aktów tej 

treści, przypisanych organowi wykonawczemu. 

W tym miejscu wskazać należy, że w myśl art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) ustalenie przeznaczenia terenu, 

rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków za-

budowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Zaś, w przypadku 

braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i wa-

runków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 

przy czym: 

1) lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego; 

2) sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji 

o warunkach zabudowy, 

o czym z kolei stanowi ust. 2 ww. przepisu. 

Wobec powyższego uznać należy, że jeżeli nieruchomości wymienione w § 1 uchwały Nr VI/SXIII/68/11 

przeznaczone zostały w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na postój TAXI, brak jest 

podstaw do podjęcia przez Radę uchwały w tym przedmiocie. Jeśli jednak takiego przeznaczenia nie ma, 

to sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabu-

dowy wydanej przez organ wykonawczy gminy. 

W niniejszej sprawie podkreślenia wymaga, że upoważnienie do gospodarowania mieniem gminnym 

wynika wprost z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym to wójt gospoda-

ruje mieniem komunalnym, a także z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 1997 r. o gospodarce nie-

ruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), który stanowi, iż gminnym zasobem nieru-

chomości gospodaruje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a gospodarowanie tym zasobem polega 

w szczególności na wykonywaniu zadań, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy o gospodarce nieru-

chomościami, do których m.in. zalicza się czynności związane z naliczaniem należności za nieruchomości 

udostępniane z gminnego zasobu nieruchomości (art. 23 ust. 1 pkt 5 cyt. ustawy). Niewątpliwie szczegó-

łowe unormowanie, przyjęte w kwestionowanej uchwale, w którym ustalono opłatę miesięczną za korzy-

stanie z wyznaczonych miejsc na postój TAXI w wysokości 50 zł plus podatek VAT nie należą do kompe-

tencji organu stanowiącego gminy. Wskazana wyżej należność stanowi jedynie cenę za usługę udzieloną 
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przez gminę w postaci umożliwienia korzystania z jej terenów. Dzierżawa miejsca postoju następuje na 

podstawie umowy cywilnoprawnej. Zatem w tym zakresie obowiązuje zasada swobody umów wyrażona 

w art. 353¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zgodnie 

z którym strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego 

treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia spo-

łecznego. Cena świadczonej usługi ustalana jest przez strony umowy, tj. organ wykonawczy gminy, do 

którego zadań należy gospodarowanie mieniem komunalnym, stosownie do treści art. 30 ust. 2 pkt 3 

ustawy o samorządzie gminnym oraz kontrahenta, który może ją negocjować. Dlatego wysokość opłaty 

za dzierżawę nieruchomości nie może być regulowana przez organ stanowiący w sposób sztywny w dro-

dze uchwały, jak to nastąpiło w niniejszej sprawie. Rada mogłaby jedynie ustalić minimalne, podstawowe 

stawki opłat za dzierżawę nieruchomości, jednakże z taką sytuacją nie mamy do czynienia, bowiem 

w uchwale Nr VI/SV/26/11 w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi 

mienie komunalne Gminy Miejskiej Wałcz brak jest takiego unormowania. Z kolei, w § 4 kwestionowanej 

uchwały Rada upoważniła Burmistrza Wałcza do aktualizacji opłaty miesięcznej za korzystanie z wyzna-

czonych miejsc na postój TAXI. Podkreślić w tym miejscu należy, że rada gminy nie może podejmować 

czynności, które należą do sfery wykonawczej, gdyż takie działanie stanowi naruszenie konstytucyjnej 

zasady podziału organów jednostek samorządu terytorialnego na organy stanowiące i wykonawcze (art. 169 

ust. 1 Konstytucji RP). 

W myśl art. 11 ustawy o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z prze-

pisów tej ustawy oraz odrębnych ustaw, organem reprezentującym gminę w sprawach gospodarowania 

nieruchomościami jest organ wykonawczy gminy. W konsekwencji, to ustawodawca przyznał organowi 

wykonawczemu gminy kompetencję do gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości czym zamknął 

możliwość udzielenia takiego upoważnienia wójtowi przez radę gminy. 

Odnosząc się do postanowienia § 3 ust. 3 uchwały Nr VI/SXIII/68/11, zgodnie z którym ustalić 

opłatę związaną z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z wyznaczonych miejsc na postój 

TAXI w wysokości 500% opłaty ustalonej w ust. 1 wskazać należy, iż - w ocenie organu nadzoru - wy-

mieniona regulacja normuje kwestie nie należące do zakresu działania administracji publicznej lecz cywil-

noprawne. Bezumowne korzystanie z cudzej rzeczy stanowi w istocie naruszenie posiadania lub narusze-

nie własności. W takim przypadku posiadaczowi lub właścicielowi nieruchomości przysługuje roszczenie 

o zaniechanie naruszeń art. 222 § 2 i art. 342 § 1 Kodeksu cywilnego oraz wynagrodzenie za korzystanie 

z rzeczy (art. 224, 225 cyt. ustawy). Na wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy (nieruchomości) składa 

się to wszystko, co właściciel mógłby uzyskać, gdyby ją oddał do korzystania na podstawie określonego 

stosunku prawnego. Wynagrodzenie to jest należnością jednorazową, a oblicza się ją według cen rynko-

wych, biorąc pod uwagę warunki oraz czas korzystania bezumownego. 

W niniejszej sprawie, wskazać należy, że działanie legalne to takie, które nie narusza obowiązujące-

go prawa. Kontrola przestrzegania zgodności z prawem sprawowana przez wojewodę w ramach upraw-

nień nadzorczych nie jest sprawowana w oparciu o kryterium celowości czy gospodarności. Podstawo-

wym obowiązkiem organów jednostek samorządu terytorialnego, tak jak każdego innego podmiotu w pań-

stwie jest przestrzeganie prawa. W przypadku samorządu terytorialnego gwarantem przestrzegania prawa 

są organy nadzoru, w tym wojewoda. 

Reasumując, wskazać należy, że w myśl zasady praworządności, wyrażonej w art. 7 Konstytucji RP, 

organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Organ może działać tylko na pod-

stawie prawa i w granicach tych kompetencji, które prawo mu przyznaje. Rada Miejska w Wałczu podej-

mując kwestionowaną uchwałę działała - w ocenie organu nadzoru - z przekroczeniem przyznanej jej kom-

petencji, czym niewątpliwie naruszyła obowiązujące prawo w stopniu istotnym. 

Wobec powyższego stwierdzenie nieważności uchwały Nr VI/SXIII/68/11 w sprawie wyznaczenia 

miejsc przeznaczonych na postój TAXI na gruntach będących własnością Gminy Miejskiej Wałcz oraz 

ustalenia opłat związanych z korzystaniem z miejsc przeznaczonych na postój TAXI, jest w pełni uzasad-

nione i konieczne. 

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Szczecinie. Skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia za pośrednictwem 

Wojewody Zachodniopomorskiego. 
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