
Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 76 ｦ 9482 ｦ Poz. 1395,1396 

 

1395 
1395 

UCHWAIA NR XL/274/10 

 RADY GMINY STARE CZARNOWO 

 z dnia 24 czerwca 2010 r. 

w sprawie zmiany uchwaJy Nr XXXI/228/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 

31 sierpnia 2009 r. w sprawie opJat za `wiadczenia Przedszkola Publicznego w KoJbaczuŁ 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-

nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 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 i poz. 146) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 

wrze`nia 1991 r. o systemie o`wiaty (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, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; 

z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, 

Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370; z 2009 r. Nr 6, 

poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, 

poz. 320), Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXI/228/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie 

o”Jat za `wiadczenia Przedszkola Publicznego w KoJbaczu w”rowadza się nastę”ującą zmianę: 

1) § 2 ust. 2 otrzymuje nastę”ujące brzmienie: 

  ｭ2Ł Ustala się miesięczną od”Jatno`ć za wykraczające ”oza minimum programowe `wiadczenia 
”rzedszkolne okre`lone w § 2.1 w wysoko`ci 125 zJ za kawde dzieckoŁｬ 

§ 2. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo. 

§ 3. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa źachodnio”omorskiego, z mocą obowiązującą od 1 wrze`nia 2010 r. 

 Przewodniczący Rady Gminy 
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UCHWAIA NR XXXIX/311/10 

 RADY GMINY STARGARD SZCZECIKSKI 

 z dnia 25 czerwca 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
tereny w obrębie ewidencyjnym Lipnik. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 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, 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; 
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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) oraz 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, 

Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, 

poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, 

poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124) Rada Gminy Stargard SzczeciLski uchwala, co nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. źgodnie z uchwaJą Nr XXIł170ł08 Rady Gminy Stargard SzczeciLski z dnia 24 ”audziernika 
2008 r. w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w obrębie Li”nik, ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
”rzestrzennego gminy Stargard SzczeciLski ”rzyjętym uchwaJą Nr XIII/89/95 Rady Gminy Stargard Szcze-

ciLski z dnia 28 wrze`nia 1995 rŁ, zmienionym uchwaJą Nr XXIII/182/2001 Rady Gminy Stargard Szcze-

ciLski z dnia 23 lutego 2001 rŁ, uchwaJą Nr XXIVł181ł05 Rady Gminy Stargard SzczeciLski z dnia 28 

stycznia 2005 rŁ, uchwaJą Nr XXXIIIł246ł05 Rady Gminy Stargard SzczeciLski z dnia 30 grudnia 2005 r. 

oraz uchwaJą Nr XIII/78/2007 z dnia 28 grudnia 2007 rŁ, uchwala się miejscowy ”lan zagos”odarowania 
”rzestrzennego obejmujący tereny w obrębie ewidencyjnym Li”nik o powierzchni 15,85 ha, zwany dalej 

planem miejscowym. 

2. Granice obszaru objętego ”lanem miejscowym okre`la rysunek ”lanu, stanowiący zaJącznik Nr 1 

do niniejszej uchwaJyŁ 

3. Przedmiotem ”lanu miejscowego są ustalenia dla obszaru ”rzeznaczonego na cele zabudowy usJu-

gowo-handlowej, w tym wielko”owierzchniowych obiektów handlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”owy-

wej 2000 m2, obsJugi komunikacyjnej oraz infrastruktury technicznejŁ 

4. Integralną czę`cią ”lanu miejscowego są nastę”ujące zaJączniki do uchwaJy: 

1) zaJącznik Nr 1 - rysunek planu miejscowego w skali 1:1000; 

2) zaJącznik Nr 2 - wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gmi-

ny Stargard SzczeciLski; 
3) zaJącznik Nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu miej-

scowego; 

4) zaJącznik Nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie miejscowym inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finan-

sowania. 

5. Obowiązującymi ustaleniami na rysunku ”lanu miejscowego są: 

1) granica obszaru objętego ”lanem; 

2) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania; 
3) oznaczenie terenu elementarnego symbolem cyfrowym i literowym; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy. 

6. Ustalenia ”lanu miejscowego skJadają się z: 

1) ustaleL ogólnych, zawartych w Rozdziale 2; 

2) ustaleL szczegóJowych, dla wyznaczonych w ”lanie miejscowym terenów elementarnych, zawartych 
w Rozdziale 3; 

3) ”rze”isów koLcowych, zawartych w Rozdziale 4. 

7. Śla ”oszczególnych terenów elementarnych mają zastosowanie wszystkie rodzaje ustaleL, tjŁ 
ustalenia ogólne i ustalenia szczegóJoweŁ 

§ 2. Ilekroć w ”lanie miejscowym uwywa się niwej wymienionych okre`leL, to nalewy je rozumieć na-

stę”ująco: 

1) ”owierzchnia s”rzedawy ”owywej 2000 m2 - nalewy ”rzez to rozumieć tę czę`ć ogólnodostę”nej ”o-

wierzchni obiektu handlowego stanowiącego caJo`ć techniczno-uwytkową, ”rzeznaczonego do s”rze-

dawy detalicznej, w której odbywa się bez”o`rednia s”rzedaw towarów (bez wliczania ”owierzchni 
usJug, gastronomii oraz ”owierzchni ”omocniczej, do której zalicza się ”owierzchnie magazynów, 
biur, komunikacji, ekspozycji wystawowej itp.); 
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2) obiekty usJugowo-handlowe - nalewy ”rzez to rozumieć wszelkie obiekty budowlane w caJo`ci lub 
czę`ci sJuwące dziaJalno`ci, której celem jest zas”okajanie ”otrzeb ludno`ci, a nie wytwarzanie bezpo-

`rednio metodami ”rzemysJowymi dóbr materialnych; 
3) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia, której nie mowe ”rzekroczyć `ciana budynku; 
4) elewacja frontowa - elewacja budynku zwrócona w kierunku drogi publicznej lub wewnętrznej, 

a w ”rzy”adku budynków narownych jedna z elewacji narownika znajdującego się u zbiegu dróg; 
5) inwynieryjne urządzenia sieciowe - urządzenia techniczne bez”o`rednio ws”óJ”racujące z sieciami in-

wynieryjnymi uzbrojenia terenu i zapewniające mowliwo`ć ich s”rawnego dziaJaniaŁ Najczę`ciej wystę-
”ujące inwynieryjne urządzenia sieciowe to: stacje transformatorowe 15ł0,4 kV, szafki teletechniczne 

i elektroenergetyczne, hydrofornie, sieciowe pompownie wody i `cieków, ”rzelewy burzowe, stacje 

gazowe 2-go sto”nia, komory zasuw, wymienniki cie”Ja, ”om”ownie na sieci cie”Jowniczej, anteny 
telekomunikacyjne i inne; 

6) wysoko`ć zabudowy - wysoko`ć liczona od ”oziomu terenu ”rzy najniwej ”oJowonym wej`ciu do bu-

dynku do górnej bądu najwywej ”oJowonej krawędzi stro”odachu nad najwywszą kondygnacją, Jącznie 
z grubo`cią izolacji cie”lnej i warstwy ją osJaniającej; 

7) tymczasowe zagospodarowanie - to s”osób korzystania z terenu zagospodarowanego w s”osób do-

tychczasowy do momentu docelowego zainwestowania zgodnego z funkcją terenu okre`loną w pla-

nie miejscowym; 

8) klasyfikacja dróg: 
a) KDD - ulica klasy dojazdowej, 

b) KPJ - `ciewka rowerowaŁ 

RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi 

§ 3. 1. Na obszarze objętym ”lanem miejscowym wydziela się tereny: 

1) ”rzeznaczone na cele zabudowy usJugowo - handlowej, w tym wielko”owierzchniowych obiektów 
handlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 2000 m2, oznaczone symbolem 1 UC; 

2) komunikacji, oznaczone symbolami 2 KDD i 3 KPJ. 

2. W granicach ”lanu miejscowego ustala się: 

1) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego - obszar objęty ”lanem miejscowym 
w caJo`ci ”oJowony jest na terenie GJównego źbiornika Wód Podziemnych nr 123 (Stargard - Gole-

niów) oraz czę`ciowo na terenie ochrony ”o`redniej zewnętrznej strefy ochronnej ujęcia wody ”od-

ziemnej w Li”niku ustanowionej Śecyzją Wojewody SzczeciLskiego z dnia 7 lipca 1997 r. (znak: OSB-

9/6226/8a/97); 

2) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: teren nie jest 
objęty ochroną dziedzictwa kulturowego i zabytków; 

3) szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: obszar objęty 
planem wymaga ochrony w uwytkowaniu z uwagi na to, we w caJo`ci ”oJowony jest na terenie GJów-

nego źbiornika Wód Podziemnych nr 123 (Stargard - Goleniów) oraz czę`ciowo na terenie ochrony 
”o`redniej zewnętrznej strefy ochronnej ujęcia wody ”odziemnej w Lipniku - wyklucza się realizacje 
inwestycji mogących s”owodować zanieczyszczenie wód ”odziemnych; 

4) w zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się: 
a) linie rozgraniczające ulic, dróg wewnętrznych i ciągów ”ieszych wyznaczają korytarze infrastruk-

tury technicznej, w których mogą być ”rowadzone sieci uzbrojenia terenu, 

b) do”uszcza się ”rowadzenie sieci uzbrojenia terenu ”oza liniami rozgraniczającymi ulic na warun-

kach okre`lonych w ustaleniach szczegóJowych, 
c) do”uszcza się rozbudowę i ”rzebudowę istniejącej oraz budowę nowej sieci uzbrojenia terenu 

wraz z realizacją niezbędnych inwynieryjnych urządzeL sieciowych obsJugujących do”uszczone 
planem przeznaczenie terenu, 

d) zaopatrzenie w wodę z istniejącej i ”rojektowanej sieci wodociągowej o `rednicy nie mniejszej niw 
63 mm zasilanej z miejskiej sieci wodociągowej w Stargardzie SzczeciLskim, 

e) system wodociągowy nalewy realizować z za”ewnieniem funkcjonowania ”ublicznych urządzeL 
zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych, zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami o obronie 

cywilnej i z uwzględnieniem wymaganego za”otrzebowania na wodę dla celów ”rzeciw”owaro-

wych, zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami ”rzeciw”owarowymi, 
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f) od”rowadzanie `cieków sanitarnych do istniejącej i projektowanej kanalizacji sanitarnej grawita-

cyjno - tJocznej i dalej do kolektora ogólnos”Jawnego o `rednicy 0,4 m w ulicy SzczeciLskiej 
i kanalizacji sanitarnej o `rednicy 0,315 m w ulicy Kupieckiej w systemie kanalizacyjnym miasta 

Stargardu SzczeciLskiego, 
g) od”rowadzanie wód o”adowych z dachów, dróg i powierzchni utwardzonych projektowaną kana-

lizacją deszczową o `rednicy nie mniejszej niw 0,20 m do zbiornika wód o”adowych zlokalizowa-

nego w obszarze ”lanu miejscowego lub alternatywnie, wJączenie wód o”adowych do ogólno-

s”Jawnej sieci kanalizacyjnej ”rzy ulŁ SzczeciLskiej w Stargardzie SzczeciLskim, 
h) zaopatrzenie w gaz z istniejącej i ”rojektowanej sieci gazowej rozdzielczej `redniego ci`nienia 

o `rednicy nie mniejszej niw 25 mm zasilanej z istniejących i ”rojektowanych gJównych rozdziel-

czych sieci gazowych `redniego ci`nienia o `rednicy 150 mm do 250 mm w ulicy SzczeciLskiej 
w Stargardzie SzczeciLskim, 

i) zaopatrzenie w cie”Jo z projektowanej sieci cieplnej zasilanej z istniejącej sieci cie”lnej miasta 
Stargardu SzczeciLskiego oraz ”o”rzez lokalne i indywidualne uródJa cie”Ja, 

j) zaopatrzenie w cie”Jo z indywidualnych i lokalnych uródeJ cie”Ja wykorzystujących: niskoemisyj-

ne instalacje grzewcze na ”aliwo staJe, gaz, olej o”aJowy, energię elektryczną lub odnawialne 
uródJa energii jak: kolektory sJoneczne, ”om”y cie”lne it”Ł o parametrach emisji zanieczyszczeL 
s”eJniających warunki ochrony `rodowiska lub w dostosowaniu do warunków geologicznych 
zgodnie z przepisami prawa geologicznego i górniczego, 

k) zasilanie w energię elektryczną z projektowanych elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV 

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

l) obsJuga telekomunikacyjna z istniejących i projektowanych rozdzielczych linii kablowych wraz 

z kanalizacją teletechniczną ws”ólną dla wszystkich o”eratorów, 
m) ”rzewiduje się czasowe gromadzenie od”adów staJych w pojemnikach ustawionych w granicach 

terenu jako wbudowane lub wolno stojące, a nastę”nie wywowenie ich na skJadowisko od”adów 
staJych, 

n) w terenach elementarnych korytarzy infrastruktury technicznej oraz w terenach ”rzylegających 
do ulic lub korytarzy infrastruktury technicznej - gdzie nie obowiązuje zakaz zabudowy - dopusz-

cza się lokalizację inwynieryjnych urządzeL sieciowych obsJugujących ustalone w planie funkcje, 

o) nowe i ”rzebudowywane sieci inwynieryjne nalewy ”rowadzić jako ”odziemne, 
p) ustala się minimalne `rednice sieci rozdzielczych uzbrojenia terenu: sieć gazowa 25 mm, sieć 

wodociągowa 90 mm, kanalizacja `ciekowa 0,20 m, kanalizacja deszczowa 0,30 m, 

q) do”uszcza się ”rzebudowę ”rzewodów infrastruktury technicznej ”o”rzez zmianę ”rzekrojów, 
”rzebiegów i budowę nowej sieci w granicach wydzielonych terenów elementarnych; 

5) w zakresie regulacji stosunków gruntowo-wodnych: nie ”rzewiduje się ”otrzeby ”rzebudowy bądu likwi-

dacji urządzeL melioracyjnych z uwagi na ich brak; 

6) zasady obsJugi komunikacyjnej - zakJada się wjazdy: 
a) bez”o`rednio z drogi gminnej, 

b) z drogi gminnej ”o”rzez ”rojektowaną drogę o symbolu 2 KDD, 

c) z zainwestowanego obszaru ”oJowonego w bez”o`rednim sąsiedztwie wschodniej granicy ”lanu 
miejscowego, 

d) szczegóJowe rozwiązania komunikacyjne ”oJączenia drogi gminnej z obszarem planu miejscowego 

nalewy za”rojektować na eta”ie s”orządzania ”rojektu zagos”odarowania terenu; 
7) s”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenów: do czasu wy-

korzystania terenów, zgodnie z ich ”rzeznaczeniem okre`lonym w planie miejscowym - do”uszcza się 
dotychczasowy s”osób ich uwytkowania; 

8) na obszarze ”lanu miejscowego obowiązuje zakaz ”rzekraczania standardów jako`ci `rodowiska poza 

granicami terenów elementarnych; 
9) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: do”uszcza się scalanie oraz ”odziaJ terenu zgod-

nie z ”rzebiegiem linii rozgraniczających tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zago-

spodarowaniaŁ Śo”uszcza się mowliwo`ć ”odziaJu terenu 1 UC na dziaJki o minimalnej powierzchni 

2000 m2, o minimalnej szeroko`ci frontu dziaJek wynoszącym 35 m, z dostę”no`cią do drogi ”ublicz-

nej oznaczonej na rysunku planu symbolem 2 KDD, o kącie ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do 

”asa drogowego wynoszącym od 65 sto”ni do 90 sto”niŁ 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 76 ｦ 9486 ｦ Poz. 1396 

 

RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe w granicach terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi 

§ 4. 1. Wydziela się teren o powierzchni 14,93 ha, oznaczony na rysunku planu miejscowego symbo-

lem 1 UC, ”rzeznaczony na cele zabudowy usJugowo-handlowej, w tym wielkopowierzchniowych obiek-

tów handlowych ”owywej 2000 m2 ”owierzchni uwytkowejŁ 

2. Przeznaczenie terenu: zabudowa usJugowo-handlowa, w tym zabudowa wielkopowierzchniowymi 

obiektami handlowymi o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 2000 m2, do”uszcza się lokalizację stacji ”aliw, 
wbudowanych lub wolno stojących naziemnych stacji telefonii komórkowej i stacji radiowych oraz wolno 

stojących masztów antenowychŁ 

3. Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu przestrzennego: obiekty o wysokich walorach architektonicznych. 

4. Wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 

1) ograniczenie wysoko`ci ogrodzeL: maksymalnej do 3,0 m - awurowe; 
2) zakaz budowy ogrodzeL z prefabrykowanych elementów betonowychŁ 

5. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) linie zabudowy - nieprzekraczalna w odlegJo`ci 20 m od drogi gminnej i w odlegJo`ci 10 m od projek-

towanej drogi oznaczonej symbolem 2 KDD oraz w odlegJo`ci 12 m od ”oJudniowej granicy ”lanu 
miejscowego; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy - 70%; 

3) ”owierzchnia biologicznie czynna nie mniej niw 10% ”owierzchni terenu; 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy - do 15 m; 

5) do”uszcza się wolnostojące ”ylony reklamowe o wysoko`ci do 30 m; 

6) dachy ”Jaskie; do”uszcza się krycie budynków dachami o innej geometrii niw dachy ”Jaskie; formy 
”rzekryć dachowych dostosowuje się do ”otrzeb uksztaJtowania harmonijnej kom”ozycji ”rzestrzen-

nej caJego kom”leksu zabudowy; 
7) parkingi zewnętrzne niezadaszone dla samochodów osobowych - minimum 20 miejsc postojowych na 

kawde 1000 m2 ”owierzchni uwytkowej; 
8) do”uszcza się ”arkingi wbudowane, w tym podziemne. 

6. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i obsJuga telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cie-

ków i wód o”adowych w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: 1 UC, 

2 KDD, 3 KPJ; 

2) istniejący rurociąg tJoczny `cieków sanitarnych o `rednicy 150 mm - do zachowania, z dopuszcze-

niem przebudowy, rozbudowy i remontu; 

3) istniejące elektroenergetyczne linie na”owietrzne 15 kV - do likwidacji lub ”rzebudowy na linię ka-

blową w terenach: 1 UC, 2 KDD i 3 KPJ; 

4) istniejąca sieć telekomunikacyjna - do zachowania, z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu; 

5) ”rojektowane ”rze”om”ownie `cieków sanitarnych; 
6) ”rojektowana ”rze”om”ownia wód deszczowych; 
7) ”rojektowana sieć wodociągowa o `rednicy nie mniejszej niw 90 mm; 
8) ”rojektowana sieć gazowa `redniego ci`nienia o `rednicy nie mniejszej niw 25 mm; 
9) ”rojektowana sieć sanitarna o `rednicy nie mniejszej niw 0,2 m; 

10) projektowana kanalizacja deszczowa o `rednicy nie mniejszej niw 0,3 m; 

11) ”rojektowany rurociąg tJoczny wód deszczowych o `rednicy nie mniejszej niw 63 mm; 
12) do”uszcza się lokalizację stacji transformatorowych 15ł0,4 kV wbudowanych lub wolno stojącychŁ 

§ 5. 1. Wydziela się teren komunikacji drogowej, o powierzchni 0,61 ha, oznaczony na rysunku planu 

symbolem 2 KDD. 

2. Przeznaczenie terenu: droga publiczna klasy drogi dojazdowej, kategoria drogi - droga gminna. 

3. Ustalenia komunikacyjne: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających drogi - 16 m; 

2) przynajmniej z jednej strony drogi nalewy wykonać chodnik dla ”ieszych o minimalnej szeroko`ci 1,5 m; 

3) nawierzchnia utwardzona; 
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4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w liniach rozgraniczających drogi - 5%; 

5) do”uszcza się na caJej dJugo`ci drogi od strony zachodniej wykonanie dodatkowego ”asa dla samo-

chodów obsJugujących teren 1 UCŁ 

4. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej - do”uszcza się: 

1) ”rojektowaną sieć wodociągową o `rednicy nie mniejszej niw 90 mm; 
2) ”rojektowaną sieć gazową `redniego ci`nienia o `rednicy nie mniejszej niw 25 mm; 
3) ”rojektowaną kanalizację sanitarną o `rednicy nie mniejszej niw 0,2 m; 

4) ”rojektowaną kanalizację deszczową o `rednicy nie mniejszej niw 0,3 m; 

5) projektowane elektroenergetyczne linie kablowe 15 kV i 0,4 kV; 

6) ”rojektowane o`wietlenie ulicy; 
7) projektowane telekomunikacyjne linie kablowe; 

8) istniejącą elektroenergetyczną linię na”owietrzną 15 kV - do likwidacji lub ”rzebudowy na linię kablową; 
9) istniejący rurociąg tJoczny `cieków sanitarnych o `rednicy 150 mm do zachowania z dopuszczeniem 

przebudowy, rozbudowy i remontu, 

10) istniejąca sieć telekomunikacyjna - do zachowania, z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu. 

5. Ustalenia w zakresie ochrony `rodowiska: nakazuje się nasadzenia zielenią izolacyjną wzdJuw ”asa 
drogowego z zachowaniem zasady jednorodno`ci gatunkuŁ 

6. S”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenów: do czasu 
wykorzystania terenów, zgodnie z ich ”rzeznaczeniem okre`lonym w ”lanie miejscowym, do”uszcza się 
dotychczasowy s”osób ich uwytkowaniaŁ 

§ 6. 1. Wydziela się teren komunikacji drogowej, o powierzchni 0,31 ha, oznaczony na rysunku planu 

symbolem 3 KPJ. 

2. Przeznaczenie terenu: `ciewka rowerowa z do”uszczeniem ruchu ”ieszego oraz ”ojazdów jedno-

`ladowychŁ 

3. Ustalenia komunikacyjne: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających drogi - 5 m; 

2) nawierzchnia utwardzona; 

3) ustala się rozdzielenie ruchu rowerowego i ”ieszego wyJącznie za ”omocą faktury i kolorów uwytych 
materiaJów budowlanych bez zmiany ”oziomu równych czę`ci nawierzchni drogi; 

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w liniach rozgraniczających drogi - 5%; do”uszcza się 
wykonanie sz”alerów drzew w linii rozgraniczającej `ciewki rowerowejŁ 

4. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej - do”uszcza się: 

1) projektowane elektroenergetyczne linie kablowe 15 kV i 0,4 kV; 

2) ”rojektowane o`wietlenie ulicy; 
3) projektowana telekomunikacyjna linia kablowa; 

4) do”uszcza się mowliwo`ć ”rowadzenia wszelkich sieci infrastruktury technicznej do obszaru 1 UCŁ 

5. Ustalenia w zakresie ochrony `rodowiska: do”uszcza się nasadzenia drzew wzdJuw ”asa drogowe-

go z zachowaniem zasady jednorodno`ci gatunkuŁ 

6. S”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenów: do czasu 
wykorzystania terenów, zgodnie z ich ”rzeznaczeniem okre`lonym w planie miejscowym, do”uszcza się 
dotychczasowy s”osób ich uwytkowaniaŁ 

RozdziaJ 4 

Przepisy koLcowe 

§ 7. źmienia się ”rzeznaczenie gruntów rolnych ”ochodzenia mineralnego na cele nierolnicze o Jącznej 
powierzchni 15,85 ha, w klasach: 

1) RIVb - 10,13 ha, za zgodą Wojewody źachodnio”omorskiego wyrawoną decyzjami: Nr GKN.2.N-

7711-67/00 z dnia 3 kwietnia 2000 r., Nr GKN.2.N-7711-474/01 z dnia 30 ”audziernika 2001 r. 

oraz Nr GKN.2.N-7711-52/02 z dnia 27 lutego 2002 r.; 

2) RV - 5,72 ha. 
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§ 8. W granicach obszaru objętego ”lanem miejscowym tracą moc ustalenia miejscowych ”lanów za-

gos”odarowania ”rzestrzennego, zatwierdzonych uchwaJami Rady Gminy Stargard SzczeciLski: 

1) Nr XVII/127/2000 z dnia 26 maja 2000 r. w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Stargard SzczeciLski - dotyczącej ”rzeznaczenia ”od funkcję usJugową w zakresie turystyki, 

handlu i gastronomii oraz stację ”aliw, terenu oznaczonego w ”lanie symbolem RP, obejmującego 
dziaJki o numerach geodezyjnych: 571/6, 571/11, 571/10 (po dokonaniu wtórnego ”odziaJu - 571/14 

i 571ł15), ”oJowone w obrębie Li”nik (Dz. U. Województwa źachodnio”omorskiego Nr 25, poz. 296); 

2) Nr XXXVII/291/02 z dnia 13 wrze`nia 2002 r. w sprawie zmiany planu zagospodarowania prze-

strzennego gminy Stargard SzczeciLski (Dz. U. Województwa źachodnio”omorskiego Nr 73, 

poz. 1528); 

3) Nr XIII/104/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Stargard SzczeciLski (Dz. U. Województwa źachodnio”omorskiego z 2004 r. Nr 7, poz. 138). 

§ 9. Ustala się stawkę sJuwącą naliczeniu jednorazowej o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo-

`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym w wysoko`ci 15% dla wszystkich terenów elementarnych. 

§ 10. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy Stargard SzczeciLskiŁ 

§ 11. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa źachodnio”omorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Stargard SzczeciLskiŁ 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Jerzy Wojciechowski 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XXXIX/311/10 

Rady Gminy Stargard SzczeciLski 
z dnia 25 czerwca 2010 r. 

 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 76 ｦ 9490 ｦ Poz. 1396 

 

źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XXXIX/311/10 

Rady Gminy Stargard SzczeciLski 
z dnia 25 czerwca 2010 r. 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XXXIX/311/10 

Rady Gminy Stargard SzczeciLski 
z dnia 25 czerwca 2010 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w obrębie ewidencyjnym Lipnik 

Na podstawie 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, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 

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

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

poz. 124) Rada Gminy Stargard SzczeciLski rozstrzyga, co nastę”uje: 

§ 1. Do ”rojektu miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego obejmującego tereny w obrę-
bie ewidencyjnym Li”nik, wyJowonego do ”ublicznego wglądu wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowi-

sko w dniach od 15 marca 2010 r. do 12 kwietnia 2010 r., wniesiono w ustalonym odpowiednio terminie 

do dnia 26 kwietnia 2010 r. trzy uwagi, zgodnie z wykazem uwag stanowiącym integralną czę`ć doku-

mentacji formalno-prawnej prac planistycznych. 

§ 2. Wójt Gminy Stargard SzczeciLski ProtokoJem Nr 1/2010 z dnia 14 maja 2010 r. rozpatrzyJ ”o-

wywsze uwagiŁ 

§ 3. Przyjmuje się nastę”ujący s”osób roz”atrzenia zgJoszonych uwag: 

1) uwaga zgJoszona ”rzez ｭE.F.Progress IVｬ S”óJka z o.o. ul. źJotoryjska 63, 59-220 Legnica, dotycząca 
wprowadzenia zmiany zapisu w zakresie zasad i warunków scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci zawar-

tego w Rozdziale 3 § 4 ust. 6;  

Uwaga uwzględniona ”o”rzez dodanie ”kt 9 w § 3 ust. 2 ”rojektu ”lanu miejscowegoŁ Powywsza 
zmiana umowliwi zarówno scalenia jak i ”odziaJ nieruchomo`ci w granicach planu miejscowego, czyli 

uzyskanie korzystniejszej konfiguracji ”oszczególnych nieruchomo`ci ”rzez ich wJa`cicieli czy uwytkow-

ników wieczystych dla wJa`ciwego jej zagos”odarowania w zgodno`ci z zapisami planu miejscowego; 

2) uwaga zgJoszona ”rzez Firmę Budowlano-Handlowo-UsJugową ｭModehpolmoｬ Sp. z o.o. ul. H. Roda-

kowskiego 1/5, 71-345 Szczecin, dotycząca zmiany ustalonego orientacyjnego wjazdu na teren 1 UC 
z drogi gminnej (zwanej ul. SzczeciLska), tjŁ ”o”rzez dziaJkę o nr ewidencyjnym 571/6;  

Uwagę uwzględnionoŁ Na rysunku ”lanu miejscowego skorygowano oznaczenie orientacyjnego bez-

”o`redniego wjazdu na teren o symbolu 1 UC z drogi gminnej (dawna droga krajowa nr 10) na wjazd 

”o”rzez dziaJkę o nr ewidencyjnym 571ł6Ł Powywsza zmiana nie będzie miaJa w”Jywu na obsJugę 
komunikacyjną obszaru ”lanu miejscowegoŁ Nadal ”rojektuje się trzy wjazdy: jeden z drogi gminnej 

”o”rzez drogę o symbolu 2 KDD, drugi z drogi gminnej ”o”rzez dziaJkę nr ewidencyjnym 571/6 

(uwzględniono uwagę), trzeci z zainwestowanego obszaru ”oJowonego w bez”o`rednim sąsiedztwie 

wschodniej granicy planu miejscowego (teren obiektu ｭTESCOｬ); 
3) uwaga zgJoszona ”rzez Firmę Budowlano-Handlowo-UsJugową ｭModehpolmoｬ Sp. z o.o. ul. H. Roda-

kowskiego 1/5, 71-345 Szczecin, dotycząca rozszerzenia ”rzeznaczenia terenu o symbolu 1 UC 

o do”uszczenie nieuciąwliwej ”rodukcji w obszarze dziaJek 571ł15 i 571/11.  

Uwaga nie uwzględnionaŁ źgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 uchwaJy teren o symbolu 1 UC ”rzeznacza się 
na cele zabudowy usJugowo-handlowej, w tym wielko”owierzchniowych obiektów handlowych o po-

wierzchni s”rzedawy ”owywej 2000 m2Ł Przez obiekty usJugowo-handlowe rozumie się (zgodnie z § 2 

pkt 2 uchwaJy) wszelkie obiekty budowlane w caJo`ci lub czę`ci sJuwące dziaJalno`ci, której celem 
jest zas”okajanie ”otrzeb ludno`ci, a nie wytwarzanie bez”o`rednio metodami ”rzemysJowymi dóbr 
materialnych. Natomiast przez obiekty handlowe o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 2000 m2 rozumie 

się (zgodnie z § 2 pkt 1) tę czę`ć ogólnodostę”nej ”owierzchni obiektu handlowego stanowiącego ca-

Jo`ć techniczno-uwytkową, ”rzeznaczonego do s”rzedawy detalicznej, w której odbywa się bez”o`red-

nia s”rzedaw towarów (bez wliczania ”owierzchni usJug, gastronomii oraz ”owierzchni ”omocniczej, 
do której zalicza się ”owierzchnie magazynów, biur, komunikacji, eks”ozycji wystawowej itp.). Prze-

znaczenie terenu o symbolu 1 UC jest zgodne ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odaro-

wania ”rzestrzennego gminy Stargard SzczeciLski, gdzie nie do”uszcza się dziaJalno`ci ”rodukcyjnejŁ 
Obszar 1 UC stanowi ”oszerzenie obecnych terenów usJugowo-handlowych miasta Stargardu Szcze-

ciLskiegoŁ W bez”o`rednim sąsiedztwie obszaru objętego ”lanem miejscowym realizowana jest zabu-

dowa mieszkaniowa. 
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§ 4. Nie stwierdza się, aby w wyniku uwzględnienia uwag do ”rojektu ”lanu miejscowego zachodziJa 
konieczno`ć ”onowienia czynno`ci, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

 

 

źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XXXIX/311/10 

Rady Gminy Stargard SzczeciLski 
z dnia 25 czerwca 2010 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie miejscowym inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania 

Na podstawie 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, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 

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

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

poz. 124) Rada Gminy Stargard SzczeciLski rozstrzyga, co nastę”uje: 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb 
mieszkaLców stanowią - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óuniejszymi zmianami) - zadania wJasne gminyŁ 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszym ”lanie obejmują traktowane 
jako zadania ws”ólne, inwestycje w granicach linii rozgraniczających ”rojektowanej drogi ”ublicznej klasy 
drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 2 KDD oraz w granicach linii rozgraniczających `ciewki rowerowej 
oznaczonej symbolem 3 KPJ. 

§ 2. Wykaz terenów elementarnych, dla których zostaJy ustalone inwestycje z zakresu infrastruktury 

technicznej nalewące do zadaL wJasnych gminy oraz zadaL realizowanych ws”ólnie ”rzez gminę i inne 

podmioty: 

Lp. 
Numer i symbol 

terenu 
elementarnego 

Zapisane w planie przeznaczenie terenu/opis inwestycji 

1. 2 KDD 1. Droga publiczna klasy drogi dojazdowej, kategoria drogi – 
droga gminna. 
2. Ustalenia komunikacyjne: 
1) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych drogi – 16 m; 
2) przynajmniej z jednej strony drogi nalecy wykonać chodnik dla 

pieszych o minimalnej szerokoWci 1,5 m; 
3) nawierzchnia utwardzona; 
4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w liniach rozgra-

niczaj>cych drogi – 5 %; 
5) dopuszcza siC na całej długoWci drogi od strony zachodniej 

wykonanie dodatkowego pasa dla samochodów obsługuj>cych 
teren 1 UC. 

3. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej - dopuszcza siCŚ 
1) projektowan> sieć wodoci>gow> o Wrednicy nie mniejszej nic 

90 mm; 
2) projektowan> sieć gazow> Wredniego ciWnienia o Wrednicy nie 

mniejszej nic 25 mmś 
3) projektowan> kanalizacjC sanitarn> o Wrednicy nie mniejszej nic 

0,2 m; 
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4) projektowan> kanalizacjC deszczow> o Wrednicy nie mniejszej 
nic 0,3 mś 

5) projektowane elektroenergetyczne linie kablowe 15 kV i 0,4 
kV; 

6) projektowane oWwietlenie ulicyś 
7) projektowane telekomunikacyjne linie kablowe; 
8) istniej>c> elektroenergetyczn> liniC napowietrzn> 15 kV – do 

likwidacji lub przebudowy na liniC  kablow>ś 
9) istniej>cy ruroci>g tłoczny Wcieków sanitarnych o Wrednicy 150 

mm do zachowania z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy 
i remontu, 

10) istniej>ca sieć telekomunikacyjna - do zachowania, z dopusz-
czeniem przebudowy, rozbudowy i remontu. 

2. 3 KPJ 1. Vciecka rowerowa z dopuszczeniem ruchu pieszego oraz 
pojazdów jednoWladowych.  
2. Ustalenia komunikacyjne: 
1) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych drogi – 5 m; 
2) nawierzchnia utwardzona; 
3) ustala siC rozdzielenie ruchu rowerowego i pieszego wył>cznie 

za pomoc> faktury i kolorów ucytych materiałów budowlanych 
bez zmiany poziomu rócnych czCWci nawierzchni drogiś  

4) dopuszcza siC wykonanie szpalerów drzew w linii rozgranicza-
j>cej Wciecki rowerowej. 

3. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej – dopuszcza siCŚ 
1) projektowane elektroenergetyczne linie kablowe 15 kV i 0,4 

kV; 
2) projektowane oWwietlenie ulicy; 
3) projektowana telekomunikacyjna linia kablowa;  
4) dopuszcza siC mocliwoWć prowadzenia wszelkich sieci 

infrastruktury technicznej do obszaru 1 UC. 

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

1) s”osób realizacji inwestycji okre`lonych w § 2 mowe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się ”o-

stę”em techniczno - technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najle”szej dostę”nej techniki, 
okre`lonej w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 rŁ Prawo ochrony `rodowiska (Dz. U. 

z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z ”óuniejszymi zmianami), o ile nie stanowi to naruszenia ustaleL niniejsze-

go planu; 

2) inwestycje w zakresie ”rzesyJania i dystrybucji ”aliw gazowych, energii elektrycznej lub cie”Ja okre-

`lone w § 2 realizowane będą w s”osób okre`lony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 

energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z ”óuniejszymi zmianami)Ł 

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

tarnych wskazanych w § 2 finansowane będą ”rzez budwet gminy lub na ”odstawie ”orozumieL z innymi 

podmiotami. 

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

nych w § 2 finansowane będą na ”odstawie artŁ 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym od”rowadzaniu `cieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 

z ”óuniejszymi zmianami) ze `rodków wJasnych ”rzedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub przez 

budwet gminy bądu na ”odstawie ”orozumieL z innymi podmiotami. 

3. Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych, cie”Jowniczych objętych miejskim systemem 
ogrzewania i gazowych finansowane będą na ”odstawie artŁ 7 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z ”óuniejszymi zmianami). 
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§ 5. Realizacja i finansowanie sieci i urządzeL infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych w § 2 

będzie ”rzedmiotem umowy zainteresowanych stronŁ 
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UCHWAIA NR XXXIX/313/10 

 RADY GMINY STARGARD SZCZECIKSKI 

 z dnia 25 czerwca 2010 r. 

zmieniająca uchwaJę w sprawie szczegóJowych zasad udzielania i rozmiaru zniwek 

dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkoJach oraz zasad zwalniania 
od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuLczychŁ 

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

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 

Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1086; 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. 1141, Nr 175, poz. 1457; 

z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz 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 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 w związku 

z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, 

Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, 

Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, 

poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, 

poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706) uchwala się, co nastę”uje: 

§ 1. W zaJączniku do uchwaJy Nr XV/95/08 Rady Gminy Stargard SzczeciLski z dnia 29 lutego 

2008 r. w s”rawie szczegóJowych zasad udzielania i rozmiaru zniwek dla nauczycieli, którym powierzono 

stanowisko kierownicze w szkoJach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obo-

wiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i o”iekuLczych, w”rowadza się na-

stę”ującą zmianę: 1) pkt 2 otrzymuje brzmienie: Wicedyrektor - ”owywej 10 oddziaJówŁ 

§ 2. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy Stargard SzczeciLski i dyrektorom szkóJŁ 

§ 3. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Woje-

wództwa źachodnio”omorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 wrze`nia 2010 r. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

 

Jerzy Wojciechowski 
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