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§ 3. Na drugie i nastę”ne dziecko z tej samej rodziny uczęszczające do Przedszkola Miejskiego 

w Moryniu stosuje się 20% obniwkę od”Jatno`ci okre`lonej w § 1 ust. 3. 

§ 4. 1. Rezygnacja z uczęszczania dziecka do Przedszkola musi być zJowona ”rzez rodzica u dyrektora 

źes”oJu SzkóJ w Moryniu, na ”i`mie naj”óuniej w terminie 7 dni ”rzed zakoLczeniem danego miesiącaŁ 

2. W ”rzy”adku nie s”eJnienia warunku okre`lonego w ust. 1 naliczana będzie o”Jata staJa za następ-

ny miesiącŁ 

§ 5. Traci moc uchwaJa Nr XXVI/237/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 23 czerwca 2005 r. 

w s”rawie ustalenia o”Jat za korzystanie z Przedszkola w Moryniu, zmieniona uchwaJą Nr XXVII/243/2009 

Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 30 czerwca 2009 r. o zmianie uchwaJy w s”rawie ustalenia o”Jat za 
korzystanie z Przedszkola w Moryniu. 

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

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

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Moryniu 

 

Karol GJodny 
1415 

 

1416 
1416 

UCHWAIA NR L/412/2010 

 RADY MIEJSKIEJ W POICźYNIś-ZDROJU 

 z dnia 23 czerwca 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy PoJczyn-źdrój 
obejmującego teren poJowony w miejscowo`ci Międzyborze. 

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) oraz art. 20 ust. 1 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zmiany: 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 i Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, 

poz. 124), Rada Miejska w PoJczynie-Zdroju uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr LIII/402/2006 Rady Miejskiej w PoJczynie-Zdroju z dnia 14 czerwca 

2006 r. w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy PoJczyn-źdrój oraz ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odaro-

wania przestrzennego gminy PoJczyn-źdrój ”rzyjętym uchwaJą Nr XLVI/337/2002 Rady Miejskiej 

w PoJczynie-Zdroju z dnia 26 czerwca 2002 r., zmienionym uchwaJą Nr XLV/377/2006 Rady Miejskiej 

w PoJczynie-Zdroju z dnia 3 marca 2006 r. i uchwaJą Nr RXXXVIII/119/2009 Rady Miejskiej w PoJczynie-

Zdroju z dnia 20 lipca 2009 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy  

PoJczyn-źdrój, obejmujący obszar o powierzchni 15,36 ha, oznaczony na rysunku planu. 

2. Integralną czę`cią uchwaJy są nastę”ujące zaJączniki: 

1) zaJącznik nr 1 - rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opracowany w skali 

1:1000; 
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2) zaJącznik nr 2 - wyrys ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gmi-

ny PoJczyn-źdrój; 
3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu; 

4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infra-

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

nie z przepisami o finansach publicznych. 

3. Na rysunku ”lanu ustalono nastę”ujące elementy: 

1) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania; 
2) przeznaczenie terenu; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy. 

Ustalenia ogólne 

§ 2. 1. Ustalenia dotyczące ”rzeznaczenia terenów - na rysunku oznaczono symbolami przeznaczenie 

terenów: 

1) Ut,MN - tereny zabudowy usJug turystycznych, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) ZPn - tereny zieleni o charakterze naturalnym; 

3) KDW - tereny ulic wewnętrznychŁ 

2. Dla terenów oznaczonych Ut,MN ustala się ”odstawowe ”rzeznaczenie - usJugi turystyki obejmu-

jąca do 70% ”owierzchni caJkowitej budynków na dziaJce budowlanej oraz ”rzeznaczenie uzu”eJniające - 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna obejmująca ”oniwej 30% ”owierzchni caJkowitej budynków na 
dziaJceŁ 

3. Na terenach Ut,MN zakazuje się realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jako funkcji sa-

modzielnej. 

4. Na terenach Ut,MN, do”uszcza się realizację ”arków, skwerów, zieleLców utwardzonych `ciewek 
pieszych wraz z obiektami maJej architektury i o`wietleniem. 

§ 3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

1) zakazuje się lokalizacji blaszanych garawy; 
2) ustala się ”okrycie dachów ”ochyJych, dachówką ceramiczną lub betonową; 
3) nową zabudowę, o charakterze reprezentacyjnym, lokalizować wedJug nie”rzekraczalnych linii zabu-

dowy, okre`lonych na rysunku ”lanu; 
4) zakazuje się lokalizacji garawy i budynków gos”odarczych ”rzy granicach bocznych dziaJek; 
5) do”uszcza się wysunięcia ”oza nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) oka”ów i gzymsów na wysoko`ci ”owywej ”arteru: do 1,0 m, 

b) balkonów, galerii, tarasów, schodów zewnętrznych, ”ochylni i ramp: do 1,0 m, 

c) innych elementów takich jak: ”rzedsionki, daszki nad wej`ciami, studzienki do`wietlające ”iwni-

ce: do 1,0 m, 

d) linia zabudowy nie ogranicza sytuowania inwynieryjnych urządzeL sieciowych ”oza budynkami; 

6) do”uszcza się realizację no`ników reklamowych przy czym: 

a) Jączna ”owierzchnia mierzona ”o obrysie zewnętrznym nie mowe być większa niw 2 m2, 

b) jest to reklama w formie tablic (szyldów) reklamowych mocowanych do elewacji budynków 

i ”arkanów i dotyczy dziaJalno`ci ”rowadzonej na terenie dziaJki; 
7) zakazuje się realizacji ogrodzeL z ”refabrykatów betonowychŁ 

§ 4. Ustalenia dotyczące ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) realizacja inwestycji w ramach Drawskiego Parku Krajobrazowego i Obszaru Natura 2000 ｭOstoja 

Drawskaｬ PLB320019 musi uwzględniać zasady zagos”odarowania i uwytkowania terenu na tych ob-

szarach oraz zakazy okre`lone w ”rze”isach odrębnych, w szczególno`ci o ochronie przyrody, 

2) zakazuje się ”rowadzenia ”rac ziemnych trwale znieksztaJcających rzeubę terenu, 
3) nakazuje się zachowanie najcenniejszych drzew i krzewów; 
4) dziaJalno`ć zadrzewieniową nalewy ”rowadzić zgodnie z ”oniwszymi zasadami: 

a) do nasadzeL nalewy uwywać rodzimych, zgodnych z siedliskiem gatunków drzew i krzewów, 
b) w”rowadzać nowe zadrzewienia i zakrzaczenia wzdJuw ciągów komunikacyjnych 

5) zakazuje się ”rowadzenia ”rac ziemnych trwale znieksztaJcających rzeubę terenuŁ 
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§ 5. Ustalenia dotyczące dziaJalno`ci lecznictwa uzdrowiskowego: obszar ”lanu ”oJowony są w grani-

cach strefy ｭCｬ ochrony uzdrowiskowej - obowiązują zakazy wynikające z ”rze”isów odrębnychŁ 

§ 6. W zakresie granic i s”osobu zagos”odarowania terenów lub obiektów ”odlegających ochronie, 
ustalonych na ”odstawie odrębnych ”rze”isów: 

§ 7. Ustalenia dotyczące szczegóJowych zasad i warunków scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) do”uszcza się wydzielenie terenów zgodnie z liniami rozgraniczającymi, okre`lonymi na rysunku ”lanu; 
2) ”odziaJ na dziaJki budowlane istniejący (granice dziaJek na mapie geodezyjnej) i zasady ”odziaJu (”ro-

jektowane granice dziaJek fakultatywne) okre`lono na rysunku ”lanu; 
3) do”uszcza się inny ”odziaJ dziaJek na zasadach okre`lonych w ustaleniach szczegóJowych; 
4) niezalewnie od ustaleL ”lanu, do”uszcza się wydzielenie dziaJek ”od obiekty i urządzenia infrastruktury 

technicznej: 

a) minimalna ”owierzchni dziaJki - 20 m2, 

b) minimalna szeroko`ci frontu dziaJki - 5 m. 

§ 8. Ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia 

w ich uwytkowaniu: 

1) zakazuje się lokalizacji nowych ”rzedsięwzięć mogących znacząco oddziaJywać na `rodowisko, okre-

`lonych w Prawie ochrony `rodowiska, z wyJączeniem inwestycji celu publicznego; 

2) ”rzy ”rojektowaniu obiektów budowlanych nalewy za”ewniać ochronę ludno`ci zgodnie z wymaga-

niami obrony cywilnej okre`lonymi przepisami odrębnymi. 

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

struktury technicznej: 

1) ustala się obsJugę komunikacyjną obszaru ”o”rzez istniejące ”oza granicami opracowania planu ulice 

oraz ”rojektowane ulice wewnętrzne oznaczone na rysunku ”lanu symbolem 01KDW; 

2) ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki wy”osawenia w miejsca postojowe dla nieruchomo`ci, na 
których ”rzewidziane są do realizacji nowe budynki: 
a) minimum 1 miejsce postojowe dla autobusu i minimum 1 miejsce postojowe na 4 miejsca noclegowe, 

3) dla obszaru ”lanu nalewy za”ewnić wykonanie ”eJnego uzbrojenia w ”odstawową sieć infrastruktury 
technicznej: 

a) wodociągu, 
b) kanalizacji sanitarnej, 

c) sieci energetycznej - skablowanej, podziemnej, 

d) sieci gazowej; 

4) w zakresie wodociągu ustala się - budowę sieci o `rednicy Ø110 - Ø160; system wodociągowy nale-

wy realizować z zapewnieniem: 

a) funkcjonowania ”ublicznych urządzeL zao”atrzenia w wodę w warunkach specjalnych, zgodnie 

z przepisami odrębnymi; 

b) wymaganego za”otrzebowania na wodę dla celów ”rzeciw”owarowych, zgodnie z przepisami od-

rębnymi; 

5) w zakresie kanalizacji sanitarnej ustala się budowę sieci o `rednicy Ø63 - Ø250 tJocznej i grawitacyjnej; 

6) w zakresie sieci energetycznej ustala się obsJugę ”o”rzez linie kablowe ”odziemne nłn ”rzyJączone do 

sieci słn ”o”rzez istniejące ”oza granicami elektroenergetyczne stacje transformatorowe; 

7) w zakresie sieci gazowej ustala się budowę sieci o `rednicy Ø40 - Ø350; 
8) w zakresie zaopatrzenia w cie”Jo: do”uszcza się wszystkie rodzaje systemów grzewczych; 

9) w ”rzy”adku konieczno`ci naruszenia systemu melioracyjnego nalewy zastosować rozwiązanie za-

stę”cze zgodnie z wymogami ”rze”isów odrębnych; 
10) do”uszcza się ”rowadzenie w ulicach sieci infrastruktury technicznej niezwiązanej z obsJugą obszaru 

objętego planem, o parametrach nie ograniczających mowliwo`ci budowy sieci go obsJugujących; 
11) od”ady nalewy gromadzić w pojemnikach na terenie nieruchomo`ci i od”rowadzać je zgodnie 

z ”olityką od”adową gminy. 

§ 10. Ustalenia dotyczące s”osobów i terminów tymczasowego zagospodarowania i uwytkowania te-

renów - do czasu realizacji ustaleL niniejszego ”lanu, tereny mogą być zagos”odarowane i zabudowane 

w dotychczasowy s”osóbŁ 
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§ 11. Ustalenia szczegóJoweŁ 

1. Ustalenia dla terenu o symbolu: 

1Ut,MN 

3Ut,MN 

Powierzchnia (ha) 

2,66 

2,94 

1) Przeznaczenie terenu 

 

Tereny usJug turystycznych z wyJączeniem pól namiotowych 

i karawaningowych, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

 

2) Zagospodarowanie terenu 

i ksztaJtowanie zabudowy 

 

a) wysoko`ć zabudowy - 2 do 3 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze), 

nie wywej niw 15,0 m, 

b) dla zabudowy garawowej i gospodarczej 1 kondygnacja nadziemna, nie 

wywej niw 6,0 m; 

b) geometria dachów - dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie ”oJaci dachowych - 30 - 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - 1200 m2, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - minŁ 95% ”owierzchni dziaJki; 
3) Zasady i warunki ”odziaJu 

nieruchomo`ci 
a) zakaz ”odziaJu; 
 

4) Ustalenia komunikacyjne; 

ustalenia w zakresie infrastruktury 

technicznej 

 

a) dojazd - z ulicy 01KDW, 

b) parkowanie - zgodnie z ustaleniami § 9 pkt 2, 

c) ”rąd - z sieci w ulicy 01KDW, 

d) woda - z sieci w ulicy 01KDW, 

e) kanalizacja - do sieci w ulicy 01KDW, 

f) wody opadowe - rozsączane w ramach terenu, za wyjątkiem wód 
opadowych z ”arkingów i ”laców, które ”rzed rozsączeniem wymagają 
podczyszczenia, 

g) gaz - z sieci w ulicy 01KDW; 

5) Ochrona `rodowiska, ”rzyrody a) obowiązują ustalenia § 4; 

6) Ustalenia dotyczące dziaJalno`ci 
lecznictwa uzdrowiskowego 

a) teren znajduje się w strefie ｭCｬ ochrony uzdrowiska, 

b) obowiązują zakazy wynikające z ”rze”isów odrębnych; 
7) Stawka procentowa od wzrostu 

warto`ci nieruchomo`ci 
30%. 

 

 

2. 

 

Ustalenia dla terenu o symbolu: 

2Ut,MN 

Powierzchnia (ha) 

2,74 

1) 

 

Przeznaczenie terenu 

 

Tereny usJug turystycznych z wyJączeniem pól namiotowych 

i karawaningowych, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

2) 

 

Zagospodarowanie terenu 

i ksztaJtowanie zabudowy 

 

a) wysoko`ć zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze), nie 

wywej niw 9,0 m, 

b) geometria dachów - dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie ”oJaci dachowych - 30 - 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - maksŁ 15% ”owierzchni dziaJki, 
e) powierzchnia biologicznie czynna - minŁ 70% ”owierzchni dziaJki; 

3) 

 

Zasady i warunki ”odziaJu 
nieruchomo`ci 

a) zakaz dalszych ”odziaJów; 

 

4) 

 

Ustalenia komunikacyjne; 

ustalenia w zakresie infrastruktury 

technicznej 

 

a) dojazd - z ulicy 01KDW, 

b) parkowanie - zgodnie z ustaleniami § 9 pkt 2, 

c) ”rąd - z sieci w ulicy 01KDW, 

d) woda - z sieci w ulicy 01KDW, 

e) kanalizacja - do sieci w ulicy 01KDW, 

f) wody opadowe - rozsączane w ramach terenu, za wyjątkiem wód 
opadowych z ”arkingów i ”laców, które ”rzed rozsączeniem wymagają 
podczyszczenia, 

g) gaz - z sieci w ulicy 01KDW; 

5) Ochrona `rodowiska, ”rzyrody a) obowiązują ustalenia § 4; 

6) 

 

Ustalenia dotyczące dziaJalno`ci 
lecznictwa uzdrowiskowego 

a) teren znajduje się w strefie ｭCｬ ochrony uzdrowiska, 

b) obowiązują zakazy wynikające z ”rze”isów odrębnych; 
7) 

 

Stawka procentowa od wzrostu 

warto`ci nieruchomo`ci 
30%. 
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3. 

 

Ustalenia dla terenu o symbolu: 

4Ut,MN 

5Ut,MN 

Powierzchnia (ha) 

3,45 

2,52 

1) 

 

Przeznaczenie terenu 

 

Tereny usJug turystycznych z wyJączeniem pól namiotowych 

i karawaningowych, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

2) 

 

Zagospodarowanie terenu 

i ksztaJtowanie zabudowy 

 

a) wysoko`ć zabudowy - 2 do 3 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze), 

nie wywej niw 15,0 m, 

b) geometria dachów - dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie ”oJaci dachowych - 30 - 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 10% ”owierzchni dziaJki, 
e) powierzchnia biologicznie czynna - minŁ 75% ”owierzchni dziaJki; 

3) 

 

Zasady i warunki ”odziaJu 
nieruchomo`ci 
 

a) ”rojektowany ”odziaJ okre`lono na rysunku ”lanu, 

b) do”uszcza się inny ”odziaJ ”od warunkiem: 

- minimalna powierzchnia dziaJki - 6000 m2, 

- minimalna szeroko`ć frontu dziaJki - 70 m, 

- kąt granicy dziaJki w stosunku do linii rozgraniczającej z ulicą - 90o+/- 20o 

- do”uszcza się wydzielenie nie więcej niw 4 dziaJek budowlanych na terenie 
4Ut,MN i 3 dziaJek budowlanych na terenie 5Ut,MN; 

4) 

 

Ustalenia komunikacyjne; 

ustalenia w zakresie infrastruktury 

technicznej 

 

a) dojazd - z ulic ”oJowonych ”oza granicami opracowania planu, 

b) parkowanie - zgodnie z ustaleniami § 9 pkt 2, 

c) ”rąd - z sieci w ulicach ”oJowonych ”oza granicami opracowania planu, 

d) woda - z sieci w ulicach ”oJowonych ”oza granicami opracowania planu, 

e) kanalizacja - do sieci w ulicach ”oJowonych ”oza granicami opracowania 

planu, 

f) wody opadowe - rozsączane w ramach terenu, za wyjątkiem wód 
opadowych z ”arkingów i ”laców, które ”rzed rozsączeniem wymagają 
podczyszczenia, 

g) gaz - z sieci w ulicach ”oJowonych ”oza granicami opracowania planu; 

5) 

 

Ochrona `rodowiska, ”rzyrody 

 

a) obowiązują ustalenia § 4; 

 

6) 

 

Ustalenia dotyczące dziaJalno`ci 
lecznictwa uzdrowiskowego 

a) teren znajduje się w strefie ｭCｬ ochrony uzdrowiska, 

b) obowiązują zakazy wynikające z ”rze”isów odrębnych; 
7) 

 

Stawka procentowa od wzrostu 

warto`ci nieruchomo`ci 
30%. 

 

 

4. 

 

Ustalenia dla terenu o symbolu: 

6ZPn 

Powierzchnia (ha) 

0,25 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zieleni o charakterze naturalnym 

2) Zagospodarowanie terenu i ksztaJtowanie zabudowy a) zakaz zabudowy; 

3) Zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci a) zakaz ”odziaJu; 
4) Ustalenia komunikacyjne; 

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej 

a) z terenu 4 Ut,MN i ulicy ”oJowonej ”oza granicami 

opracowania planu; 

5) 

 

Ustalenia dotyczące dziaJalno`ci lecznictwa 
uzdrowiskowego 

a) teren znajduje się w strefie ｭCｬ ochrony uzdrowiska, 

b) obowiązują zakazy wynikające z ”rze”isów odrębnych; 
6) 

 

Stawka ”rocentowa od wzrostu warto`ci 
nieruchomo`ci 

0%. 

§ 12. Ustalenia dla terenów komunikacji o Jącznej ”owierzchni 0,80 ha, oznaczonych na rysunku pla-

nu symbolem 01KDW. 

1) przeznaczenie terenu: 

a) KDW - ulice wewnętrzne o szeroko`ci 10 m; 

2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - tereny ulic wewnętrznych wyznaczają linie roz-

graniczające okre`lone na rysunku ”lanu, zakazuje się ”odziaJu ulic wewnętrznych; 
3) warunki zabudowy i s”osób zagos”odarowania terenu: 

a) w obszarze ograniczonym liniami rozgraniczającymi ulic, do”uszcza się ”rowadzenie sieci uzbro-

jenia technicznego podziemnego i o`wietlenia ulicznego wraz ze sJu”ami o`wietleniowymi; 

4) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 76 ｦ 9529 ｦ Poz. 1416 

 

Ustalenia koLcowe 

§ 13. źa zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi okre`loną w decyzji nr GZ.tr.057-602-110/09 

z dnia 19 marca 2009 r., zmienia się ”rzeznaczenie gruntów rolnych klasy RIIIb o powierzchni 7,1712 ha 

na cele nierolnicze. 

§ 14. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi PoJczyna-Zdroju. 

§ 15. UchwaJa ”odlega ogJoszeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego PoJczyna-Zdroju. 

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

Województwa źachodnio”omorskiego. 

 

 Przewodniczący Rady 

 

Franciszek Pilip 

 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 76 ｦ 9530 ｦ Poz. 1416 

 

źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr L/412/2010 

Rady Miejskiej w PoJczynie-Zdroju 

z dnia 23 czerwca 2010 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr L/412/2010 

Rady Miejskiej w PoJczynie-Zdroju 

z dnia 23 czerwca 2010 r. 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr L/412/2010 

Rady Miejskiej w PoJczynie-Zdroju 

z dnia 23 czerwca 2010 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy PoJczyn-źdrój dla terenu poJowonego w obrębie 
Międzyborze 

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

strzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zmiany: 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 i Nr 220, 

poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124), Rada Miejska w PoJczynie-Zdroju rozstrzyga, co nastę”uje: 

1. Do projektu zmiany ”lanu, wyJowonego do ”ublicznego wglądu z ”rognozą skutków w”Jywu usta-

leL ”lanu na `rodowisko, nie wniesiono uwagŁ 

 

 

źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr L/412/2010 

Rady Miejskiej w PoJczynie-Zdroju 

z dnia 23 czerwca 2010 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zmiany: 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 i Nr 220, 

poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124), Rada Miejska w PoJczynie-źdroju okre`la nastę”ujący s”osób re-

alizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasady 

ich finansowania: 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb 
mieszkaLców tjŁ budowa drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 01KDW oraz budowa sieci kanalizacji 

wodociągowej i sanitarnej w ulicy 01KDW zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 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) - stanowią zadania wJasne gminy. 

2. Finansowanie inwestycji o których mowa w § 1 ust. 1, odbywać się będzie z budwetu gminy na 

mocy ”rze”isów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, 

poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146), przy czym: 

1) wydatki inwestycyjne finansowane z budwetu gminy ustala się w uchwale budwetowej gminy, 

2) inwestycje, których okres realizacji ”rzekracza jeden rok budwetowy ujmowane są w wykazie stano-

wiącym zaJącznik do uchwaJy budwetowej w sprawie wieloletnich programów inwestycyjnychŁ 

3. Realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym, m. in., 

ustawą Prawo budowlane, ustawą Prawo zamówieL ”ublicznych, ustawą o samorządzie gminnym i usta-

wą Prawo ochrony `rodowiskaŁ 
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§ 2. 1. Inwestycje w zakresie ”rzesyJania i dystrybucji energii związane z dziaJaniami inwestycyjnymi 

realizowanymi przez gminę (”rzyJącza energetyczne lub gazowe) realizowane będą w s”osób okre`lony 

w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 89, 

poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, Nr 170, poz. 1217; z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, 

poz. 343, Nr 115, poz. 790, Nr 130, poz. 905; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505; 

z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664; z 2010 r. Nr 21, 

poz. 104) przez dystrybutora energii. 

2. Finansowanie inwestycji wymienionych w § 2 ust. 1 odbywać się będzie z budwetu gminy na mo-

cy ”rze”isów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, 

poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz stosownych umów zawartych z dystrybutorem energii. 

3. Realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym, m. in.: 

ustawą Prawo energetyczne, Prawo budowlane i ustawą Prawo ochrony `rodowiskaŁ 
1416 
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UCHWAIA NR LXIV/548/10 

 RADY MIEJSKIEJ W PYRZYCACH 

 z dnia 24 czerwca 2010 r. 

o zmianie uchwaJy w sprawie ustalenia okręgów wyborczych 

dla wyboru Rady Miejskiej w Pyrzycach. 

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. 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; 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 146) oraz art. 92 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. ordynacja wyborcza do rad gmin, rad 

”owiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547; z 2004 r. Nr 25, poz. 219, 

Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760; z 2005 r. Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, 

poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, 218, poz. 1592; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, 

poz. 766; z 2008 r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111; z 2009 r. Nr 231, poz. 1651, Nr 213, 

poz. 1652; z 2010 r. Nr 57, poz. 356) Rada Miejska w Pyrzycach uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. 1. W § 1 uchwaJy Nr LI/412/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie 

ustalenia okręgów wyborczych dla wyboru Rady Miejskiej w Pyrzycach (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomor-

skiego Nr 89, poz. 1645) w o”isie granic okręgu wyborczego nr 1 dodaje się wyrazy ｭIgnacego Krasic-

kiego, Juliana Tuwimaｬ. 

  


