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3. Realizacja sieci infrastruktury technicznej ”“winna wy”rzedzać ewentualną m“dernizację dróg ”u-

blicznych. 

§ 3. Nie “kre`la się harmonogramu realizacji wymienionych w niniejszym zaJączniku inwestycjiŁ 

§ 4. Zasady finansowania, za”isanych w § 1 niniejszeg“ zaJącznika, inwestycji z zakresu infrastruktu-

ry technicznej, które nalewą d“ zadaL wJasnych gminy, zgodnie z przepisami o finansach publicznych: 

1) z budwetu gminy, zg“dnie z uchwaJą budwet“wą; 
2) przy wykorzystaniu dotacji unijnych; 

3) z kredytów i ”“wyczek; 
4) z obligacji komunalnych; 

5) z udziaJu inwest“rów zewnętrznych, na ”“dstawie “drębnych umów i ”“r“zumieLŁ 
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UCHWAIA NR L/820/2009 

 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU 

 z dnia 29 grudnia 2009 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy 
ulicami: Jezi“rną, G“rz“wską i brzegiem J. Barlineckiego - tzwŁ ｫStareg“ Tartakuｬ miasta 

i gminy Barlinek, o nazwie ｭMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Barlinek 

 - Stary Tartak 1ｬ. 

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, 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 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) 

uchwala się, c“ nastę”uje: 

ŚZIAI I 

Prze”isy wstę”ne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą XXł260ł2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 24 kwietnia 2008 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia d“ s”“rządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu pomiędzy ulicami: Jezi“rną, G“rz“wską i brzegiem Jeziora Barlineckiego - tzwŁ ｫStareg“ Tartakuｬ 

miasta i gminy Barlinek, stwierdzając zg“dn“`ć ze Studium uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania 
przestrzennego Gminy Barlinek, ”rzyjęteg“ uchwaJą Nr XLV/426/2002 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 

30 wrze`nia 2002 r. uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

pomiędzy ulicami: Jezi“rną, G“rz“wską i brzegiem Jeziora Barlineckiego - tzwŁ ｫStareg“ Tartakuｬ miasta 

i gminy Barlinekｬ, obejmująceg“ “bszar czę`ci dziaJki “ numerze geodezyjnym 243ł18, w “brębie ge“de-

zyjnym 002 Barlinek, o powierzchni 1,38 ha, o nazwie ｭMiejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-

go Barlinek - Stary Tartak 1ｬ. 

2. Granice zmiany ”lanu ”rzedstawi“ne z“staJy na rysunku ”lanu. 

3. Integralnymi czę`ciami uchwaJy są: 

1) zaJącznik graficzny, w skali 1:1000, zwany dalej ｭrysunkiem planuｬ, zatytuJ“wany ｭMiejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego Barlinek - Stary Tartak 1ｬ, stan“wiący zaJącznik nr 1 do niniejszej 

uchwaJy; 
2) wyrys ze Studium uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ Gminy Barlinek dla 

terenu “bjęteg“ ”lanem, stan“wiący zaJącznik nr 2 do niniejszej uchwaJy; 
3) r“zstrzygnięcie Rady Miejskiej w Barlinku “ s”“s“bie r“z”atrzenia uwag d“ ”r“jektu ”lanu, stan“wiące 

zaJącznik nr 3 do niniejszej uchwaJy; 
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4) r“zstrzygnięcie Rady Miejskiej w Barlinku o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakre-

su infrastruktury technicznej, które nalewą d“ zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 

stan“wiące zaJącznik nr 4 do niniejszej uchwaJyŁ 

§ 2. Nastę”ujące “znaczenia graficzne, ”rzedstawi“ne na rysunku ”lanu, są “b“wiązującymi ustale-

niami planu: 

1) granice “bszaru “bjęteg“ zmianą ”lanu; 
2) linie r“zgraniczające tereny “ równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zag“s”“dar“wania; 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) istniejące drzewa li`ciaste ł iglaste; 
5) granica ogrodu przydomowego; 

6) “góln“d“stę”ny ciąg ”ieszy; 
7) “biekty zabytk“we ”r“”“n“wane d“ w”isu d“ rejestru zabytków; 
8) obiekty o walorach zabytkowych chronione ustaleniami planu; 

9) symbole alfanumeryczne i symbole graficzne. 

§ 3. Ilekr“ć w dalszych ”rze”isach niniejszej uchwaJy jest mowa o: 

1) kalenicy dachu - nalewy ”rzez t“ r“zumieć najwywszą, najdJuwszą ”“zi“mą krawędu zaJamania ”“Jaci 
dachu stromego; 

2) liczbie kondygnacji nadziemnych - nalewy ”rzez t“ r“zumieć liczbę k“ndygnacji budynku, z wyjątkiem 

”iwnic, suteren, antres“li “raz ”“ddaszy nieuwytk“wych; 
3) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalewy ”rzez t“ r“zumieć linię, ”“za którą nie w“ln“ sytu“wać za-

budowy; 

4) “dnawialnych uródJach energii - nalewy ”rzez t“ r“zumieć uródJa wyk“rzystujące w ”r“cesie ”rzetwa-

rzania w szczególn“`ci: energię ”r“mieni“wania sJ“neczneg“, ge“termalną z wyJączeniem siJ“wni 
wiatrowych. 

ŚZIAI II 

Prze”isy “gólne 

R“zdziaJ ń 

Przeznaczenie terenów 

§ 4. Ustala się ”“dstaw“we ”rzeznaczenie terenów: 

1) tereny urządzeL turystycznych i s”“rt“wych, “znacz“ne na rysunku ”lanu symbolem UT “kre`l“ne 
w § 12; 

2) tereny “góln“d“stę”nych dróg wewnętrznych “znacz“ne na rysunku ”lanu symbolem KŚW “kre`l“ne 
w § 12. 

R“zdziaJ 2 

Zasady “chr“ny i ksztaJt“wania Jadu ”rzestrzenneg“, “gólne warunki zag“s”“dar“wania 
terenów “raz “graniczenia w ich uwytk“waniu 

§ 5. 1. Ustala się nakaz l“kaliz“wania zabud“wy zg“dnie z nie”rzekraczalnymi liniami zabudowy, 

oznaczonymi na rysunku planu. 

2. St“s“wanie “kre`l“neg“ w ”lanie ”rawa zabud“wy i zag“s”“dar“wania terenu jest d“”uszczalne 
jedynie w takich granicach, w jakich ze względu na il“`ć, ”“J“wenie, r“zmiary lub uciąwliw“`ć nie ”“w“du-

je to ograniczenia m“wliw“`ci d“”uszcz“neg“ w ”lanie uwytk“wania terenów, w szczególn“`ci terenów 
sąsiednichŁ 

3. Ś“”uszcza się m“wliw“`ć r“zbud“wy i ”rzebud“wy “biektów istniejących wyJącznie w celu do-

prowadzenia do zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnego z planem. 

R“zdziaJ 3 

Zasady “chr“ny `r“d“wiska, ”rzyr“dy i krajobrazu kulturowego 

§ 6. 1. źabrania się ”“dejm“wania dziaJaL m“gących w znaczący s”“sób ”“g“rszyć stan siedlisk 
”rzyr“dniczych “raz siedlisk gatunków r“`lin i zwierząt, a takwe w znaczący s”“sób w”Jynąć negatywnie 
na gatunki, dla których “chr“ny z“staJ wyznacz“ny ”“bliski “bszar Natura 2000Ł 



Śziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa źach“dni“”“m“rskieg“ Nr 11 ｦ 1609 ｦ Poz. 214 

 

2. źabrania się ”“dejm“wania dziaJaL m“gących mieć negatywny w”Jyw na “bszar Barlineck“-

Gorzowskiego Parku Krajobrazowego, zgodnie z przepisami “drębnymi. 

3. źabrania się ”“dejm“wania dziaJaL m“gących mieć negatywny w”Jyw na stan i jak“`ć wód ”“d-

ziemnych ｭGJówneg“ źbi“rnika Wód P“dziemnych Nr 135 Barlinekｬ “raz ustala się nakaz zast“s“wania 
r“związaL technicznych uniem“wliwiających ”rzed“stawanie się zanieczyszczeL d“ ”“dJ“wa grunt“weg“ 
wód ”“wierzchni“wych i ”“dziemnych, zgodnie z przepisami “drębnymi. 

4. Ustala się nakaz zach“wania wart“`ci“wych drzew i krzewów “raz w”r“wadzenie n“wej r“`linno-

`ci wiel“”iętr“wej, zg“dnie z wymogami siedliskowymi. 

5. Ustala się wymóg harm“nijneg“ ksztaJt“wania kraj“brazu, ze szczególnym uwzględnieniem jego 

eks”“zycji z wnętrza jezi“ra Barlineckieg“Ł 

6. Ustala się k“nieczn“`ć ”eJneg“ uzbr“jenia terenów w sieć infrastruktury technicznej w ”“wiązaniu 
z systemem miejskim, w szczególn“`ci w w“d“ciąg, kanalizację sanitarną i deszcz“wąŁ 

7. źabrania się l“kaliz“wania baz“wych stacji telef“nii k“mórk“wejŁ 

8. źabrania się realizacji dziaJaL ”“w“dujących ”“wstanie zanieczyszczenia gleby alb“ niek“rzystne 
”rzeksztaJcenie naturalneg“ uksztaJt“wania terenuŁ 

9. Na wszystkich terenach, ustala się “b“wiązek st“s“wania r“związaL niezbędnych d“ za”“biegania 
”“wstawaniu zanieczyszczeL, a takwe r“związaL za”ewniających “chr“nę ”rzed zanieczyszczeniami ist-

niejącymiŁ W szczególn“`ci d“tyczy t“ r“związaL technicznych uniem“wliwiających ”rzed“stawanie się 
zanieczyszczeL d“ ”“wietrzaŁ 

R“zdziaJ 4 

Zasady “chr“ny dziedzictwa kultur“weg“ i zabytków 

§ 7. 1. Na terenie “bjętym planem ustala się nastę”ujące “biekty i “bszary “bjęte szczególnymi zasa-

dami ochrony: 

1) strefa ｭB1ｬ ochrony konserwatorskiej Przedmie`cia My`lib“rskieg“ wraz ze Starym Tartakiem - obej-

muje zes”óJ budynków dawnej fabryki krzeseJ Neusteina z k“Lca XIX wŁ; 
2) strefa ｭE1ｬ ochrony ekspozycji sylwety Starego Miasta - obejmuje caJy teren “”rac“waniaŁ 

2. Dla stref ochrony konserwatorskiej i obiektów zabytk“wych ustala się nastę”ujące wymogi: 

1) wszystkie prace i roboty, projektowe i budowlane, przy zabytkach i w granicach stref ochrony kon-

serwat“rskiej w“ln“ ”r“wadzić zg“dnie z “b“wiązującymi przepisami “drębnymi; 

2) wJa`ciciel i uwytk“wnik “biektu zabytk“weg“ z“b“wiązany jest dbać “ jeg“ zach“wanie, a w szczegól-

n“`ci: zabez”ieczyć ”rzed zniszczeniem i dewastacją, zg“dnie z “b“wiązującymi ”rze”isami “drębnymiŁ 

3. Wymogiem “chr“ny budynków zabytk“wych jest: 

1) w budynkach proponowanych do wpisania d“ rejestru zabytków - zachowanie historycznej formy 

obiektu wraz z jego wszystkimi detalami architektonicznymi, materiaJem elewacji i pokrycia dacho-

wego, formą i materiaJem stolarki okiennej i drzwiowej; 

2) w budynkach będących w ewidencji zabytków - zach“wanie: uksztaJt“wania bryJy “biektu, wys“ko-

`ci i ksztaJtu dachu, zasadniczych ”“dziaJów i charakterystyczneg“ detalu architekt“niczneg“ “raz 
stolarki elewacji frontowej. 

4. Wymogiem ochrony w strefie ｭB1ｬ jest: 

1) zachowanie historycznego rozplanowania “raz skali ukJadu ”rzestrzenneg“; 
2) zachowanie historycznego detalu wystroju elewacji zabudowy; 

3) dostosowanie nowej zabudowy do skali zabudowy historycznej i jej charakterystycznych form oraz 

detali architektonicznych; 

4) zachowanie zieleni komponowanej; 

5) usunięcie lub ”rzebud“wa “biektów dysharmonijnych. 

5. Wymogiem ochrony na obszarze strefy ｭE1ｬ jest ochrona ekspozycji sylwety Starego Miasta wraz 

z jej dominantami, stan“wiącymi o walorach zabytkowych miasta “raz zakaz ”rzesJaniania sylwety Stare-

go Miasta. 
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R“zdziaJ 5 

Wymagania wynikające z ”“trzeb ksztaJt“wania ”rzestrzeni ”ublicznych 

§ 8. 1. Ustala się nakaz zag“s”“dar“wania terenu w s”“sób um“wliwiający bezk“lizyjne k“rzystanie 
osobom niesprawnym ruchowo. 

2. Wymóg realizacji i urządzenia “góln“d“stę”neg“ ciągu ”ieszeg“ zg“dnie z rysunkiem planu. 

R“zdziaJ 6 

Ogólne zasady ”“dziaJu nieruch“m“`ci 

§ 9. Ustala się ”rze”r“wadzanie ”“dziaJu terenów zg“dnie z rysunkiem planu. 

R“zdziaJ 7 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej 

§ 10. 1. ObsJugę inwynieryjną nalewy za”ewnić z istniejących i ”r“jekt“wanych sieci uzbr“jenia ”“d-

ziemneg“ zl“kaliz“wanych w liniach r“zgraniczających ulic zl“kaliz“wanych ”“za granicami terenu “bjęte-

g“ niniejszą uchwaJąŁ 

2. Ś“”uszcza się l“kalizację infrastruktury technicznej na ”“szczególnych dziaJkach bud“wlanych “raz 
w dr“dze wewnętrznej “znacz“nej symbolem KDW odpowiednio: 

1) ”rzew“dy r“zdzielcze sieci w“d“ciąg“wej “ `rednicach nie mniejszych jak dn. 90; 

2) sieci kanalizacji sanitarnej “ `rednicach nie mniejszych niw dnŁ 200 dla s”Jywu grawitacyjneg“; 
3) sieci kanalizacji deszcz“wej “ `rednicach nie mniejszych niw dnŁ 300; 
4) sieci gaz“we “ `rednicach nie mniejszych niw dn 63Ł 

3. Ustalenia w zakresie “d”r“wadzania wód “”ad“wych: 

1) zakazuje się “d”r“wadzania nie“czyszcz“nych wód “”ad“wych z ”“wierzchni k“munikacyjnych 

i ”laców bez”“`redni“ d“ gruntu; 
2) d“”uszcza się “d”r“wadzanie wód “”ad“wych z ”“wierzchni k“munikacji “raz ”laców d“ gruntu, ”“ 

ich wstę”nym podczyszczeniu; 

3) d“”uszcza się “d”r“wadzenie wód “”ad“wych i r“zt“”“wych d“ gruntu w granicach wJasnej dziaJki 
budowlanej pod warunkiem, we il“`ć “d”r“wadzanych wód nie ”rzekr“czy jeg“ chJ“nn“`ci; 

4) zaleca się wyk“rzystanie wód “”ad“wych nie wymagających “czyszczania d“ gr“madzenia i uwycia 
do nawadniania zieleni. 

4. Ustalenia w zakresie za“”atrzenia w cie”J“: 

1) “b“wiązuje ucie”J“wnienie w “”arciu “ realizację l“kalnych indywidualnych uródeJ cie”Ja; 
2) d“”uszcza się zasilanie z sieci “góln“miejskiej; 

3) nakazuje się zast“s“wanie urządzeL - uródeJ cie”Ja wyk“rzystujących ”aliwa nie ”“w“dujące ”“nad-

normatywnego zanieczyszczenia powietrza; 

4) d“”uszcza się wyk“rzystywanie “dnawialnych uródeJ energii ”rzy realizacji systemów grzewczychŁ 

5. Ustalenia w zakresie gospodarki odpadami: 

1) “b“wiązuje nakaz usuwania wszystkich “d”adów z terenu “bjęteg“ ”lanem na wskazane przez Gminę 
skJad“wisk“; 

2) “b“wiązuje wymóg gr“madzenia “d”adów w granicach ”“szczególnych dziaJek bud“wlanych w ”o-

jemnikach d“ selektywnej zbiórki “d”adów z uwzględnieniem ich segregacji w miejscu ich powsta-

wania; 

3) d“”uszcza się st“s“wanie zbi“rczych ”“jemników d“ selektywnej zbiórki “d”adów “bsJugujących 
więcej niw jedną dziaJkę bud“wlanąŁ 

R“zdziaJ 8 

Sposoby i terminy tymczas“weg“ zag“s”“dar“wania, urządzenia i uwytk“wania terenów 

§ 11. Ś“ czasu realizacji ustaleL niniejszeg“ ”lanu d“”uszcza się utrzymanie dotychczasowego spo-

s“bu uwytk“wania terenuŁ 
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ŚZIAI III 

Prze”isy szczegóJ“we 

R“zdziaJ 9 

Parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“dar“wania terenu “raz zasady 

”“dziaJu nieruch“m“`ci 

§ 12. Śla terenów urządzeL turystycznych i s”“rt“wych, stan“wiących zes”óJ “biektów tzwŁ ｭStarego 

Tartakuｬ dawnej fabryki krzeseJ d“ rewal“ryzacji, “znacz“nych symbolami: UT.1 o powierzchni 10915 m2 

i UT.2 o powierzchni 2117 m2, ustala się: 

1) uzu”eJnienie zabud“wy i ada”tację na cele zg“dne z kateg“rią terenów urządzeL turystycznych i s”“r-

t“wych; d“”uszcza się l“kalizację: h“telu i ”ensj“natów, d“mów wycieczk“wych, usJug gastr“n“mii, 

a takwe mieszkaL dla ”rac“wników d“z“ru; 
2) d“”uszcza się l“kalizację n“wej zabud“wy tw“rzącej jedn“r“dny zes”óJ, zg“dnie z ustal“nymi na rysun-

ku planu liniami zabudowy; 

3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”“wierzchni dziaJki, 
b) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”“wierzchni dziaJki; 

4) warunki zabud“wy w zakresie wys“k“`ci budynków: 
a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”“ddasze uwytk“we, 
b) maksymalna wys“k“`ć budynków d“ 9,5 m; 

5) warunki zabud“wy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) dachy strome, symetryczne dwu- lub wielospadowe z dopuszczeniem lukarn i “kien ”“Jaci“wych, 
b) kąt nachylenia “d 35° d“ 45°, 
c) ”“krycie dachówką ceramiczną, d“”uszczalne ”“krycie materiaJem dachówk“”“d“bnym w kolo-

rze ceglastym; 

6) “`wietlenie w f“rmie ”ark“wej “ wys“k“`ci d“ 4,0 m; zast“s“wane “`wietlenie “d str“ny w“dy win-

n“ ”“siadać ”rzesJ“ny uniem“wliwiające bez”“`rednie ”adanie ”r“mieni `wietlnych ”“za linię brzegu; 
7) ”ark“we ksztaJt“wanie zieleni i zag“s”“dar“wania terenu; 
8) ogrodzenia w formie wyw“”J“tów, d“”uszczalne st“s“wanie lekkich, awur“wych “gr“dzeL “ wys“ko-

`ci d“ 2,0 m; 

9) ustalenia w zakresie “bsJugi k“munikacyjnej: 

a) “bsJuga k“munikacyjna z ulicy d“jazd“wej lewącej ”“za granicami ”lanu “raz “góln“d“stę”nej 
drogi wewnętrznej “znacz“nej symbolem KDW, 

b) ustala się “b“wiązek za”ewnienia, w granicach ”“szczególnych dziaJek bud“wlanych, miejsc po-

stojowych dla sam“ch“dów “s“b“wych w il“`ci minimum: 

ｦ 1 stan“wisk“ na kawde 25 m2 ”“wierzchni uwytk“wej “biektów handl“wych i usJug“wych, 
ｦ 1 stan“wisk“ na kawde 10 miejsc w “biektach `wiadczących usJugi gastr“n“miczne i kluby, 

ｦ 1 stan“wisk“ na kawde 35 m2 ”“wierzchni uwytk“wej biur, 
ｦ 1 stan“wisk“ na 1 ”“kój, a”artament pensjonatowy lub hotelowy, 

ｦ 1 stanowisko na 5 zatrudnionych, 

przy czym dla kawdeg“ z “biektów wymagana jest sumaryczna liczba stan“wisk wynikająca z wymienio-

nych warunków, 

c) d“”uszcza się r“zliczenie czę`ci miejsc ”arking“wych, wynikających z bilansu za”“trzeb“wania, 
poza granicami zmiany planu, 

d) zakaz l“kalizacji ”arkingów dla sam“ch“dów cięwar“wych; 
10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zg“dnie z § 10; 
11) zasady “chr“ny dziedzictwa kultur“weg“ dla terenu UTŁ1: ustala się “chr“nę “biektu “znacz“neg“ na 

rysunku planu jako ｭobiekt o walorach zabytkowych chroniony ustaleniami planuｬ poprzez: 

a) utrzymanie bryJy budynku, wys“k“`ci i kąta nachylenia ”“Jaci dach“wych, 
b) nakaz zachowania ceglanego wystroju elewacji, 

c) zakaz realizacji d“cie”leL zewnętrznych; 
12) zasady ochrony dziedzictwa kultur“weg“ dla terenu UTŁ2: ustala się “chr“nę “biektu “znacz“neg“ na 

rysunku planu jako ｭ“biekt zabytk“wy ”r“”“n“wany d“ w”isu d“ rejestru zabytkówｬ poprzez: 

a) utrzymanie bryJy budynku, wys“k“`ci i kąta nachylenia ”“Jaci dach“wych, 
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b) zakaz rozbudowy bryJy budynku, 
c) nakaz zach“wania hist“rycznej istniejącej st“larki “kiennej, 
d) nakaz zach“wania istniejącej hist“rycznej klatki sch“d“wej zl“kaliz“wanej w centralnej czę`ci 

budynku, 

e) dopuszczenie przebudowy lukarn na formę hist“ryzującą n”Ł tzwŁ ｭwole oczkaｬ, 
f) dopuszczenie wymiany ”“krycia dach“weg“ na dachówkę ceramiczną w “dcieniach czerwieni 

lub brązu, 
g) d“”uszczenie w”r“wadzenia d“cie”leL zewnętrznych, 
h) nakaz utrzymania granic przydomowego ogrodu zgodnie z rysunkiem zmiany planu oraz formy je-

go ogrodzenia; 

13) zakaz st“s“wania nagJ“`nienia zewnętrzneg“ naruszająceg“ warunki “chr“ny Jezi“ra Barlineckieg“; 
14) d“”uszcza się st“s“wanie n“`ników reklam“wych i szyldów “ sumarycznej powierzchni do 5,5 m2 

umieszczanych wyJącznie na elewacji, ”“niwej górnej krawędzi ”ierwszej k“ndygnacji budynkówŁ 
R“zdziaJ ńŃ 

SzczegóJ“we zasady modernizacji, rozbudowy i budowy komunikacji 

§ 13. 1. ObsJugę k“munikacyjną terenu “”rac“wania nalewy za”ewnić z ulic zl“kaliz“wanych ”“za 
granicami terenu “bjęteg“ niniejszą uchwaJą, z d“”uszczeniem wydzielenia niezbędnych d“jazdów i dróg 
wewnętrznychŁ 

2. Dla terenu oznaczonego symbolem KDW, o powierzchni 768 m2, ustala się: 

1) parametry dr“gi wewnętrznej w liniach r“zgraniczających 8,0 m; 

2) szer“k“`ć jezdni zg“dnie z ”rze”isami “drębnymi; 

3) zastosowanie nawierzchni utwardzonej nieprzepuszczalnej, z zastosowaniem urządzeL ”“dczyszcza-

jących w“dy “”ad“we; 
4) realizację infrastruktury technicznej zg“dnie z § 10Ł 

3. Śla terenu “góln“d“stę”neg“ ciągu ”ieszeg“ ustala się: 

1) parametry w liniach r“zgraniczających 2,5-6,0 m; 

2) zastosowanie nawierzchni naturalnej, utwardzonej przepuszczalnej lub nawierzchni rozbieralnej; 

3) realizację infrastruktury technicznej zg“dnie z § 12Ł 

ŚZIAI IV 

Prze”isy ”rzej`ci“we i k“Lc“we 

§ 14. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym ustala się jedn“raz“wą “”Jatę “d wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ci w wys“k“`ci 0%Ł 

§ 15. Na “bszarze “bjętym niniejszą uchwaJą tracą moc ustalenia uchwaJy Nr L/365/2006 Rady Miej-

skiej w Barlinku z dnia 27 kwietnia 2006 r. 

§ 16. Wykonanie niniejszej uchwaJy ”“wierza się Burmistrzowi Barlinka. 

§ 17. UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie 30 dni “d daty jej “gJ“szenia w Śzienniku Urzęd“wym 

W“jewództwa źach“dni“”“morskiego i ”“dlega ”ublikacji na str“nie internet“wej Urzędu Miejskieg“ 
w Barlinku. 

 

Przew“dniczący Rady: 
Śariusz ZieliLski 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr L/820/2009 

Rady Miejskiej w Barlinku 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr L/820/2009 

Rady Miejskiej w Barlinku 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
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ZaJącznik nr 3 

d“ uchwaJy Nr L/820/2009 

Rady Miejskiej w Barlinku 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 

R“zstrzygnięcie Rady Miejskiej w Barlinku “ s”“s“bie r“z”atrzenia uwag d“ ”r“jektu miejscowego plan 

zagospodarowania przestrzennego Barlinek - Stary Tartak 1 

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

nym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 

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

poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413), Rada Miejska 

w Barlinku nie ”“djęJa r“zstrzygnięcia “ s”“s“bie r“z”atrzenia nieuwzględni“nych uwag d“ ”rzedmioto-

weg“ ”r“jektu ”lanu wraz z ”r“gn“zą “ddziaJywania na `r“d“wisk“, gdyw ”“dczas wyJ“wenia d“ ”ublicz-

neg“ wglądu nie w”JynęJa wadna uwagaŁ 

ZaJącznik nr 4 

d“ uchwaJy Nr L/820/2009 

Rady Miejskiej w Barlinku 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 

R“zstrzygnięcie “ s”“s“bie realizacji za”isanych w ”lanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalewą d“ zadaL wJasnych gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych 

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

nym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 

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

poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413), Rada Miejska 

w Barlinku rozstrzyga, c“ nastę”uje: 

§ 1. Na “bszarze “bjętym ｭMiejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Barlinek - Stary 

Tartak 1ｬ nie ”rzewiduje się inwestycji ”ublicznych z zakresu infrastruktury technicznej i dr“g“wej sJuwą-
cej zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkaLcówŁ 
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UCHWAIA NR XLIV/380/2009 

 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM 

 z dnia 26 listopada 2009 r. 

w s”rawie ustalenia liczby ”unktów s”rzedawy na”“jów alk“h“l“wych zawierających ”“wywej 
4,5% (z wyjątkiem ”iwa), ”rzeznacz“nych d“ s”“wycia ”“za miejscem s”rzedawy jak i w miejscu 

s”rzedawy na terenie Gminy Drawsko Pomorskie. 

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 ”audziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeuw“`ci 
i ”rzeciwdziaJaniu alk“h“lizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176, 

poz. 1238, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 144, poz. 1175) Rada Miejska w Drawsku 

Pomorskim uchwala, c“ nastę”uje: 

  


