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UCHWAIA NR XXXV/247/2010 

 RADY MIEJSKIEJ W BARWICACH 

 z dnia 28 stycznia 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Barwice 

dla obszaru ”oJowonego w obrębie czę`ci miejscowo`ci Jeziorki. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: 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 2004 r. Nr 116, poz. 1203; 

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 orz 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) oraz na podstawie art. 3 ust. 1, art. 5, art. 14 ust. 3 i 5, 

art. 15, art. 17, art. 20, art. 29, art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 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, 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) oraz na ”odstawie uchwaJy Nr XX/103/2004 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26 lutego 

2004 r. w s”rawie ”rzystą”ienie do s”orządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Barwice dla miejscowo`ci Jeziorki; Rada Miejska w Barwicach uchwala, co nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

Prze”isy ogólne 

§ 1. 1. źgodnie z uchwaJą Nr XX/103/2004 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26 lutego 2004 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienie do s”orządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Barwice dla miejscowo`ci Jeziorki, ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze studium uwarunkowaL i kierunków za-

gospodarowania przestrzennego Gminy Barwice, ”rzyjętego uchwaJą Nr IV/26/2002 Rady Miejskiej 

w Barwicach z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
przestrzennego miasta i gminy Barwice zmienionego uchwaJą Nr XI/63/2007 Rady Miejskiej w Barwicach 

z dnia 30 ”audziernika 2007 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
przestrzennego miasta i gminy Barwice uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

gminy Barwice dalej zwany planem, obejmujący obszar o ”owierzchni 99,82 ha, oznaczony na rysunku 

planu. 

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

1) nr 1 - rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Barwice dla obszaru po-

Jowonego w obrębie miejscowo`ci Jeziorki o”racowany w skali 1:2000; 
2) nr 2 - wyrys ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy dla te-

renu objętego planem; 

3) nr 3 - rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag do ”rojektu ”lanu; 
4) nr 4 - rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepi-

sami 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; 

4) strefy funkcjonalne wytyczone na ”otrzeby realizacji skJadowiska od”adówŁ 

4. Ustala się ”odziaJ obszaru ”lanu, o którym mowa w § 1, na tereny okre`lone na rysunku ”lanu li-
niami rozgraniczającymi i oznaczonymi symbolami: 1NU; 2R; 3R; 4ZL; 5R; 6R; 7R; 8ZL; 9ZL; 10R; 11ZL; 

12 ZL; 13ZL; 14WS; 15R; 16R; 17ZL; 18KDd; 19KDd. 
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5. Ilekroć w uchwale wystę”uje termin: 

1) skJadowisko od”adów - skJadowisko ziemne, które jest miejscem unieszkodliwiania od”adów, sJuwą-
cym do ich skJadowania na lub w ziemi; 

2) kwatera skJadowiska - wydzielona czę`ć skJadowiska od”adów - ”owierzchnia gruntu, na której de-

”onowane są od”ady staJe; 
3) gaz skJadowiskowy - ogóJ wszystkich gazów generowanych ”rzez od”ady znajdujące się na terenie 

skJadowiska; 
4) odciek - ”Jyn, który ”rzesiąka ”rzez skJadowane od”ady i s”Jywa ”oza obręb skJadowiska, bądu tew 

utrzymuje się w jego obrębieŁ 
RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne 

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

terenów: 

1) NU - tereny skJadowania, unieszkodliwiania i odzysku od”adów; 
2) ZL - tereny lasów; 
3) R - tereny rolnicze; 

4) WS - tereny wód ”owierzchniowych; 
5) KDd - tereny dróg dojazdowychŁ 

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

1) dopuszcza się lokalizacje budynków za”lecza administracyjno - socjalnego, technologicznego (maga-

zynów, sortowni, kom”ostowni), budynków gos”odarczych i garawowych; 
2) w ramach terenu 1NU do”uszcza się realizację obiektów infrastruktury technicznej, w tym ”rzyJącze-

nia do linii energetycznej, sieci wodociągowej i docelowo kanalizacji sanitarnej oraz wszelkich urzą-
dzeL i obiektów sJuwących do ich obsJugi; 

3) zabudowę (budynki) lokalizować z uwzględnieniem nie”rzekraczalnych linii zabudowy, okre`lonych na 
rysunku planu; 

4) do”uszcza się lokalizacje obiektów infrastruktury technicznej ty”u wiewe telefonii komórkowej ”od 
warunkiem, we w”Jyw tych obiektów na `rodowisko nie będzie wykraczaJ ”oza granice okre`lone 
w planie; 

5) ustala się maksymalną wysoko`ć skJadowania od”adów w kwaterach nie wywej niw do 15 m ”owywej 
poziomu gruntu; 

6) okre`lona na rysunku ”lanu nie”rzekraczalna linia zabudowy dotyczy budynków kubaturowych i bu-

dowli naziemnych. 

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

1) oddziaJywanie skJadowiska od”adów na `rodowisko musi zamknąć się w granicach terenu 1NU; 

2) w celu ochrony `rodowiska oraz zasobów ”rzyrody owywionej i nieowywionej nalewy wykorzystać 
nowoczesne technologie budowy i zagos”odarowania skJadowiska oraz skJadowania od”adów; 

3) do”uszcza się oczyszczanie i wykorzystanie gazu skJadowiskowego do celów energetycznych; 
4) do”uszcza się ”rzetwarzanie od”adów organicznych na biomasę lub kom”ost w celu ich ”owtórnego 

wykorzystania; 

5) odcieki ze skJadowiska i ”laców kom”ostowych nalewy gromadzić w s”ecjalnych zbiornikach i ”o 
”oddaniu oczyszczeniu od”rowadzić do kanalizacji sanitarnej lub zawrócić na zJowe od”adów wyko-

rzystując do celów technologicznych; 
6) w ramach terenu 1NU ustala się utworzenie ”asa zieleni (izolacyjnej) o szeroko`ci min. 20 m od linii 

rozgraniczającej terenuŁ Pas zieleni (izolacyjnej) ma się skJadać z zieleni wysokiej oraz z krzewów, do-

branych zgodnie z siedliskiemŁ Śo nasadzeL nalewy wykorzystać takwe sadzonki drzew ”ochodzące 
z obszarów odJogowanych ”ól, ”rzeznaczonych ”od kwatery skJadowiska; 

7) teren eks”loatowanych czę`ci skJadowiska nalewy zabez”ieczyć ”rzed ”rzedostaniem się na jego teren 
gryzoni, dzikiej zwierzyny i osób nie”owoJanych; 

8) eks”loatację skJadowiska nalewy roz”ocząć od de”onowania od”adów na kwaterach zlokalizowanych 
w strefie funkcjonalnej V, a nastę”nie w strefach III i IV oznaczonych na rysunku ”lanu; 

9) poza terenem 1NU zakazuje się likwidowania i niszczenia zadrzewieL `ród”olnych, ”rzydrownych 
i nadwodnych; 
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10) teren 3R nalewy ”oddać rekultywacji z do”uszczeniem zalesienia; 

11) na terenach rolniczych - 5R, 6R, 7R, 10R, 15R, 16R do”uszcza się zalesienie; 
12) zakazuje się wydobywania torfu wystę”ującego w ramach terenu 2R do celów gos”odarczych; 
13) zakazuje się ”oza terenem 1NU wykonywania prac ziemnych trwale znieksztaJcających rzeubę terenu 

i dokonywać zmian stosunków wodnych, jeweli sJuwą innym celom niw ochrona ”rzyrody lub zrówno-

wawone wykorzystanie uwytków rolnych i le`nych oraz likwidować naturalnych oczek wodnych; 

14) w procesie zamknięcia skJadowiska od”adów lub jego czę`ci nakazuje się wykonanie rekultywacji, 
w s”osób eliminujący szkodliwe oddziaJywanie na `rodowisko, zdrowie ludzi i krajobraz oraz umowli-
wiający ”owstanie i utrzymanie trwaJej ”okrywy ro`linnej; 

15) realizacja inwestycji w ramach Obszaru Chronionego Krajobrazu ｭPojezierze Drawskieｬ oraz na grani-

cy Obszaru Natura 2000 ｭŚorzecze Parsętyｬ PLH 320007 musi uwzględniać zasady zagos”odarowa-

nia i uwytkowania terenu oraz zakazy okre`lone w ”rze”isach odrębnych, w szczególno`ci o ochronie 
przyrody. 

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

struktury technicznej: 

1) ustala się obsJugę komunikacyjną obszaru ”o”rzez za”ewniające dostę” do drogi wojewódzkiej Bar-

wice - Szczecinek nr 172 oraz drogi powiatowej nr 1266 Z poza granicami planu; 

2) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1NU, nalewy do”rowadzić ”odstawową sieć in-

frastruktury technicznej, ”owiązaną z istniejącymi systemami gminnymi, w zakresie: 

a) wodociągu o minimalnej `rednicy 60 mm, 

b) sieci energetycznej niskiego lub `redniego na”ięcia, 

c) docelowo kanalizacji sanitarnej o minimalnej `rednicy 90 mm; 

3) w zakresie wodociągu - ”rzyJączenie terenów do wodociągu gru”owego ogólnogminnego zlokalizo-

wanego poza granicami planu; 

4) w zakresie kanalizacji sanitarnej: 

a) `cieki bytowe od”rowadzić do zbiorników bezod”Jywowych, docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej, 
b) do”uszcza się realizację lokalnej oczyszczalni `cieków, 
c) wszelkie odcieki z kwater skJadowych oraz ”laców magazynowych po podczyszczeniu w odpo-

wiednich zbiornikach nalewy od”rowadzić zgodnie z ustaleniami § 4 pkt 5); 

5) wody o”adowe rozsączane w ramach ”oszczególnych terenów do gruntu, w ”rzy”adku terenu kwa-

ter skJadowych oraz ”laców magazynowych obowiązują zasady okre`lony w § 4 pkt 5); 

6) w zakresie sieci energetycznej ustala się obsJugę ”o”rzez linie kablowe ”odziemne nłn ”rzyJączone 
”o”rzez ”rojektowaną elektroenergetyczną stację transformatorową; 

7) w zakresie zao”atrzenia w cie”Jo ustala się ogrzewanie budynków - z kotJowni lokalnej z wykorzysta-

niem energii odnawialnej wytwarzanej z paliw niekonwencjonalnych lub energii z paliw konwencjo-

nalnych (gaz, olej). 

§ 6. źasady realizacji ”lanu wynikające z ”rze”isów odrębnych: 

1) ”rojekty obiektów budowlanych ”owinny za”ewniać ochronę ludno`ci zgodnie z wymaganiami obro-

ny cywilnej okre`lonymi przepisami odrębnymi; 

2) ”rojekt budowlany sieci wodociągowej ”ublicznej ”owinien s”eJniać wymogi okre`lone w ”rze”isach 
odrębnych; 

3) zabudowę i zagos”odarowanie terenu realizować zgodnie z ”rze”isami szczególnymi, w tym sanitar-

nymi, o ochronie ”owietrza, o ochronie ”rzeciw”owarowej, ”rawa budowlanego, ochrony `rodowiska 
i ochrony przyrody. 

§ 7. Ustalenia dotyczące s”osobów i terminów tymczasowego zagos”odarowania i uwytkowania terenów 
- do czasu realizacji ustaleL niniejszego ”lanu tereny mogą być zagos”odarowane w dotychczasowy s”osóbŁ 

RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe dla ”oszczególnych terenów 

§ 8. Ustalenia dla terenu o powierzchni 36,18 ha, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1NU: 

1) przeznaczenie terenu - tereny skJadowania, unieszkodliwiania i odzysku od”adów; 
2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) do”uszcza się ”odziaJ terenu, ”od warunkiem zachowania nastę”ujących wymagaL: 
ｦ minŁ ”owierzchnia dziaJki - 5000 m2; 
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3) warunki zabudowy i s”osób zagos”odarowania terenu: 
a) lokalizacja budynków i obiektów za”lecza administracyjno - socjalnego, magazynów, sortowni oraz 

kwater skJadowych od”adów, 
b) do”uszczalne obiekty towarzyszące: 

ｦ obiekty i urządzenia technologiczne, 
ｦ drogi wewnętrzne i techniczne, 
ｦ ”lace skJadowe i kompostowe, 

ｦ urządzenia i obiekty sJuwące do utylizacji, ”rzetwarzania, ”rzeksztaJcania termicznego oraz 

segregacji od”adów, 
c) wysoko`ć zabudowy kubaturowej - do 2 kondygnacji, nie wywej niw 14 m, dla obiektów budow-

lanych do 50 m, 

d) geometria dachów - ”Jaskie, ”ochyJe dwu- lub wielospadowe o nachyleniu do 45o, 

e) powierzchnia zabudowy - max. 5%, 

f) powierzchnia biologicznie czynna - min. 20%, w tym pasa zieleni izolacyjnej o minŁ szeroko`ć 
20 m wytyczony zgodnie z § 4 pkt 6, 

g) ”owierzchnia kwater skJadowych - max. 50%, 

h) do”uszcza się eta”owanie realizacji inwestycji; 
4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd - z drogi powiatowej (poza granicami planu) oraz z drogi dojazdowej 18KDd skomuniko-

wanej z drogą ”owiatową (”oza granicami ”lanu); do”uszcza się realizację wjazdów skomuniko-

wanych z drogą ”owiatową lub krajową, 
b) woda - z projektowanego ”rzyJącza do sieci wodociągowej zbiorczej, 
c) energia elektryczna - z projektowanej stacji transformatorowej, 

d) `cieki sanitarne - zgodnie z § 5 pkt 4, 

e) wody opadowe - rozsączane ”o terenie dziaJki, w ”rzy”adku wód o”adowych z kwater skJado-

wych szczegóJowe rozwiązania okre`lone w § 4 pkt 5; 

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

§ 9. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami 2R (o pow. 27,44 ha), 3R 

(o pow. 1,22 ha), 5R (o pow. 1,09 ha), 6R (o pow. 4,24 ha), 7R (o pow. 1,97 ha), 10R (o pow. 

7,14 ha), 15R (o pow. 5,60 ha), 16R (o pow. 9,09 ha): 

1) przeznaczenie terenu - tereny rolnicze; 

2) uzu”eJniające ”rzeznaczenie terenu: 
a) dla terenów 3R, 5R, 6R, 7R, 10R, 15R, 16R do”uszcza się zalesienie; 

3) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) zakaz ”odziaJu terenów; 

4) warunki zabudowy i s”osób zagos”odarowania terenu - zakaz zabudowy; 

5) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd - z dróg dojazdowych: 18KDd, 19KDd i drogi gminnej (poza granicami planu), 

b) do”uszcza się ”rowadzenie sieci infrastruktury technicznej; 
6) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 10. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami 4ZL (o pow. 1,95 ha), 8ZL 

(o pow. 0,06 ha), 9ZL (o pow. 0,49 ha), 11ZL (o pow. 0,18 ha), 12ZL (o pow. 0,87 ha), 13ZL (o pow. 

0,52 ha) i 17ZL (o pow. 0,16 ha): 

1) przeznaczenie terenu - tereny lasów; 
2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) zakaz ”odziaJu terenów; 
3) warunki zabudowy i s”osób zagos”odarowania terenu - zakaz zabudowy; 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd - z dróg dojazdowych: 19KŚd, drogi gminnej (”oza granicami ”lanu) oraz terenów ”rzylegJych, 
b) do”uszcza się ”rowadzenie sieci infrastruktury technicznej; 

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

§ 11. Ustalenia dla terenu o powierzchni 0,16 ha oznaczonego na rysunku planu symbolami 14 WS: 

1) przeznaczenie terenu - tereny wód ”owierzchniowych; 

2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) zakaz ”odziaJu terenu; 
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3) warunki zabudowy i s”osób zagos”odarowania terenu - zakaz zabudowy; 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd - z terenów ”rzylegJych; 
5) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 12. Obowiązujące ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami 18KDd, 

19KDd, o Jącznej powierzchni 1,46 ha: 

1) przeznaczenie - drogi publiczne dojazdowe; 

2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) zakaz ”odziaJu terenu; 

3) warunki zabudowy i s”osób zagos”odarowania terenu: 
a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - zgodnie z rysunkiem planu, 

b) nawierzchnię wykonać jako jedno”rzestrzenne (bez wydzielania jezdni i chodników), 
c) do”uszcza się ”rowadzenie ”odziemnych sieci infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami od-

rębnymi; 

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

RozdziaJ 4 

Ustalenia koLcowe 

§ 13. Śokonuje się zmiany ”rzeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych klasy IV o ”owierzchni 
35,01 ha oraz dla gruntów rolnych klasy V o ”owierzchni 0,89 ha (RV - 0,67 ha; PsV - 0,07 ha; IV - 

0,15 ha). 

§ 14. UchwaJa ”odlega ogJoszeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Barwice. 

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

Województwa źachodnio”omorskiego. 

 

Przewodniczący: 
PaweJ Kaumierczak 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XXXV/247/2010 

Rady Miejskiej w Barwicach 

z dnia 28 stycznia 2010 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XXXV/247/2010 

Rady Miejskiej w Barwicach 

z dnia 28 stycznia 2010 r. 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XXXV/247/2010 

Rady Miejskiej w Barwicach 

z dnia 28 stycznia 2010 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Barwice dla czę`ci miejscowo`ci Jeziorki 

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), Rada Miejska w Barwi-

cach rozstrzyga, co nastę”uje: 

Zgodnie z art. 17 pkt 11 i 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) do wyJowonego do ”ublicznego wglądu ”rojektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Barwice dla czę`ci miejscowo`ci Jeziorki nie 

zJowono w wyznaczonym terminie wadnych uwag. 

 

 

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XXXV/247/2010 

Rady Miejskiej w Barwicach 

z dnia 28 stycznia 2010 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

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

ｭskJadowiska i utylizacji od”adówｬ w miejscowo`ci Jeziorki 

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), Rada Miejska w Barwi-

cach rozstrzyga, co nastę”uje: 

1. Nie wystę”ują inwestycje infrastrukturalne nalewące do zadaL wJasnych gminy. 
436 
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UCHWAIA NR LVIII/385/10 

 RAŚY MIśJSKIśJ BIAIOGARDU 

 z dnia 27 stycznia 2010 r. 

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta BiaJogard 
na lata 2010 - 2014. 

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 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 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 

i Nr 157, poz. 1241) i art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie ”raw lokatorów, 


