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 108) Wrzosowa; 

 108) Tulipanowaｬ, 
b) zdanie ｭInne miejscowo`ci: GmŁ Szczecinek: Li”nica, _wiątkiｬ zastę”uje się zdaniem ｭMiejscowo`ć: 

Lipnicaｬ; 
2) w zaJączniku Nr 3 do uchwaJy: 

a) po pkt 27 dodaje się pkt 28-52 w brzmieniu: 

ｭ28) Trzesiecka; 

 29) Sójcza; 

 30) Sowia; 

 31) Orla; 

 32) JaskóJcza; 

 33) Krucza; 

 34) GoJębia; 

 35) Jastrzębia; 

 36) vurawia; 

 37) SJowicza; 

 38) KukuJcza; 

 39) Skowronkowa; 

 40) veglarska; 

 41) Brzegowa; 

 42) Spacerowa; 

 43) Iowiecka; 

 44) Letniskowa; 

 45) Turystyczna; 

 46) Krajobrazowa; 

 47) Wczasowa; 

 48) Wypoczynkowa; 

 49) Cicha; 

 50) Przytulna; 

 51) Pogodna; 

 52) Radosnaｬ, 
b) zdanie ｭInne miejscowo`ci: Brzostowo, Janowo, Trzesieka - gm. Szczecinekｬ skre`la sięŁ 

§ 2. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek. 

§ 3. UchwaJa wchodzi ”o u”Jywie 14 dni od ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Województwa źa-

chodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r. 

 

Przewodniczący Rady Miasta: 
WiesJaw Suchowiejko 
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UCHWAIA NR XLII/449/10 

 RADY MIASTA SZCZECINEK 

 z dnia 25 stycznia 2010 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu ｭPILSKAｬ w Szczecinku. 

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, 
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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) Rada Miasta Szczecinek 

uchwala, co nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

Prze”isy ogólne 

§ 1. 1. źgodnie z uchwaJą Nr XXVI/292/08 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 listopada 2008 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu ｭPILSKAｬ w Szczecinku oraz ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze studium uwarunkowaL i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek, ”rzyjętym uchwaJą Nr XV/144/07 Rady Miasta 

Szczecinek z dnia 3 grudnia 2007 r., zmienionym uchwaJą Nr XXXII/342/09 Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 27 kwietnia 2009 r. oraz Nr XLI/429/09 z dnia 21 grudnia 2009 r. uchwala się zmianę miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego terenu ｭPILSKAｬ w Szczecinku, zwaną dalej ｭplanemｬ. 

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

1) zaJącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1: 2000; 

2) zaJącznik nr 2 - wyrys ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego Mia-

sta Szczecinek; 

3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Miasta Szczecinek o s”osobie roz”atrzenia nieuwzględnionych 
uwag zJowonych do wyJowonego do ”ublicznego wglądu ”rojektu miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego; 

4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie Rady Miasta Szczecinek o s”osobie realizacji za”isanych w ”lanie 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz o zasa-

dach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

§ 2. 1. Plan obejmuje obszar o powierzchni 8,94 ha. Granice obszaru objętego ”lanem są wskazane 
na rysunku planu. 

2. Na rysunku ”lanu obowiązującymi ustaleniami ”lanu są nastę”ujące oznaczenia graficzne: 

1) granice obszaru objętego planem; 

2) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania; 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) oznaczenia cyfrowo-literowe terenów, gdzie cyfry oznaczają numer kolejny terenu elementarnego, 

a oznaczenia literowe oznaczają ”rzeznaczenie terenu elementarnego: 

a) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej - jednorodzinnej, 

b) Uk - tereny zabudowy sakralnej i usJug medyczno-socjalnych, 

c) US - tereny sportu i rekreacji, 

d) U - tereny zabudowy usJugowej - usJugi niewymagające s”orządzenia ra”ortu oddziaJywania in-

westycji na `rodowisko w rozumieniu ”rze”isów odrębnych, 
e) ZL - tereny lasów, 
f) KDW - tereny dróg wewnętrznych, 
g) KDWp - tereny komunikacji ogólnodostę”nej - parking, 

h) KDWr - tereny komunikacji ogólnodostę”nej - drogi pieszo-rowerowe. 

§ 3. źasady obsJugi w zakresie komunikacji: 

1) obsJuga komunikacyjna terenów elementarnych z ul. Bukowej (poza obszarem objętym planem): 

a) teren 1ŁMN z drogi wewnętrznej 5ŁKŚW, 
b) teren 2.Uk z ul. Bukowej bez”o`rednio oraz z drogi wewnętrznej 5ŁKŚW, 
c) teren 3ŁU z drogi wewnętrznej 5ŁKŚW, 
d) teren 4.US z ul. Bukowej bez”o`rednio, z drogi wewnętrznej 5ŁKŚW oraz z dróg le`nych, 
e) teren 5.KDW z ul. Bukowej, 

f) teren 6.KDWp z ul. Bukowej ”o”rzez teren drogi wewnętrznej 5ŁKŚW, 
g) teren 7.U z ul. Bukowej oraz z drogi wewnętrznej 8ŁKŚW, i drogi ”ieszo - rowerowej 9.KDWr, 

h) teren 8.KDW z ul. Bukowej, 

i) teren 9ŁKŚWr z drogi wewnętrznej 8ŁKŚW oraz z dróg le`nych, 
j) teren 10.U z ul. Bukowej bez”o`rednio oraz z drogi wewnętrznej 8ŁKDW, 

k) teren 11.ZL z ul. Bukowej poprzez tereny 10.U, 8.KDW 9.KDWr oraz z dróg le`nych; 
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2) liczba miejsc postojowych (w tym dla ”ojazdów osób nie”eJnos”rawnych): 
a) dla obiektów handlowych - co najmniej 1 stanowisko na 40 m2 ”owierzchni s”rzedawy oraz co 

najmniej 1 stanowisko na 5 osób zatrudnionych, 
b) dla obiektów hotelowych - co najmniej 1 stanowisko na 1 ”okój hotelowy oraz co najmniej 1 sta-

nowisko na 5 osób zatrudnionych, 
c) dla obiektów innych usJug - co najmniej 1 stanowisko na 50 m2 ”owierzchni usJugowej oraz co 

najmniej 1 stanowisko na 5 osób zatrudnionych - nie dotyczy terenu 2.Uk; 

3) obsJuga rekreacyjnego ruchu ”ieszego i rowerowego: wyznacza się dwie trasy ”ieszo-rowerowe, Jączą-
ce ul. Bukową z ”rzylegJymi terenami le`nymi. 

§ 4. źasady obsJugi w zakresie systemów infrastruktury technicznej: 

1) zao”atrzenie w wodę: 
a) z istniejącej sieci wodociągowej w ul. Bukowej (poza obszarem objętym planem), 

b) niezalewnie od zasilania z sieci wodociągowej, w sytuacjach awaryjnych nalewy za”ewnić dosta-

wę wody zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 

2) od”rowadzenie `cieków oraz wód o”adowych: 
a) od”rowadzenie `cieków bytowych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, a wód o”adowych do 

kanalizacji deszczowej - w ul. Bukowej (poza obszarem objętym planem), 

b) do”uszcza się od”rowadzenie wód o”adowych z dachów do ziemi lub na tereny nieutwardzone 

na wJasnej nieruchomo`ci; 
3) usuwanie od”adów komunalnych: zgodnie z ”rzyjętym systemem miejskim; 

4) zao”atrzenie w energię elektryczną: zasilanie obiektów siecią kablową nłn z wJączeniem do istniejącej 
sieci w ul. Bukowej (poza obszarem objętym planem); 

5) zao”atrzenie w gaz: z istniejącej sieci `redniego ci`nienia; 
6) do”uszcza się ”rzebudowę i rozbudowę wszystkich systemów infrastruktury technicznej; 

7) na obszarze objętym planem (za wyjątkiem terenów komunikacyjnych oraz zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej) do”uszcza się lokalizację stacji transformatorowych SNłnn wolnostojących lub wbu-

dowanych w budynek o innym przeznaczeniu, z zastrzeweniem pkt 8; 

8) dla wolnostojącej stacji transformatorowej do”uszcza się wydzielenie dziaJki budowlanej o ”o-

wierzchni nie większej niw 100,0 m² z ”rawem zabudowy do 100% jej powierzchni. 

§ 5. źasady ochrony ”rzyrody i `rodowiska: 

1) nakazuje się stosowanie rozwiązaL technicznych, technologicznych i organizacyjnych, umowliwiają-
cych zapewnienie poziomu haJasu w do”uszczalnych natęweniach okre`lonych w ”rze”isach odręb-

nych - w odniesieniu do ”oszczególnych rodzajów terenu: 
a) 2.UK - jak dla terenów ”rzeznaczonych pod szpitale i domy o”ieki s”oJecznej, 
b) 4.US - jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, 

c) 3.U, 7.U - jak dla terenów mieszkaniowo-usJugowych; 
2) zakazuje się stosowania ”aliw staJych dla celów grzewczych; 
3) nalewy zachować istniejące drzewa i krzewy, w ”rzy”adku konieczno`ci ich usunięcia zieleL nalewy 

uzu”eJnić; 

4) tereny ”oJowone w sąsiedztwie rowów melioracyjnych nalewy zagos”odarować w s”osób wykluczają-
cy zanieczyszczenie wód, ”o”rzez wJa`ciwe uksztaJtowanie oraz zagos”odarowanie terenu zielenią. 

§ 6. Ustalenia w zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytko-

wania terenów: zabrania się wznoszenia tymczasowych budynków i budowli za wyjątkiem obiektów za-

plecza placu budowy. 

RozdziaJ 2 

Przeznaczenie terenów oraz s”osób ich zagos”odarowania i zabudowy 

§ 7. Wyznacza się teren o ”owŁ 0,31 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 1ŁMN, dla którego 
ustala się: 

1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: wydzielenie dwóch dziaJek - linia ”odziaJu równolegJa do 
rowu melioracyjnego; 
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3) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego, w tym parametry i wskauniki ksztaJtowania za-

budowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) linie zabudowy nie”rzekraczalne: okre`lono na rysunku planu, 

b) powierzchnia zabudowy - nie więcej niw 40% w stosunku do ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 40% w stosunku do ”owierzchni dziaJki, 
d) wysoko`ć zabudowy - nie więcej niw 9,0 m, 

e) geometria dachu - dachy dwu lub wielos”adowe; nachylenie ”oJaci dachowych 30 - 50o; 

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

§ 8. Wyznacza się teren o ”owŁ 0,87 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 2ŁUk, dla którego 
ustala się: 

1) przeznaczenie: 

a) usJugi kultu religijnego, 
b) usJugi medyczno-socjalne, w tym hospicjum; 

2) zasady i warunki ”odziaJu: do”uszcza się ”odziaJ terenu związany z lokalizacją obiektu medyczno-

socjalnego; dziaJka ”owinna być wydzielona w s”osób gwarantujący usytuowanie wszystkich urzą-
dzeL obsJugi obiektu wymaganych przepisami; 

3) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego, w tym parametry i wskauniki ksztaJtowania za-

budowy oraz zagospodarowania terenu: 

c) linie zabudowy nie”rzekraczalne: okre`lono na rysunku ”lanu, 

d) powierzchnia zabudowy - nie więcej niw 40% w stosunku do ”owierzchni terenu, 
e) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 40% w stosunku do ”owierzchni terenu, 
f) wysoko`ć zabudowy - nie więcej niw 18 m (nie dotyczy wiewy), 
g) geometria dachu - dachy dwu lub wielos”adowe; nachylenie ”oJaci dachowych 30 - 50o, 

h) nakaz zastosowania na wszystkich budynkach jednorodnego ”okrycia dachów; 
4) szczególne warunki zagos”odarowania terenów i ograniczeL w ich uwytkowaniu: nawierzchnie ”ar-

kingów i ”laców gos”odarczych nalewy wykonać jako nie”rze”uszczalne, o s”adkach za”ewniających 
s”Jyw wód o”adowych i rozto”owych do kanalizacji deszczowej; w ”rzy”adku od”rowadzenia wód 
do ziemi nalewy wykonać se”arator substancji ro”o”ochodnych; 

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

§ 9. Wyznacza się teren o ”owŁ 1,3 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 3ŁU, dla którego 
ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: zabudowa usJugowa, w tym obiekty handlowe o ”owierzchni s”rzedawy do 1000 m2, 

z dopuszczeniem jednego lokalu mieszkalnego; 

2) zasady i warunki ”odziaJu: 
a) do”uszcza się ”odziaJ terenu na 3 dziaJki, 
b) ”owierzchnia dziaJki nie mniejsza niw 0,2 ha, 

c) obowiązek za”ewnienia obsJugi komunikacyjnej z drogi wewnętrznej 5ŁKŚW; 
3) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego, w tym parametry i wskauniki zagos”odarowania 

terenu: 

a) powierzchnia zabudowy - nie więcej niw 20% w stosunku do ”owierzchni dziaJki, 
b) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 50% w stosunku do powierzchni terenu, 

c) wysoko`ć zabudowy - nie więcej niw 5,5 m, 

d) geometria dachów - dachy dwu lub wielos”adowe; nachylenie ”oJaci 30 - 50o; 

4) szczególne warunki zagos”odarowania terenów i ograniczeL w ich uwytkowaniu: teren o wysokim 

poziomie wód gruntowych; zagospodarowanie terenu musi za”ewnić wJa`ciwe odwodnienie ”o”rzez 
budowę systemu melioracyjnego i ochronę systemu istniejącego; 

5) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 30%. 

§ 10. Wyznacza się teren o ”owŁ 1,52 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 4ŁUS, dla którego 
ustala się: 

1) przeznaczenie: tereny sportu i rekreacji z zapleczem socjalnym (sanitariaty, szatnie itp.); 

2) zasady i warunki ”odziaJu: wyklucza się ”odziaJ terenu; 
3) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego, w tym parametry i wskauniki ksztaJtowania za-

budowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) powierzchnia zabudowy - nie więcej niw 10% w stosunku do ”owierzchni terenu - nie dotyczy 

budowli sportowych, 
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b) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 50% w stosunku do ”owierzchni terenu, 
c) wysoko`ć zabudowy - nie więcej niw 5,5 m, 

d) geometria dachów - dachy dwu lub wielos”adowe; nachylenie ”oJaci 30 - 50o, 

e) nakaz zastosowania na wszystkich obiektach jednorodnego ”okrycia dachów; 
4) szczególne warunki zagos”odarowania terenów i ograniczeL w ich uwytkowaniu: 

a) wzdJuw granic terenu 6ŁKŚW” ”rzeznaczonego na ”arking ogólnodostę”ny nalewy dokonać nasa-

dzeL zieleni wysokiej z gatunków zimozielonych - w formie szpaleru, 

b) fragment terenu zagos”odarować jako ”lac zabaw dla dzieci mJodszych, 
c) budynek socjalny lokalizować w sąsiedztwie ”arkingu; 

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

§ 11. Wyznacza się teren o ”owŁ 0,27 ha, oznaczony na rysunku ”lanu symbolem 5ŁKŚW, dla którego 
ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: droga wewnętrzna o zrównicowanej szeroko`ci ”asa drogowego 6-16 m; 

2) zasady i warunki ”odziaJu: wyklucza się ”odziaJ terenu; 
3) szczególne warunki zagos”odarowania terenów i ograniczeL w ich uwytkowaniu: ”rzy wjeudzie na 

teren 2ŁUk wydzielić stanowisko ”ostojowe dla ”ojazdu trans”ortu sanitarnego; 

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

§ 12. Wyznacza się teren o ”owŁ 0,15 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 6.KDWp, dla któ-
rego ustala się: 

1) przeznaczenie: teren komunikacji - ”arking ogólnodostę”ny; 
2) zasady i warunki ”odziaJu: wyklucza się ”odziaJ terenu; 
3) szczególne warunki zagos”odarowania terenów i ograniczeL w ich uwytkowaniu: 

a) wydzielić co najmniej 10% stanowisk dla ”ojazdów osób nie”eJnos”rawnych, 
b) nawierzchnię ”arkingu nalewy wykonać w s”osób za”ewniających s”Jyw wód o”adowych i roz-

topowych do kanalizacji deszczowej; 

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

§ 13. Wyznacza się teren o ”owŁ 0,57 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 7ŁU, dla którego 
ustala się: 

1) przeznaczenie: 

a) zabudowa usJugowa, w tym obiekty handlowe o ”owierzchni s”rzedawy do 1000 m2, z dopusz-

czeniem jednego lokalu mieszkalnego, 

b) obiekty obsJugi terenów s”ortu i rekreacji; 
2) zasady i warunki ”odziaJu: 

a) do”uszcza się ”odziaJ terenu na 3 dziaJki, 
b) ”owierzchnia dziaJki nie mniejsza niw 0,2 ha; 

3) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego, w tym parametry i wskauniki ksztaJtowania za-

budowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) linie zabudowy nie”rzekraczalne: okre`lono na rysunku ”lanu, 
b) powierzchnia zabudowy - nie więcej niw 40% w stosunku do ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 40% w stosunku do ”owierzchni dziaJki, 
d) wysoko`ć zabudowy - nie więcej niw 12 m, 

e) geometria dachu - dachy dwu lub wielos”adowe; nachylenie ”oJaci 30 - 50o; 

4) szczególne warunki zagos”odarowania terenów i ograniczeL w ich uwytkowaniu: nawierzchnie ”ar-

kingów nalewy wykonać jako nie”rze”uszczalne, o s”adkach za”ewniających s”Jyw wód o”adowych 
i roztopowych do kanalizacji deszczowej; 

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

§ 14. Wyznacza się teren o ”owŁ 0,07 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 8ŁKŚW, dla które-

go ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: droga wewnętrzna o szeroko`ci ”asa drogowego 7 m; 

2) zasady i warunki ”odziaJu: wyklucza się ”odziaJ terenu; 
3) szczególne warunki zagos”odarowania terenów i ograniczeL w ich uwytkowaniu: wydzielić ”as dla 

ruchu rowerowego; 

4) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 
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§ 15. Wyznacza się teren o ”owŁ 0,05 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 9.KDWr, dla któ-
rego ustala się: 

1) przeznaczenie: teren komunikacji - droga pieszo-rowerowa; 

2) zasady i warunki ”odziaJu: wyklucza się ”odziaJ terenu; 
3) szczególne warunki zagos”odarowania terenów i ograniczeL w ich uwytkowaniu: wydzielić ”as dla 

ruchu rowerowego; 

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

§ 16. Wyznacza się teren o ”owŁ 1,78 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 10ŁU, dla którego 
ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: zabudowa usJugowa, w tym obiekty handlowe o ”owierzchni s”rzedawy do 1000 m2; 

2) zasady i warunki ”odziaJu: minimalna ”owierzchnia dziaJki - 0,2 ha; 

3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy nie”rzekraczalne okre`lono na rysunku planu, 

b) powierzchnia zabudowy - nie więcej niw 50% w stosunku do ”owierzchni terenu lub dziaJki bu-

dowlanej, 

c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 20% w stosunku do ”owierzchni terenu lub 

dziaJki budowlanej, 
d) wysoko`ć budynków - nie więcej niw 9,0 m, 

e) geometria dachów - do”uszcza się dachy ”Jaskie oraz s”adziste o nachyleniu do 45o; 

4) szczególne warunki zagos”odarowania terenów i ograniczeL w ich uwytkowaniu: 
a) teren o wysokim poziomie wód gruntowych; zagos”odarowanie terenu musi za”ewnić wJa`ciwe 

odwodnienie ”o”rzez budowę systemu melioracyjnego i ochronę systemu istniejącego, 
b) od strony ul. Bukowej nalewy dokonać nasadzeL drzew i krzewów od”ornych na zanieczyszczenia 

powietrza, w tym gatunków zimozielonych, 

c) nawierzchnie ”laców gos”odarczych i ”arkingów nalewy wykonać jako nie”rze”uszczalne, o s”ad-

kach za”ewniających s”Jyw wód o”adowych i rozto”owych do kanalizacji deszczowej; w ”rzy-

”adku konieczno`ci od”rowadzenia wód do ziemi nalewy wykonać se”arator zanieczyszczeL 
i substancji ropopochodnych, 

d) wyklucza się lokalizowanie skJadów na terenie otwartym, przechowywanie materiaJów i ”roduk-

tów ”owinno odbywać się w obiektach magazynowych; 

5) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 30%. 

§ 17. Wyznacza się teren o ”owŁ 2,05 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 11ŁźL, dla którego 
ustala się: 

1) przeznaczenie: lasy; 

2) zasady i warunki ”odziaJu: wyklucza się ”odziaJ terenu; 
3) szczególne warunki zagos”odarowania terenów i ograniczeL w ich uwytkowaniu: 

a) zachować rowy jako naturalny system melioracyjny, 

b) tereny nie zadrzewione uzu”eJnić nasadzeniami gatunkami od”owiadającymi warunkom siedli-

skowym; 

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

RozdziaJ 3 

Przepisy koLcowe 

§ 18. Grunty rolne objęte niniejszą uchwaJą ”oJowone są w granicach administracyjnych miasta Szcze-

cinek w związku z czym ”rze”isy ustawy o ochronie gruntów rolnych i le`nych nie mają zastosowaniaŁ 

§ 19. Na obszarze objętym niniejszą uchwaJą tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego terenu ｭPilskaｬ w Szczecinku ”rzyjętego uchwaJą Nr XXXIX/364/06 Rady Miasta 

Szczecinek z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego terenu ｭPilskaｬ w Szczecinku (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 93, poz. 1738), zmie-

nionego uchwaJami Rady Miasta Szczecinek: Nr XV/145/07 z dnia 3 grudnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Za-

chodniopomorskiego z 2008 r. Nr 5, poz. 142) oraz Nr XXXVIII/399/09 z dnia 28 paudziernika 2009 r. 

(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 93, poz. 2650). 
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§ 20. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek. 

§ 21. UchwaJa ”odlega ogJoszeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta SzczecinekŁ 

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

Województwa źachodnio”omorskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miasta: 
WiesJaw Suchowiejko 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XLII/449/10 

Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 25 stycznia 2010 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XLII/449/10 

Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 25 stycznia 2010 r. 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XLII/449/10 

Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 25 stycznia 2010 r. 

Rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag wniesionych do ”rojektu zmiany planu 

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 Miasta Szczecinek 

rozstrzyga, co nastę”uje: 

Na ”odstawie o`wiadczenia Burmistrza Miasta Szczecinek w sprawie braku uwag do projektu zmiany 

miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego, wyJowonego do ”ublicznego wglądu wraz z ”ro-

gnozą oddziaJywania na `rodowisko, nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia. 

 

 

 

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XLII/449/10 

Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 25 stycznia 2010 r. 

RozstrzygniCcie Rady Miasta Szczecinek o sposobie realizacji zapisanych w planie, inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy 

oraz o zasadach ich finansowania 

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

przestrzennym (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; z 2007 r. Nr 127, 

poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413), 

Rada Miasta Szczecinek okre`la nastę”ujący s”osób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które nalewy do zadaL wJasnych gminy oraz zasady ich finansowania: 

§ ńŁ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, sJuwące zas”okajaniu zbiorowych potrzeb 

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 ”óunŁ zm.) zadania wJasne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, zapisane w planie, obejmują: 

1) traktowane jako zadania ws”ólne, inwestycje w granicach linii rozgraniczających ”oszczególnych 
dróg, w tym: o`wietlenie, uzbrojenie podziemne, `ciewki rowerowe, zieleL i od”owiednie zabez”iecze-

nia techniczne zmniejszające uciąwliwo`ć w rozumieniu ”rze”isów o ochronie `rodowiska; 

2) inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane w liniach rozgraniczających dróg lub poza nimi. 

§ 2Ł Wykaz terenów, w których za”isane zostaJy inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej na-

lewące do zadaL wJasnych gminy: 

L.p. Symbole terenów Przeznaczenie terenu (opis inwestycji) 

1. 5.KDW, 8.KDW sieci: wodoci>gowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oWwietlenie  

§ 3Ł O”is s”osobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

1. Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą Pra-

wo budowlane, ustawą Prawo zamówieL publicznych, ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o gospo-

darce komunalnej i ustawą Prawo ochrony `rodowiska. 
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2Ł S”osób realizacji inwestycji okre`lonych w § 2 mowe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się 

postępem techniczno - technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki, 

okreĞlonej w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Ğrodowiska (Dz. U. 

z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z ”óunŁ zm.), o ile nie nastąpi naruszenie ustaleĔ planu. 

3. Inwestycje z zakresu przesyJania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej, okre`lone 

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

tyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z ”óunŁ zm.). 

4Ł Realizacja i finansowanie w zakresie infrastruktury technicznej inwestycji nie wyszczególnionych 
w § 2 jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron. 

§ 4Ł Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych, 

ujętych w niniejszym planie, podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz-

nych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240): 

1) wydatki majątkowe finansowane z budwet miasta ustala się corocznie w uchwale budwetowej; 

2) wydatki majątkowe, których okres realizacji ”rzekracza jeden rok budwetowy okre`la Wieloletni Plan 

Inwestycyjny uchwalany przez Radę Miasta. 

§ 5Ł 1. Zadania w zakresie infrastruktury komunikacyjnej, okre`lone w § 2 finansowane będą przez 

budwet miasta lub na podstawie porozumieL z innymi podmiotami. 

2. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, okre`lone w § 2, będą realizowa-

ne na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu `cieków (Dz. U. z 2008 r. Nr 123, poz. 858 z ”óun. zm.) ze `rodków wJa-

snych przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego, w oparciu o uchwalane przez Radę Miasta wielo-

letnie plany rozwoju i modernizacji urządzeL wodociągowych i kanalizacyjnych (art. 21 ustawy) lub przez 

budwet miasta. 

3. Zadania w zakresie budowy sieci elektroenergetycznych, gazowych i o`wietlenia finansowane bę-
dą na podstawie art. 7 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 

z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z ”óunŁ zm.). 
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UCHWAIA NR XLIV/295/10 

 RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE 

 z dnia 28 stycznia 2010 r. 

w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania sty”endiów s”ortowcom 

re”rezentującym Gminę Tychowo na zawodach s”ortowych. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 18 ust. 1 i 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. 2202, 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 214; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; 

z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 173, poz. 1457, Nr 102, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, 

poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. 

Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241), art. 22 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej 

(Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675; z 2007 r. Nr 171, poz. 1208; z 2008 r. Nr 195, poz. 1200; 

z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 97, poz. 801), art. 35 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifiko-

wanym (Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1298; z 2006 r. Nr 64, poz. 448, Nr 136, poz. 970; z 2007 r. 

Nr 34, poz. 206, Nr 171, poz. 1208) uchwala się, co nastę”uje: 


