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UCHWAIA NR LIX/452/2010 

 RADY MIEJSKIEJ W MY_LIBORZU 

 z dnia 22 marca 2010 r. 

zmieniająca uchwaJę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla ”rzedszkoli, szkóJ 
i ”lacówek o`wiatowych ”rowadzonych na terenie Gminy My`libórz ”rzez ”odmioty  

nie nalewące do sektora finansów ”ublicznych. 

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

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), oraz art. 90 ust. 1, 2a, 2b, 2d i 4 ustawy z dnia 7 wrze-

`nia 1991 r. o systemie “`wiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zmŁ) uchwa‘a się, c“ nastę”uje: 

§ 1. W uchwale Nr LIII/421/2009 Rady Miejskiej w My`‘ib“rzu z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie 

trybu udzielania i r“z‘iczania d“tacji d‘a ”rzedszk“‘i, szkóJ i ”‘acówek “`wiat“wych ”r“wadz“nych na te-

renie Gminy My`‘ibórz ”rzez ”“dmi“ty nie na‘ewące d“ sekt“ra finansów ”ub‘icznych, w”r“wadza się na-

stę”ujące zmiany: 

1) W § 1 d“daje się ”unkt 3 o nastę”ującym brzmieniu: 3) Niepubliczne przedszkola otrzymują d“tację 

w wys“k“`ci 80% ustalonych w budwecie gminy wydatków biewących ”“n“sz“nych w przedszkolach 

publicznych w ”rze‘iczeniu na jedneg“ uczniaŁ Nie”ub‘iczne ”rzedszk“‘a ”r“wadzące wych“wanie 
przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a, ust. 7 

ustawy, otrzymują d“tację na kawdeg“ ucznia w wys“k“`ci 40% usta‘“nych w budwecie miasta wy-

datków biewących ”“n“sz“nych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym 

ze na ucznia nie”eJn“s”rawneg“ wys“k“`ci równej kw“cie ”rzewidzianej na nie”eJn“s”rawneg“ 
ucznia przedszkola i “ddziaJu ”rzedszk“‘neg“ w czę`ci “`wiat“wej subwencji “gó‘nej “trzymanej 

”rzez jedn“stkę sam“rządu teryt“ria‘neg“Ł 
2) W ”“z“staJym zakresie uchwaJa ”“z“staje bez zmian. 

§ 2. Wyk“nanie uchwaJy ”“wierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy My`‘ibórzŁ 

§ 3. UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie 14 dni “d dnia “gJ“szenia w Śzienniku Urzęd“wym Woje-

wództwa źach“dni“”“morskiego z m“cą “b“wiązującą “d 1 stycznia 2010 r. 

 

 Przew“dniczący Rady 

 

Mariusz Norsesowicz 
1129 

 

1130 
1130 

UCHWAIA NR XXXIX/322/10 

 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGARDZIE 

 z dnia 10 marca 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowogard 

obręb ń, dziaJka nr 31, 35/1, 41/1. 

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 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 

poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319; z 2007 r. Nr 127, poz. 880, Nr 225, 

poz. 1635; z 2008 Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) Rada Miejska 

w Nowogardzie uchwala, c“ nastę”uje: 
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USTALśNIA OGÓLNś 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XXVIII/222/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 12 marca 2009 r. 

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

N“w“gard, “raz ”“ stwierdzeniu zg“dn“`ci ze Studium uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania 
przestrzennego gminy Nowogard, uchwa‘“neg“ uchwaJą Nr XLV/345/02 Rady Miejskiej w Nowogardzie 

z dnia 27 czerwca 2002 r., uchwa‘a się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nowo-

gard w “brębie 1, dziaJka Nr 31, 35/1, 41/1 

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje tereny o Jącznej ”“wierzchni 4,50 ha. 

Granice opracowania oznaczono na rysunku planu w skali 1: 1000. 

3. Przedmiotem “”rac“wania jest ”rzeznaczenie terenów r“‘nych na zabud“wę mieszkani“wą jedno-

r“dzinną z usJugami nieuciąw‘iwymi, wraz z “bsJugą k“munikacji i niezbędną infrastrukturą technicznąŁ 

4. Integra‘ną czę`cią niniejszej uchwaJy są zaJączniki w tym: 

1) rysunek planu w skali 1: 1000 - zaJącznik nr 1, 

2) wyrys ze Studium uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ gminy Nowogard - 

zaJącznik nr 2, 

3) r“zstrzygnięcie o s”“s“bie rea‘izacji zadaL z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finan-

sowania - zaJącznik nr 3, 

4) r“zstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu - zaJącznik nr 4 

§ 2. 1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest: 

1) um“w‘iwienie rea‘izacji zamierzeL inwestycyjnych wJa`cicie‘i terenu, 
2) uzyskanie Jadu ”rzestrzenneg“, a szczegó‘nie “chr“na interesów ”ub‘icznych ”“nad‘“ka‘nych i lokal-

nych, um“w‘iwienie dziaJa‘n“`ci równ“r“dnych podmi“tów, ”rzy jedn“czesnej minimalizacji wzajem-

nych k“nf‘iktów, 
3) racj“na‘ne wyk“rzystanie ”rzestrzeni “raz za”ewnienie d“stę”n“`ci d“ k“rzystania z dróg i terenów 

“gó‘n“d“stę”nychŁ 

§ 3. 1. Ustalenia planu obejmują: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z m“w‘iw“`cią ‘“ka‘izacji usJug nieuciąw‘iwych - ozna-

czone na rysunku planu symbolem 1MN; 2MN; 3MN; 4MN, 

2) tereny stacji transformatorowej - oznaczone na rysunku planu symbolem EE, 

3) tereny poszerzenia publicznych ulic: 

a) lokalnej - oznaczonej na rysunku planu symbolem 7KDL; 8KDL, 

b) dojazdowej - oznaczonej na rysunku planu symbolem 9KDD; 10KDD, 

4) tereny u‘ic wewnętrznych “znacz“nych na rysunku ”‘anu symbolem 5 KDw i 6 KDw. 

2. Teren “bjęty ”‘anem do chwili zagospodarowania zgodnie projektowaną funkcją, m“we być wyko-

rzystywany w s”“sób d“tychczas“wyŁ 

USTALśNIA SZCZśGÓIOWś 

§ 4. Ustalenia funkcjonalno - przestrzenne. 

1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami; 

a) 1 MN o powierzchni 0,29 ha, 

b) 2 MN o powierzchni 0,73 ha, 

c) 3 MN o powierzchni 1,18 ha, 

d) 4 MN o powierzchni 1,66 ha usta‘a się: 
1) zabud“wę mieszkani“wą jedn“r“dzinną w“‘n“st“jącą, 
2) d“”uszcza się usJugi wbud“wane nieuciąw‘iwe, 
3) wys“k“`ć zabud“wy d“ 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy, 

4) zabudowa do 2 kondygnacji naziemnych, przy czym 2 k“ndygnacja jak“ ”“ddasze uwytk“we w dachu 

stromym, 

5) dachy wysokie o nachy‘eniu ”“Jaci “d 300do 400, 

6) powierzchnia zabudowy do 40% ”“wierzchni dziaJki, 
7) powierzchnia biologiczna czynna minimum 30% ”“wierzchni dziaJki, 
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8) nieprzekraczalna linia zabudowy: 

a) 10,0 m “d ‘inii r“zgraniczającej u‘icy ‘“ka‘nej i linii lasu, 

b) 5,0 m “d ‘inii r“zgraniczającej u‘icy d“jazd“wej i u‘icy wewnętrznej, “raz istniejąceg“ rur“ciągu 
”rzesyJ“weg“ w“dy 

c) 20,0 m od linii elektroenergetycznej 110 kV 

d) 8,0 m od linii elektroenergetycznej 15 kV, 

9) zasady ”“dziaJu terenu 1 MN 

a) szer“k“`ć fr“ntu dziaJki równa się szer“k“`ci dziaJki, 
b) ”“wierzchnia dziaJki minimum 1200 m2, 

10) zasady ”“dziaJu terenu 2 MN 

a) szer“k“`ć fr“ntu dziaJki minimum 20,0 m, 

b) ”“wierzchnia dziaJki minimum 650 m2, 

11) zasady ”“dziaJu terenu 3 MN, 4 MN 

a) szer“k“`ć fr“ntu dziaJki minimum 20,0 m 

b) ”“wierzchnia dziaJki minimum 750 m2, 

12) d“”uszcza się Jączenia dziaJek (d“tyczy gJównie dziaJek 17; 18; 23), 
13) kąt ”“J“wenia granic dziaJek w st“sunku d“ ‘inii r“zgraniczających u‘ic 800- -900, 

14) za”ewnić miejsca ”arking“we na terenie dziaJki w i‘“`ci niezbędnej d‘a ”r“wadz“nych usJug - mini-

mum 2 miejsca postojowe, 

2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolami EE o powierzchni 0,0025 ha ”r“jektuje się 
stację transf“rmat“r“wą ty”u miejskiego 15/04 kV, 

1) wys“k“`ć “biektu d“ 5,0 m od poziomu terenu, 

2) powierzchnia zabudowy maksimum 20, 0 m2, 

3) d“jazd ”r“jekt“waną u‘icą wewnętrznąŁ 

§ 5. Ustalenia z zakresu komunikacji. 

1. Wyznacza się na rysunku ”‘anu u‘ice wewnętrzne: 

a) “znacz“ną symbolem 5 KDw o szer“k“`ci 10,0 m w ‘iniach r“zgraniczających o powierzchni 

0,48 ha, 

b) “znacz“ną symbolem 6 KDw o szer“k“`ci 10,0 m w ‘iniach r“zgraniczających, o powierzchni 

0,10 ha. 

2. Wyznacza się na rysunku planu teren na poszerzenie ulic publicznych: 

a) lokalnej oznaczonej symbolem 7KDL o szer“k“`ci 12,0 m w ‘iniach r“zgraniczających o po-

wierzchni 0,03 ha, 

b) lokalnej oznaczonej symbolem 8KDL o szer“k“`ci 12,0 m w ‘iniach r“zgraniczających o po-

wierzchni 0,006 ha, 

c) dojazdowej oznaczonej symbolem 9KDD o szer“k“`ci 10,0 m w ‘iniach r“zgraniczających o po-

wierzchni 0,008 ha, 

d) lokalnej oznaczonej symbolem 10KDD o szer“k“`ci 10,0 m w ‘iniach r“zgraniczających o po-

wierzchni 0,07 ha, 

§ 6. Ustalenia z zakresu “chr“ny `r“d“wiska ”rzyr“dniczeg“ i kulturowego. 

1. Usta‘a się d‘a terenu ”‘anu: 

1) zakaz rea‘izacji inwestycji szk“d‘iwych d‘a `r“d“wiska ‘ub m“gących ”“g“rszyć stan `r“d“wiska, 
2) wzb“gacenie `r“d“wiska ”“”rzez w”r“wadzenie zie‘eni na teren dziaJek w ty’ zie‘eni iz“‘acyjnej “d drógŁ 

2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 3MN i 4 MN wystę”uje strefa “chr“ny stano-

wisk archeologicznych WIII - “granicz“nej “chr“ny k“nserwat“rskiejŁ Ob“wiązują usta‘enia: 

1) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z od-

powiednim organem d“ s”raw “chr“ny zabytków, 
2) ”rze”r“wadzenie arche“‘“gicznych badaL ratunk“wych na terenie “bjętym rea‘izacją ”rac ziemnych, 

na zasadach “kre`‘“nych ”rze”isami “drębnymi d“tyczącymi “chr“ny zabytkówŁ 

3. Teren “bjęty ”‘anem nie wymaga scalenia. 
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§ 7. Ustalenia w zakresie inwynieriiŁ Obszar “”rac“wania ”“J“w“ny jest w strefie “chr“ny ”“`redniej 
ujęcia w“dy”“dziemnej przy ulicy Wojska Polskiego w N“w“gardzie “raz ujęcia w“dy”“dziemnej przy 

u‘icy K“`ciuszki w gminie Warnk“w“, ustan“wi“ną decyzjąW“jew“dy SzczeciLskieg“ z dnia 22 lutego 

1996 r. znak OSB-7/6226/2/96. 

1. W zakresie zaopatrzenia w w“dę: 

1) na terenie oznaczonym w planie symbolem 3 MN i 4 MN znajduje się rur“ciąg ”rzesyJ“wy Ø 300 mm 

w“dy sur“wej, Jączący studnie gJębin“we w Warnkowie i N“w“gardzie, usta‘a się: 
a) zach“wać istniejący rur“ciąg, 
b) zach“wać ”asy “chr“nne “d ”r“jekt“wanej zabud“wy - minimum 5,0 m 

2) d‘a ”r“jekt“wanej zabud“wy usta‘a się: 
a) zaopatrzenie w w“dę ”r“jekt“waną siecią w“d“ciąg“wą “d Ø 80 d“ 100 mm d“ istniejącej sieci 

w“d“ciąg“wej miejskiej w u‘icy TŁ K“`ciuszki, sieć wymaga przebudowy, 

b) zakaz ‘“ka‘izacji n“wych indywidua‘nych ujęćŁ 
c) nieza‘ewnie “d zasi‘ania z sieci w“d“ciąg“wej na‘ewy ”rzewidzieć zaopatrzenie w w“dę 

z awaryjnych studni publicznych - zgodnie z przepisami“drębnymi, 

2. W zakresie “d”r“wadzenia `cieków usta‘a się: 

1) “d”r“wadzenie `cieków sanitarnych ”r“jekt“waną siecią sanitarną “d Ø 0,25 d“ 0,30 m do istnieją-
cej kanalizacji sanitarnej miejskiej. Zakaz budowy indywidualnych oczyszczalni i zbi“rników bez“d-

”Jyw“wych, 
2) “d”r“wadzenie wód “”ad“wych z dróg ”“”rzez ”r“jekt“waną kana‘izację deszcz“wą “d Ø 0,16 d“ 

0,25 m d“ r“wów melioracyjnych. 

3) d“”uszcza się ‘“ka‘izację ”rze”“m”“wni `cieków w istniejących i projektowanych ulicach. 

3. W zakresie zaopatrzenia w energię e‘ektrycznąŁ 

1) Przez teren oznaczony w planie symbolem 3 MN i 4 MN przechodzi linia elektroenergetyczna 110 kV 

oraz linia napowietrzna i kablowa 15 kV. Dla linii elektroenergetycznej 110 kV usta‘a się; 
a) zach“wać istniejącą ‘inię jak“ na”“wietrzną, z m“w‘iw“`cią jej ”rzebud“wy, 
b) za”ewnić m“w‘iw“`ć d“jazdu d“ stan“wisk sJu”“wych i ”rzew“dów na”“wietrznych, 
c) zach“wać ”asy “chr“nne “d ”r“jekt“wanej zabud“wy minimum 20,0 m od osi linii, 

d) zakaz nasadzeL r“`‘inn“`ci `redniej i wysokiej pod liniami WN. Dla linii elektroenergetycznej 

15 kV usta‘a się: 
e) zach“wać istniejące ‘inie, m“w‘iw“`ć ”rzebud“wy k“‘izyjneg“ “dcinka ‘inii na”“wietrznej na ka-

b‘“wą (na k“szt inwest“ra), ”“ uzyskaniu zg“dy wJa`cicie‘a ‘iniiŁ 
f) w przypadku utrzymania ‘inii na”“wietrznej zach“wać ”asy “chr“nne “d ”r“jekt“wanej zabudo-

wy minimum 8,0 m od osi linii. 

2) d‘a terenów “znacz“nych w planie symbolem 1 MN i 2 MN zasilanie z projektowanej stacji transfor-

matorowej zlokalizowanej w “brębie Warnk“w“ d‘a ”r“jekt“waneg“ “sied‘aŁ 
3) dla terenu oznaczonego w planie symbolem 3 MN i 4 MN zasilanie obszaru z projektowanej stacji 

transformatorowej typu miejskiego 15/04 kV oznaczonej na rysunku planu symbolem EE, 

4) zasi‘anie n“wych “biektów ”r“jekt“wanymi liniami kablowymi 0,4 kV uJ“w“nymi w liniach rozgrani-

czających u‘icŁ 

4. W zakresie zaopatrzenia w gaz usta‘a się: 

1) zasi‘anie “bszaru ”r“jekt“waną siecią gaz“wą “d Ø 25 d“ 225 mm z istniejąceg“ gaz“ciągu `rednie-

go ci`nienia, 
2) sieć gaz“wą na‘ewy ”r“wadzić w ‘iniach r“zgraniczających u‘ic, zg“dnie z przepisami “drębnymi, 

3) szafki gaz“we na‘ewy ‘“ka‘iz“wać na terenie dziaJki w ‘inii “gr“dzenia, która ”“winna ”“krywać się 

z granicą wJasn“`ci ”“szczegó‘nych nieruch“m“`ci. 

5. W zakresie “bsJugi te‘ek“munikacyjnej usta‘a się: 

1) w zakresie telefonii stacjonarnej - “bsJuga terenu ”rzez istniejąca centra‘ę w Nowogardzie projekto-

wanymi kablami doziemnymi, 

2) teren ”‘anu znajduje się w zasięgu te‘ef“nii k“mórk“wejŁ 

6. W zakresie zaopatrzenia w cie”J“ usta‘a się: 

1) “bsJugę ”“”rzez indywidua‘ne uródJa cie”Ja, 
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2) za‘eca się ”a‘iwa najmniej uciąw‘iwe d‘a `r“d“wiskaŁ 

7. Ś‘a istniejących i ”r“jekt“wanych na terenie ”‘anu sieci infrastruktury technicznej uwytk“wnik jest 
z“b“wiązany za”ewnić d“stę” ‘ub ”rzebud“wać k“‘izyjne “dcinkiŁ Pr“jekt“wane sieci infrastruktury tech-

nicznej na‘ewy ”r“wadzić w ‘iniach r“zgraniczających u‘icŁ 

USTALśNIA KOKCOWś 

§ 8. Ś“k“nuje się zmiany ”rzeznaczenia gruntów r“‘nych ”“ch“dzenia mineralnego na cele nierolnicze 

d‘a ”“wierzchni Jącznie w i‘“`ci 4,50 ha, w tym: 

1. ŚziaJka nr 31 - powierzchnia 0,31 ha: 

a) R-III b - 0,28 ha, 

b) R-IVa - 0,03 ha 

2. ŚziaJka 35ł1 - powierzchnia 0,86 ha: 

a) R-IVa - 0,48 ha 

b) R-V - 0,38 ha 

3. ŚziaJka 41ł1 - powierzchnia 3,33 ha: 

a) R-IV b - 2,80 ha, 

b) Ps V - 0,51 ha, 

c) B-R-IVb - 0,02 h 

§ 9. Zgodnie z art. 15 ust. 2 w związku z art. 36 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, na terenie “bjętym planem usta‘a się jedn“raz“wą “”Jatę z tytuJu wzr“stu wart“`ci nie-

ruchom“`ci w wys“k“`ci: 

1. 0% d‘a terenów ”“szerzenia u‘ic ”ub‘icznych 

2. 10% d‘a ”“z“staJeg“ terenu “”rac“waniaŁ 

§ 10. Wykonanie niniejszej uchwaJy ”“wierza się Burmistrzowi Nowogardu. 

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

W“jewództwa źach“dni“”“morskiego i podlega zamieszczeniu na str“nie internet“wej UrzęduŁ 

 

 Przew“dniczący Rady 

 

Marek Krzywania 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XXXIX/322/10 

Rady Miejskiej w Nowogardzie 

z dnia 10 marca 2010 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XXXIX/322/10 

Rady Miejskiej w Nowogardzie 

z dnia 10 marca 2010 r. 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XXXIX/322/10 

Rady Miejskiej w Nowogardzie 

z dnia 10 marca 2010 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIś O SPOSOBIś RśALIZACJI ZAŚAK Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ, ORAZ ZASAD 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 ze zmianami) Rada Miejska w Nowogardzie rozstrzyga, 

c“ nastę”uje: 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”“kajaniu zbi“r“wych ”“trzeb 
mieszkaLców stan“wią - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sam“rządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óuniejszymi zmianami) - zadania wJasne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej i komunikacji ustalone niniejszym planem obejmują: 

1) bud“wę sieci w“d“ciąg“wej Ø 80 - 100 mm, 

2) bud“wę kana‘izacji sanitarnej z urządzeniami Ø 0,25 - 0,30 m, 

3) budowę kana‘izacji deszcz“wej Ø 0,16 - 0,25 m, 

4) bud“wę gaz“ciągu Ø 100 - 200 mm, 

5) bud“wę kab‘“wych ‘inii e‘ektr“energetycznych niskieg“ na”ięcia, 
6) bud“wę stacji transf“rmatorowej 15/0,4 kV typu miejskiego, 

7) poszerzenie ulic publicznych o symbolach KDL i KDD, 

8) bud“wę u‘ic wewnętrznych o symbolach KDw. 

§ 2. S”“sób rea‘izacji wwŁ zadaL wJasnych gminy: 

1. Realizacja inwestycji zgodnie z “b“wiązującymi przepisami, w tym mŁinŁ ustawą z dnia 7 lipca 

1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z ”óuniejszymi zmianami) 

ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Praw“ “chr“ny `r“d“wiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 

z ”óuniejszymi zmianami). 

2. Inwestycje w zakresie ”rzesyJania i dystrybucji paliw gazowych i energii elektrycznej okre`‘“ne 

w § 2 rea‘iz“wane będą w s”“sób “kre`‘“ny w art. 7 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 

1997 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z ”óuniejszymi zmianami). 

§ 3. źasady finans“wania wwŁ zadaL wJasnych gminy: 

1. Finansowanie ww. inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które na‘ewą d“ zadaL wJasnych 
gminy, ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z ”óuniejszymi zmianami) przy czym limity 

wydatków budwet“wych na ”r“gramy inwestycyjne wie‘“‘etnie są ujęte kawd“raz“w“ w budwecie gminy 

na kawdy r“kŁ 

2. Zadania w zakresie realizacji inwestycji komunikacyjnych wskazanych w § 1 ust. 2 pkt 1 finanso-

wane będą ”rzez budwet miasta lub na podstawie porozumieL z innymi podmiotami. 

3. Zadania w zakresie bud“wy sieci w“d“ciąg“wej i kanalizacji, o których mowa w § 2 finansowane 

będą na ”“dstawie art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w w“dę i zbiorowym odprowadzeniu 

`cieków z dnia 7 czerwca 2001 (Dz. U. Nr 747), ze `r“dków wJasnych ”rzedsiębi“rstwa w“d“ciąg“w“ - 
kanalizacyjnego, w oparciu o uchwa‘ane ”rzez Radę Miasta wie‘“‘etnie ”‘any r“zw“ju i modernizacji urzą-
dzeL w“d“ciąg“wych i kanalizacyjnych (art. 21 ustawy) ‘ub ”rzez budwet miasta. 

4. Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych i gaz“wych finans“wane będą na ”“dstawie 
art. 7 ust. 4 i 5 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 348). 

5. Zadania z zakresu bud“wy u‘ic wewnętrznych wraz z ”rzyJączami do infrastruktury technicznej 

wskazanych w § 1. pkt 2 finans“wane będą ”rzez inwest“ra - zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1999 r. 

o sam“rządzie gminy (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óuniejszymi zmianami). 
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ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XXXIX/322/10 

Rady Miejskiej w Nowogardzie 

z dnia 10 marca 2010 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIś O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH 

DO PROJEKTU PLANU. 

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

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i 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) oraz art. 54 ust. 2 i 3, 

art. 40 ustawy z dnia 3 ”audziernika 2008 r. o ud“stę”nieniu inf“rmacji o `r“d“wisku i jego ochronie, 

udzia‘e s”“JeczeLstwa w “chr“nie `r“d“wiska “raz o “cenach “ddziaJywania na `r“d“wisk“ (Dz. U. 

Nr 199, poz. 1227) Rada Miejska w Nowogardzie rozstrzyga, c“ nastę”uje: 

Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowogard - “bręb 1, dziaJki 
nr 31, 35ł1, 41ł1 wyJ“w“neg“ d“ ”ub‘iczneg“ wg‘ądu wraz z ”r“gn“zą “ddziaJywania na `r“d“wisk“, nie 
wniesi“n“ uwagŁ W“bec ”“wywszeg“, r“zstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 

jest bezprzedmiotowe. 
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UCHWAIA NR XXXII/213/09 

 RADY MIEJSKIEJ W PśICZYCACH 

 z dnia 29 grudnia 2009 r. 

w s”rawie uchwalenia budwetu Gminy PeJczyce na rok 2ŃńŃ. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. ｭdｬ i ｭiｬ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z ”óunŁ zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 

i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, 

z ”óunŁ zm.) Rada Miejska uchwala, c“ nastę”uje: 

§ 1. Usta‘a się d“ch“dy budwetu (źaJącznik Nr 1) w wys“k“`ci - 28 279 389 zJ, z tego: 

1. d“ch“dy biewące - 17 418 297 zJ 

2. dochody majątk“we - 10 861 092 zJ 

§ 2. Ustala się wydatki budwetu (źaJącznik Nr 2) w wys“k“`ci - 39 923 090 zJ, z tego: 

1. wydatki biewące - 18 081 469 zJ 

2. wydatki majątk“we - 21 841 621 zJ 

§ 3. Usta‘a się ”‘an“wany deficyt budwetu w wys“k“`ci - 11 643 701 zJ, który z“stanie ”“kryty 
przychodami pochodzącymi z: 

1. zaciąganych kredytów - 10 643 912 zJ 

2. zaciąganych ”“wyczek - 999 789 zJ 

§ 4. Usta‘a się ”rzych“dy i r“zch“dy budwetu (źaJącznik Nr 3) w wys“k“`ci: 

1. przychody - 14 325 855 zJ 

2. rozchody - 2 682 154 zJ 
  


