
 
UCHWAŁA NR XXX/269/2012 

RADY MIASTA SZCZECINEK 

z dnia 19 grudnia 2012 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Narutowicza II” 

w Szczecinku. 

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

(Dz. U. z 2012 r. poz. 647) Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XII/91/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Narutowicza II” 

w Szczecinku, po stwierdzeniu nienaruszalności ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Szczecinek, przyjętego uchwałą Nr VIII/64/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 marca 

2011 r., uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Narutowicza II” w Szcze-

cinku obejmujący obszar o powierzchni 1,85 ha, oznaczony na rysunku zmiany planu w skali 1:1000. 

2. Przedmiotem zmiany planu są tereny: zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług. 

3. Integralną częścią uchwały są: 

1) rysunek zmiany planu - stanowiący załącznik nr 1; 

2) wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek - sta-

nowiący załącznik nr 2; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu - stanowiące załącz-

nik nr 3; 

4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o fi-

nansach publicznych - stanowiące załącznik nr 4. 

4. Na rysunku zmiany planu ustalono następujące elementy: 

1) granicę obszaru objętego zmianą planu; 

2) przeznaczenie terenów i linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zago-

spodarowania; 

3) linie zabudowy nieprzekraczalne; 

4) granice działek budowlanych i działek niesamodzielnych; 

5) obiekt o walorach zabytkowych objęty ochroną konserwatorską; 

6) strefę dopuszczalnej lokalizacji zabudowy garażowej, gospodarczej lub garażowo-gospodarczej. 
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5. Ustala się podział obszaru, o którym mowa w § 1 ust. 1 na następujące tereny: 

1) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, oznaczone symbolami: 1.MW,U, 2.MW,U; 

2) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, oznaczony symbolem 3.MN,U. 

6. Oznaczenia cyfrowe występujące w symbolach terenów, o których mowa w ust. 5 mają charakter po-

rządkowy. 

§ 2. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) linii zabudowy nieprzekraczalnej - należy przez to rozumieć linię, w której może być umieszczona ściana 

frontowa, boczna lub tylna projektowanego budynku bez prawa jej przekraczania w kierunku linii rozgrani-

czającej, przy czym mogą być usytuowane przed linią takie elementy architektoniczne jak: balkon, wykusz, 

schody wejściowe, gzyms, okap dachu, rynna oraz inne detale o wysięgu nie większym niż 1,5 m; 

2) działce niesamodzielnej - należy przez to rozumieć grunt przeznaczony do wspólnego zagospodarowania 

z dwoma lub większą liczbą działek budowlanych, w szczególności wykorzystywany na potrzeby lokaliza-

cji dojść, dojazdów, a także: schodów, ramp, zjazdów do garaży lub stanowisk postojowych itp., prowadzą-

cych do budynków na działkach budowlanych, z którymi będzie zagospodarowany; 

3) szyldzie - należy przez to rozumieć znak zawierający informację o nazwie przedsiębiorcy i miejscu prowa-

dzenia działalności umieszczony na elewacji budynku, w którym działalność ta jest prowadzona, przy czym 

łączna powierzchnia wszystkich szyldów, liczona po ich obrysie zewnętrznym, umieszczonych na jednej 

elewacji nie może przekraczać 2% powierzchni tej elewacji. 

2. Pojęcia i określenia użyte w uchwale, a niezdefiniowane w niniejszym paragrafie należy rozumieć zgod-

nie z przepisami obowiązującymi w dniu uchwalenia planu. 

Rozdział 2 

OGÓLNE ZASADY I WARUNKI KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI 

§ 3. Ustalenia w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, warunków zagospodarowania tere-

nów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu: 

1) dopuszcza się wyposażenie wszystkich terenów w obiekty małej architektury, altany, obiekty infrastruktury 

technicznej, których wysokość nie może być większa niż 5 m, a także inne obiekty budowlane, wzbogaca-

jące ich przeznaczenie, z uwzględnieniem pkt 6 i 7; 

2) dopuszcza się stosowanie dowolnych wskaźników dotyczących powierzchni zabudowy i powierzchni tere-

nu biologicznie czynnego dla działek gruntu przeznaczonych na cele infrastruktury technicznej, o których 

mowa w § 5 pkt 3; 

3) dopuszcza się stosowanie kolorystyki elewacji budynków złożonej maksymalnie z czterech kolorów; 

4) zakaz lokalizacji więcej niż jednego budynku mieszkalnego albo mieszkalnego z lokalami usługowymi w 

ramach jednej działki budowlanej; 

5) zakaz lokalizacji wiat; 

6) zakaz lokalizacji od strony terenów dróg ogrodzeń wykonanych z prefabrykatów betonowych, dopuszcza 

się lokalizację ogrodzeń wyłącznie ażurowych o wysokości do 1,7 m; 

7) zakaz lokalizacji masztów, anten i innych konstrukcji, których wysokość lub łączna wysokość wraz z bu-

dynkiem, na którym mogą być umieszczone przekracza 25 m, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego 

z zakresu łączności publicznej; 

8) dopuszcza się zachowanie w istniejących budynkach takich parametrów jak: wysokość zabudowy, liczba 

kondygnacji, geometria dachu, innych niż określone w ustaleniach szczegółowych. 

§ 4. Ustalenia w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) zakaz prowadzenia i lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko określonych w przepisach szczególnych z wyłączeniem lokalizacji inwestycji celu publicznego; 

2) nakaz wywożenia odpadów komunalnych zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na tere-

nie miasta Szczecinek; 

3) zagospodarowanie innych odpadów niż wymienione w pkt 2 zgodnie z ustawą o odpadach; 

4) nakaz stosowania technologii zapewniającej obniżenie emisji benzo(a)piranu w przypadku lokalizacji 

usług; 

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 2 – Poz. 401



5) zakaz spalania odpadów drzewnych z zawartością klejów i innych szkodliwych substancji chemicznych, 

z zastrzeżeniem § 6 pkt 7. 

§ 5. Ustalenia w zakresie zasad scalania, podziału i parametrów nieruchomości: 

1) położenie granic działek budowlanych i działek niesamodzielnych określono na rysunku planu i w ustale-

niach szczegółowych; 

2) na rysunku planu pomija się numery działek budowlanych dla terenu składającego się z jednej działki bu-

dowlanej; 

3) dopuszcza się podział terenów na potrzeby lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej, przy czym po-

wierzchnia wydzielonej działki gruntu nie może być większa niż 0,01 ha. 

§ 6. Ustalenia w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

1) zapewnienie obsługi komunikacyjnej nieruchomości położonych przy granicy obszaru objętego planem po-

przez dojścia lub też dodatkowo dojazdy, o ile tak określono w ustaleniach szczegółowych z dróg przyle-

głych, przebiegających poza obszarem objętym planem; 

2) powiązanie układu komunikacyjnego z układem zewnętrznym poprzez istniejące ulice, w tym między in-

nymi: Wodociągową, Narutowicza; 

3) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej; 

4) odprowadzenie ścieków sanitarnych systemem kanalizacji sanitarnej; 

5) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci niskiego napięcia; 

6) zaopatrzenie w gaz z sieci niskiego ciśnienia; 

7) wykorzystywanie do celów grzewczych sieci cieplnych, gazu ziemnego, pomp ciepła, oleju, energii sło-

necznej lub energii elektrycznej; dopuszcza się wymianę istniejących źródeł ciepła w postaci niskowydaj-

nych i nieekologicznych kotłów centralnego ogrzewania na nowe, wysokosprawne i ekologiczne źródła 

ciepła na paliwo stałe, stosujące technologię zapewniającą minimalne wskaźniki emisji gazów i pyłów oraz 

wspomagająco ogrzewania kominkowego; 

8) zaopatrzenie w łącza telefoniczne, telewizji kablowej i inne, w zależności od potrzeb; 

9) dopuszcza się dowolne kształtowanie parametrów technicznych infrastruktury, jej budowę, przebudowę 

i rozbudowę i zmiany kierunków obsługi terenów; 

10) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej w granicach terenów, jednakże jedynie w uzasadnionych 

przypadkach, uniemożliwiających prowadzenie ich w pasach dróg (poza zmianą planu); 

11) na potrzeby nowych budynków mieszkalnych, mieszkalnych z lokalami usługowymi lub usługowych oraz 

w przypadku nadbudowy i rozbudowy takich budynków, o ile prowadzi to do wyodrębnienia nowych lokali 

mieszalnych lub usługowych, lub powiększenia istniejących powierzchni usług, należy zagwarantować co 

najmniej jedno stanowisko postojowe: 

a) na każde rozpoczęte 30 m² powierzchni usług handlu, 

b) na każde rozpoczęte 50 m² powierzchni usług innych niż handel, 

c) na każdy lokal mieszkalny; 

12) miejsca postojowe mogą znajdować się w budynkach: mieszkalnych, mieszkalnych z lokalami usługo-

wymi, usługowych, gospodarczych, lub na terenie działek budowlanych poza budynkami lub na terenach 

działek niesamodzielnych; 

13) miejsca postojowe w budynkach, o których mowa w pkt 11 winny znajdować się w poziomach: kondy-

gnacji podziemnych, pierwszej kondygnacji nadziemnej. 

§ 7. Ustalenia w zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania i urządzania terenów - 

zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych. 

§ 8. Ustala się stawkę procentową jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości w wysokości 0%. 

Rozdział 3 

ZASADY I WARUNKI KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI DLA POSZCZEGÓLNYCH TERENÓW 

§ 9. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 1.MW,U: 

1) przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usług; 

2) zasady podziału geodezyjnego - teren stanowi jedna działka budowlana - zakaz dalszego podziału; 
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3) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) obiekt o walorach zabytkowych - obejmuje się ochroną budynek, wskazany na rysunku planu, dla którego 

obowiązuje: 

- nakaz zachowania wysokości, liczby kondygnacji, geometrii dachu, z zastrzeżeniem tiret drugie, 

- możliwość kształtowania wysokości budynku, w tolerancji do 0,25 m w przypadkach wymiany dachu 

lub robotach polegających na wymianie pokrycia dachu, dopuszcza się przy tym zmianę wysokości 

ścianek kolankowych w tolerancji do 0,25 m oraz zmianę geometrii dachu wynikłą z podjęcia powyż-

szych działań, 

- zakaz rozbudowy, zakaz przebudowy elewacji, polegającej na wprowadzeniu dodatkowych otworów 

okiennych i drzwiowych oraz na zmianie ich pierwotnych wielkości, przy czym dopuszcza się wyko-

nanie maksymalnie dwóch otworów drzwiowych wraz z tarasami w poziomie pierwszej kondygnacji 

nadziemnej na elewacji tylnej budynku, 

- zakaz pokrywania elewacji płytkami ceramicznymi lub innym materiałem dysharmonizującym, 

- nakaz stosowania jednolitej kolorystyki stolarki okiennej, 

- nakaz pokrywania połaci dachowych dachówką, 

- możliwość doświetlenia poddasza poprzez okna połaciowe, przy czym łączna powierzchnia okien po-

łaciowych nie może być większa niż 10% powierzchni połaci dachu, na której będą umieszczone, 

- możliwość montażu szyldów na elewacji frontowej, 

- możliwość wydzielenia lokali usługowych o łącznej powierzchni nie większej niż 40% powierzchni 

użytkowej budynku, 

b) w przypadku stwierdzenia konieczności rozbiórki budynku objętego ochroną konserwatorską, wynikają-

cej wyłącznie ze złego stanu technicznego, potwierdzonego ekspertyzą techniczną, nakazuje się wykona-

nie inwentaryzacji pomiarowej i fotograficznej obiektu i przekazanie jednego egzemplarza organowi do 

spraw ochrony zabytków, 

c) w przypadku rozbiórki, o której mowa w lit. b dopuszcza się lokalizację budynku mieszkalnego wieloro-

dzinnego albo mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi o łącznej powierzchni nie większej 

niż 40% powierzchni użytkowej takiego budynku, 

d) dopuszcza się dodatkowo, poza budynkiem, o którym mowa w lit. a albo lit. c budynek: 

- garażowy jedno - lub wielostanowiskowy, 

- albo garażowo-gospodarczy, 

- albo gospodarczy, 

e) wysokość budynków: 

- do 11 m - w przypadku budynku, o którym mowa w lit. c, 

- do 4 m - w przypadku budynku, o którym mowa w lit. d, 

f) liczba kondygnacji: 

- od dwóch do trzech kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze - w przypadku budynku, o którym 

mowa w lit. c, 

- jedna kondygnacja nadziemna - w przypadku budynku, o którym mowa w lit. d, 

g) geometria dachów: 

- dach dwu- lub wielospadowy o nachyleniu połaci pod kątem 30°-50° - w przypadku budynku, o któ-

rym mowa w lit. c, 

- dach o nachyleniu połaci pod kątem 20° lub mniejszym - w przypadku budynku o którym mowa 

w lit. d, 

h) powierzchnia zabudowy - do 40% powierzchni działki budowlanej, przy czym powierzchnia zabudowy 

budynku, o którym mowa w lit. d nie może być większa niż 50% łącznej powierzchni zabudowy wszyst-

kich budynków na działce budowlanej, 

i) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - od 30% powierzchni działki budowlanej, 

j) linie zabudowy nieprzekraczalne - zgodnie z rysunkiem zmiany planu, 

k) dopuszcza się lokalizację budynku, o którym mowa w lit. d, ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych, 

w strefie wskazanej na rysunku zmiany planu, w odległości 1.5 m lub bezpośrednio przy granicy działki 

budowlanej, 

l) zakaz lokalizacji reklam; 
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4) obsługa komunikacyjna - dostęp do drogi publicznej - do ulicy Wodociągowej (poza zmianą planu). 

§ 10. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 2.MW,U: 

1) przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usług; 

2) zasady podziału geodezyjnego: 

a) na terenie określono dwie działki budowlane i działkę niesamodzielną, z zastrzeżeniem lit. d, 

b) działka niesamodzielna, o której mowa w lit. a może być przeznaczona do zagospodarowania z działka-

mi budowlanymi nr: 1, 2 lub innymi nieruchomościami, w tym położonymi poza zmianą planu, 

c) dopuszcza się zmianę położenia granic działek budowlanych i działki niesamodzielnej w celu poprawy 

warunków zagospodarowania działek budowlanych, 

d) dopuszcza się podział działki budowlanej nr 2 na potrzeby budynków garażowych wraz z niezbędnym 

dojazdem; 

3) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne wolnostojące z lokalami usługo-

wymi o łącznej powierzchni nie większej niż 40% powierzchni użytkowej takiego budynku, 

b) dopuszcza się wyłącznie budynki: garażowe, gospodarcze lub garażowo-gospodarcze na działce budow-

lanej nr 2, 

c) wysokość budynków: 

- do 18 m - w przypadku budynków, o których mowa w lit. a, 

- do 4 m - w przypadku budynków, o których mowa w lit. b, 

d) liczba kondygnacji: 

- pięć kondygnacji nadziemnych - w przypadku budynków, o których mowa w lit. a, 

- jedna kondygnacja nadziemna - w przypadku budynków, o których mowa w lit. b, 

e) geometria dachów - dachy o nachyleniu połaci pod kątem 20° lub mniejszym, 

f) powierzchnia zabudowy: 

- działki budowlane nr 1 i 2 - do 50%, 

- działki budowlane powstałe z podziału, o którym mowa w pkt 2 lit. d - do 100%, 

g) powierzchnia terenu biologicznie czynnego: 

- działki budowlane nr 1 i 2 - od 30%, 

- działki budowlane powstałe z podziału, o którym mowa w pkt 2 lit. d - nie wymaga się, 

h) linie zabudowy nieprzekraczalne - zgodnie z rysunkiem zmiany planu, 

i) dopuszcza się, lokalizację budynków, o których mowa w lit. b ścianą bez otworów okiennych i drzwio-

wych, w strefie wskazanej na rysunku zmiany planu, w odległości 1,5 m od granic działek budowlanych 

lub przy granicach, 

j) zakaz lokalizacji reklam o łącznej powierzchni większej niż 5 m² na działkę budowlaną; 

4) obsługa komunikacyjna - dostęp do drogi publicznej: 

a) działka budowlana nr 1 - do ulicy Wodociągowej - bezpośrednio lub pośrednio poprzez działkę niesamo-

dzielną, 

b) działka budowlana nr 2 - do ulicy Wodociągowej - pośrednio poprzez działkę ewidencyjną nr 1011 ob-

ręb 0013. 

§ 11. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 3.MN,U: 

1) przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług; 

2) zasady podziału geodezyjnego: 

a) na terenie określono siedem działek budowlanych i działkę niesamodzielną, z zastrzeżeniem lit. c, 

b) działka niesamodzielna, o której mowa w lit. a może być przeznaczona do wspólnego zagospodarowania 

z działkami budowlanymi nr: 2, 4, 5, 

c) dopuszcza się: 

- podział działki budowlanej nr 1 na dwie działki budowlane, przy zachowaniu minimalnej powierzchni 

600 m², 

- łączenie działek budowlanych nr 6 i 7; 
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3) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) budynki mieszkalne jednorodzinne wolnostojące, budynki mieszkalne jednorodzinne wolnostojące z lo-

kalami usługowymi o łącznej powierzchni nie większej niż 40% powierzchni użytkowej takiego budynku, 

budynki usługowe - na działce budowlanej nr 1, 

b) dopuszcza się dodatkowo, poza budynkami, o których mowa w lit. a budynki: garażowe, gospodarcze 

lub garażowo-gospodarcze, 

c) wysokość budynków: 

- do 9 m - w przypadku budynków, o których mowa w lit. a, 

- do 4 m - w przypadku budynków, o których mowa w lit. b, 

d) liczba kondygnacji: 

- od dwóch do trzech kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze - w przypadku budynku, 

o którym mowa w lit. a, 

- jedna kondygnacja nadziemna - w przypadku budynków, o których mowa w lit. b, 

e) geometria dachów - dachy dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci pod kątem 30°-50°, 

f) powierzchnia zabudowy: 

- działki budowlane nr: 1, 7 - do 40% powierzchni działki budowlanej, 

- działki budowlane nr: 2, 3, 4, 5, 6 - do 50% powierzchni działki budowlanej, 

g) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - od 30% powierzchni działki budowlanej, 

h) linie zabudowy nieprzekraczalne - zgodnie z rysunkiem zmiany planu, 

i) dopuszcza się lokalizację budynków, o których mowa w lit. b ścianą bez otworów okiennych i drzwio-

wych, w strefie wskazanej na rysunku zmiany planu, w odległości 1,5 m od granic działek budowlanych 

lub przy granicach, 

j) zakaz lokalizacji reklam o łącznej powierzchni większej niż 1,5 m² na działkę budowlaną; 

4) obsługa komunikacyjna - dostęp do drogi publicznej: 

- działki budowlane nr: 1, 3, 6, 7 - do ulicy Wodociągowej (poza zmianą planu), 

- działki budowlane nr: 2, 4 - do ulicy Wodociągowej, pośrednio poprzez działkę niesamodzielną, 

- działka budowlana nr 5 - do ulicy Wodociągowej - bezpośrednio lub pośrednio poprzez działkę niesa-

modzielną. 

Rozdział 3 

USTALENIA KOŃCOWE 

§ 12. Obszar, o którym mowa w § 1 ust. 1 nie stanowi gruntów rolnych lub leśnych. 

§ 13. Nie podejmuje się, poza wymienionymi w rozdziale II, ustaleń w zakresach, o których mowa w § 4 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego, z uwagi na brak konieczności ich uwzględniania. 

§ 14. W granicach zmiany planu traci moc uchwała Nr XXXIX/362/06 Rady Miasta Szczecinek 5 czerwca 

2006 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 92, poz. 1729) w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Narutowicza II” w Szczecinku, zmieniona uchwałami Rady Miasta Szcze-

cinek Nr: XXXVIII/400/09 Rady Miasta Szczecinek 28 października 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomor-

skiego Nr 93, poz. 2651), Nr XXXIX/411/09 z dnia 23 listopada 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskie-

go z 2010 r. Nr 6, poz. 119). 

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek. 

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego. 

 

 Przewodniczący Rady Miasta 

 

Mirosław Wacławski 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/269/2012 

Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 19 grudnia 2012 r. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/269/2012 

Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 19 grudnia 2012 r. 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/269/2012 

Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 19 grudnia 2012 r. 
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/269/2012 

Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 19 grudnia 2012 r. 
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