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PozŁ ń5Ń 
 

UCHWAIA NR XXXIIIł244łŃ8 
Rady Gminy Rewal 

z dnia 5 grudnia 2ŃŃ8 rŁ 
 

w s”rawie górnych stawek o”Jat ”onoszonych ”rzez wJa`cicieli nieruchomo`ci za usJugi 
w zakresie odbierania od”adów komunalnych oraz stosowania zniwekŁ 

 Na ”odstawie artŁ 6 ustŁ 2 i 4 ustawy z dnia 13 wrze`nia 1996 rŁ o utrzymaniu czysto`ci i ”orządku 
w gminach (ŚzŁ UŁ z 2005 rŁ Nr 236, ”ozŁ 2008 - zmiana ŚzŁ UŁ z 2005 rŁ Nr 180, ”ozŁ 1495 oraz z 2006 rŁ 
Nr 144, ”ozŁ 1042) Rada Gminy uchwala, co nastę”uje: 

§ ńŁ 1Ł Ustala się górne stawki o”Jat za odbiór od”adów komunalnych od wJa`cicieli nieruchomo`ci 
w wysoko`ci 55,00 zJłm3 + VATŁ 

2Ł Stawki o”Jat za usuwanie od”adów wielkogabarytowych ustala się w drodze umowy z ”odmiotem 
u”rawnionym do odbioru od”adówŁ 

§ 2Ł 1Ł Stosuje się niwsze stawki o”Jat od wJa`cicieli nieruchomo`ci za odbiór od”adów komunalnych zbie-
ranych w s”osób selektywny w wysoko`ci 50% od ”eJnej o”Jaty ”obieranej za odbiór od”adówŁ 

2Ł WJa`ciciele lokali jak i najemcy mogą w celu otrzymania zniwki w o”Jatach, o których mowa w ustŁ 1, 
”od”isać indywidualną umowę z ”odmiotem u”rawnionymŁ 

§ 3Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi GminyŁ 

§ 4Ł Tracą moc: 

1) uchwaJa Nr IXł49ł07 Rady Gminy z dnia 30 marca 2007 rŁ w s”rawie górnych stawek o”Jat ”onoszonych 
”rzez wJa`cicieli nieruchomo`ci za usJugi w zakresie odbierania od”adów komunalnych oraz stosowania zniwek; 

2) uchwaJa Nr XVIł111ł07 Rady Gminy z dnia 29 listo”ada 2007 rŁ w s”rawie zmian w uchwale w s”rawie 
górnych stawek o”Jat ”onoszonych ”rzez wJa`cicieli nieruchomo`ci za usJugi w zakresie odbierania od”a-
dów komunalnych oraz stosowania zniwekŁ 

§ 5Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa źachodnio”omorskiego i ma zastosowanie od ”oczątku roku 2009Ł 

PRźśWOŚNICźĄCA RAŚY 
 

Joanna ŚrzewiLska-Śąbrowska 

PozŁ ń5ń 
 

UCHWAIA NR XVIIIłńŃ2łŃ8 
Rady Gminy SJawno 

z dnia 28 listo”ada 2ŃŃ8 rŁ 
 

w s”rawie zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego 
gminy SJawno czę`ci dziaJki nr ń36ł2, w obrębie ewidencyjnym Stary KrakówŁ 

 Na ”odstawie artŁ 20 ustŁ 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rze-
strzennym (ŚzŁ UŁ z 2003 rŁ Nr 80, ”ozŁ 717; z 2004 rŁ Nr 6, ”ozŁ 41, Nr 141, ”ozŁ 1492, z 2005 rŁ Nr 113, 
”ozŁ 954, Nr 130, ”ozŁ 1087; z 2006 rŁ Nr 45, ”ozŁ 319, Nr 225, ”ozŁ 1635; z 2007 rŁ Nr 127, ”ozŁ 880), Ra-
da Gminy SJawno uchwala, co nastę”uje: 
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RozdziaJ ń 
Prze”isy ogólne 

§ ńŁ 1Ł źgodnie z uchwaJą Nr XXXł156ł05 Rady Gminy SJawno z dnia 29 grudnia 2005 rŁ oraz uchwaJą 
Nr VIł23ł2007 z dnia 11 maja 2007 rŁ w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany miejscowego ”lanu za-
gos”odarowania ”rzestrzennego gminy SJawno uchwalonego uchwaJą Rady Gminy SJawno Nr XIIIł83ł96 z dnia 
26 marca 1996 rŁ i ogJoszonym w Śzienniku Urzędowym Województwa SJu”skiego Nr 14, ”ozŁ 52 z 22 kwiet-
nia 1996 rŁ, ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzenne-
go gminy SJawno, ”rzyjętego uchwaJą Nr XVIł76ł2008 Rady Gminy SJawno z dnia 26 wrze`nia 2008 rŁ, 
uchwala się zmianę miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy SJawno, ”rzyjętego uchwaJą 
Nr XIIIł83ł96 Rady Gminy SJawno z dnia 26 marca 1996 rŁ (ŚzŁ UrzŁ WojŁ SJu”skiego Nr 14, ”ozŁ 52), obejmu-
jącą czę`ć dziaJki nr 136ł2, w obrębie ewidencyjnym Stary Kraków, w gminie SJawno, zwaną dalej ｭzmianą 
”lanu miejscowegoｬ, w granicach okre`lonych na rysunku zmiany ”lanu miejscowego w skali 1: 1000, stano-
wiącym zaJącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwaJyŁ 

2Ł Przedmiotem zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego włw obszaru jest ”rzezna-
czenie czę`ci dziaJki nr 136ł2, o ”owierzchni 0,025 ha, w obrębie ewidencyjnym Stary Kraków, na realizację 
inwestycji celu ”ublicznego - stację bazową telefonii komórkowejŁ 

3, Granice obszaru zmiany ”lanu miejscowego oznaczono na rysunku zmiany ”lanu miejscowego w skali 1: 
1000, który stanowi zaJącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwaJyŁ 

4Ł Wyrys ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy SJawno, 
z obszarem o”racowania zmiany ”lanu miejscowego, stanowi zaJącznik graficzny nr 2 do niniejszej uchwaJyŁ 

5Ł Rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag wniesionych do ”rojektu zmiany ”lanu miejscowego, sta-
nowi zaJącznik nr 3 do niniejszej uchwaJyŁ 

6Ł Rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji za”isanych w zmianie ”lanu miejscowego inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej; nalewących do zadaL wJasnych gminy oraz zasady ich finansowania, stanowi zaJącznik 
nr 4 do niniejszej uchwaJyŁ 

7Ł Ustalenia zmiany ”lanu miejscowego, zawarte w tek`cie uchwaJy obejmują: 

1) teren usJug Jączno`ci, oznaczony na zaJączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwaJy - symbolem T; 
2) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji; 
3) zasady zagos”odarowania terenu; 
4) warunki zagos”odarowania terenu wynikające z ”otrzeb ochrony `rodowiska ”rzyrodniczegoŁ 

§ 2Ł Teren, o którym mowa w § 1 ustŁ 1, do chwili jego zagos”odarowania zgodnie z funkcją terenu ”rze-
widzianą w zmianie ”lanu miejscowego, mowe być wykorzystywany w s”osób dotychczasowy, jako teren rolnyŁ 

§ 3Ł Na terenie objętym zmianą ”lanu miejscowego nie ”rzewiduje się scaleL i ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

§ 4Ł Na terenie objętym zmianą ”lanu miejscowego nie wystę”ują tereny górnicze, narawone na niebez”ie-
czeLstwo ”owodzi oraz zagrowone osuwaniem się mas ziemnychŁ 

§ 5Ł Na terenie objętym zmianą ”lanu miejscowego nie wystę”ują obszary i obiekty, chronione jako dzie-
dzictwo kulturowe, zabytki oraz dobra kultury ws”óJczesnejŁ 

§ 6Ł Obowiązującymi ustaleniami zmiany ”lanu miejscowego są nastę”ujące oznaczenia graficzne na rysun-
ku zmiany ”lanu miejscowego: 

1) granice terenu objętego zmianą ”lanu miejscowego; 
2) linie rozgraniczające teren objęty zmianą ”lanu miejscowego wraz z ”rzy”orządkowanym mu symbolem, 

oznaczającym ”rzeznaczenie terenu; 
3) nie”rzekraczalna linia zabudowyŁ 

§ 7Ł W ”rzy”adku naruszenia systemu melioracyjnego w obszarze zmiany ”lanu miejscowego konieczna 
jest jego odbudowa, w dostosowaniu do ”lanowanej inwestycji; s”osób zagos”odarowania terenu nie mowe 
zmieniać kierunku od”Jywu wód gruntowych i ”owierzchniowych ze szkodą dla terenów sąsiednichŁ 
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RozdziaJ 2 
Ustalenia szczegóJowe - zasady zagos”odarowania terenu 

§ 8Ł 1Ł Wyznacza się teren oznaczony na rysunku zmiany ”lanu miejscowego symbolem T, o ”owierzchni 
0,025 ha, z ”rzeznaczeniem ”od stację bazową telefonii komórkowejŁ 

2Ł Śla terenu T ustala się: 

1) nie”rzekraczalną linię zabudowy od linii rozgraniczającej drogę gminną nr 127 - 4,0 m; 
2) maksymalną wysoko`ć wiewy telekomunikacyjnej - 55,0 m od ”oziomu terenu; 
3) realizację miejsc ”ostojowych do obsJugi stacji bazowej na terenie wJasnej dziaJki; 
4) konieczno`ć o`wietlenia ”lanowanego masztu antenowego, ze względu na bez”ieczeLstwo migrujących 

”taków oraz ruch ”ojazdów ”owietrznych; 
5) ogrodzenie terenu stacji bazowej oraz nasadzenie zieleni w obrębie wybudowanego ogrodzeniaŁ 

RozdziaJ 3 
Ustalenia w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej 

§ 9Ł 1Ł Śojazd do terenu stacji bazowej telefonii komórkowej na dziaJce nr 136ł2, w obrębie ewidencyjnym 
Stary Kraków, ustala się z drogi gminnej nr 127Ł 

§ ńŃŁ 1Ł źasilanie w energię elektryczną ustala się linią kablową niskich na”ięć z istniejącej, elektroenerge-
tycznej linii 0,4 kV, ”rzebiegającej ”rzez dziaJkę nr 136ł2Ł 

2Ł Nie ”rzewiduje się do”rowadzenia innych, niw wymienione w § 10Ł1, sieci infrastruktury technicznej, ze 
względu na bezobsJugowy charakter inwestycji ”lanowanej na terenie, oznaczonym symbolem TŁ 

RozdziaJ 4 
Prze”isy koLcowe 

§ ńńŁ Śla obszaru objętego o”racowaniem niniejszej zmiany ”lanu miejscowego, dokonuje się zmiany ”rze-
znaczenia gruntów rolnych klasy B R IV b, ”ochodzenia mineralnego, o ”owierzchni 0,025 ha na cele nierolniczeŁ 

§ ń2Ł Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą obliczenia o”Jaty, o której mowa artŁ 36 ustŁ 4 ustawy 
o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym, w wysoko`ci 30% wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, związa-
nego z uchwaleniem niniejszej zmiany ”lanu miejscowegoŁ 

§ ń4Ł Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy SJawnoŁ 

§ ń5Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Woje-
wództwa źachodnio”omorskiego oraz ”odlega ”ublikacji na stronie internatowej Urzędu Gminy w SJawnieŁ 

PRźśWOŚNICźĄCY RAŚY 
 

Jan Franas 
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źaJączniki do uchwaJy Nr XVIIIł102ł08 
Rady Gminy SJawno 

z dnia 28 listo”ada 2008 rŁ (”ozŁ 151) 

źaJącznik nr ń 
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źaJącznik nr 2 

Stwierdzenie dotyczące zgodno`ci zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego 
z ustaleniami studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy SJawno 

uchwalonego uchwaJą Nr XVIł76ł2ŃŃ8 Rady Gminy SJawno z dnia 26 wrze`nia 2ŃŃ8 rŁ 

 

ŚŁ5Ł8ŁT - teren urządzenia telekomunikacji - wiewa telefonii komórkowejŁ 
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źaJącznik nr 3 

Rozstrzygnięcie dotyczące s”osobu roz”atrzenia uwag do ”rojektu zmiany 
miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego 

W związku z brakiem uwag do ”rojektu zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy 
SJawno, obejmującego czę`ć dziaJki nr 136ł2, w obrębie ewidencyjnym Stary Kraków, w gminie SJawno, wyJo-
wonego do ”ublicznego wglądu wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko, wnoszonych zgodnie z artŁ 18 
ustawy z dnia 27 marca 2003 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym, nie rozstrzyga się o s”osobie 
ich roz”atrzeniaŁ 

źaJącznik nr 4 

Rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji, za”isanych w ”lanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 
oraz zasad ich finansowania 

źgodnie z ustaleniami zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy SJawno, obejmującej 
czę`ć dziaJki nr 136ł2, w obrębie ewidencyjnym Stary Kraków, w gminie SJawno oraz ”rognozą skutków finan-
sowych uchwalenia zmiany miejscowego ”lanu, gmina nie ”oniesie wydatków finansowych z budwetu gminy na 
realizację zadaL z zakresu infrastruktury technicznej, nalewących do zadaL wJasnych gminyŁ 

PozŁ ń52 
 

UCHWAIA NR XXIXł736łŃ8 
Rady Miasta Szczecin 

z dnia 5 grudnia 2ŃŃ8 rŁ 
 

w s”rawie cen i o”Jat za usJugi ”rzewozowe lokalnego trans”ortu zbiorowego 
organizowanego ”rzez Gminę Miasto Szczecin oraz okre`lenia osób u”rawnionych do korzystania 

z bez”Jatnych i ulgowych ”rzejazdówŁ 

 Na ”odstawie artŁ 40 ustŁ 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ z 2001 rŁ 
Nr 142, ”ozŁ 1591; z 2002 rŁ Nr 23, ”ozŁ 220, Nr 62, ”ozŁ 558, Nr 113, ”ozŁ 984, Nr 153, ”ozŁ 1271 
i Nr 214, ”ozŁ 1806; z 2003 rŁ Nr 80, ”ozŁ 717 i Nr 162, ”ozŁ 1568; z 2004 rŁ Nr 102, ”ozŁ 1055 i Nr 116, 
”ozŁ 1203; z 2005 rŁ Nr 172, ”ozŁ 1441 i Nr 175, ”ozŁ 1457; z 2006 rŁ Nr 17, ”ozŁ 128 i Nr 181, ”ozŁ 1337; 
z 2007 rŁ Nr 48, ”ozŁ 327, Nr 138, ”ozŁ 974, Nr 173, ”ozŁ 1218; z 2008 rŁ Nr 180, ”ozŁ 1111), artŁ 8 ustŁ 1 
ustawy z dnia 5 li”ca 2001 rŁ o cenach (ŚzŁ UŁ z 2001 rŁ Nr 97, ”ozŁ 1050; z 2002 rŁ Nr 144, ”ozŁ 1204; 
z 2003 rŁ Nr 137, ”ozŁ 1302; z 2004 rŁ Nr 96, ”ozŁ 959 i Nr 210, ”ozŁ 2135; z 2007 rŁ Nr 166, ”ozŁ 1172), 
artŁ 34a ustŁ 2 ustawy z dnia 15 listo”ada 1984 rŁ ”rawo ”rzewozowe (ŚzŁ UŁ z 2000 rŁ Nr 50, ”ozŁ 601; 
z 2001 rŁ Nr 125, ”ozŁ 1371; z 2002 rŁ Nr 113, ”ozŁ 984 i Nr 130, ”ozŁ 1112; z 2003 rŁ Nr 149, ”ozŁ 1452 
i Nr 211, ”ozŁ 2049; z 2004 rŁ Nr 97, ”ozŁ 962, Nr 160, ”ozŁ 1678 i Nr 281, ”ozŁ 2780; z 2006 rŁ Nr 133, 
”ozŁ 935) oraz artŁ 4 ustŁ 1 ”kt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 rŁ o gos”odarce komunalnej (ŚzŁ UŁ z 1997 rŁ 
Nr 9, ”ozŁ 43, Nr 106, ”ozŁ 679 i Nr 121, ”ozŁ 770; z 1998 rŁ Nr 106, ”ozŁ 668; z 2002 rŁ Nr 113, ”ozŁ 984; 
z 2003 rŁ Nr 96, ”ozŁ 874 i Nr 199, ”ozŁ 1937) Rada Miasta Szczecin uchwala, co nastę”uje: 


