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§ 2Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi GminyŁ 

§ 3Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie ń4 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Woje-
wództwa źachodnio”omorskiegoŁ 

PRźśWOŚNICźĄCA RAŚŹ 
 

Joanna ŚrzewiLska-Śąbrowska 

PozŁ ńŃ8Ń 
 

UCHWAIA NR XXXł29ŃłŃ9 
Rady Miejskiej w ŚarJowie 
z dnia 23 kwietnia 2ŃŃ9 rŁ 

 
w s”rawie uchwalenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego dla jednostki strukturalnej 

A - ŚarJowo PoJudnie, ”oJowonej na obszarze gminy Miasto ŚarJowo - obszar AńŁ 

 Na ”odstawie artŁ 2Ń ustŁ ń ustawy z dnia 27 marca 2ŃŃ3 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu 
”rzestrzennym (ŚzŁ UŁ z 2ŃŃ3 rŁ Nr 8Ń, ”ozŁ 7ń7; z 2ŃŃ4 rŁ Nr 6, ”ozŁ 4ń, Nr ń4ń, ”ozŁ ń492; z 2ŃŃ5 rŁ 
Nr ńń3, ”ozŁ 954, Nr ń3Ń, ”ozŁ ńŃ87; z 2ŃŃ6 rŁ Nr 45, ”ozŁ 3ń9; z 2ŃŃ7 rŁ Nr 225, ”ozŁ ń635, Nr ń27, 
”ozŁ 88Ń; z 2ŃŃ8 rŁ Nr ń99, ”ozŁ ń227, Nr 2Ńń, ”ozŁ ń237, Nr 22Ń, ”ozŁ ń4ń3) Rada Miejska w ŚarJo-
wie uchwala, co nastę”uje: 

RozdziaJ ń 
Ustalenia wstę”ne 

§ ńŁ ńŁ źgodnie z uchwaJą Nr XVłń83łŃ8 Rady Miejskiej w ŚarJowie z dnia 23 kwietnia 2ŃŃ8 rŁ 
w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego 
dla jednostki strukturalnej A - ŚarJowo PoJudnie, ”oJowonej na obszarze gminy Miasto ŚarJowo, ”o stwier-
dzeniu zgodno`ci ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Miasto 
ŚarJowo zatwierdzonym uchwaJą Nr XLVIIł445łŃ6 Rady Miejskiej w ŚarJowie z dnia 27 marca 2ŃŃ6 rŁ, 
uchwala się zmianę w miejscowym ”lanie zagos”odarowania ”rzestrzennego dla jednostki strukturalnej 
A - ŚarJowo PoJudnie, ”oJowonej na obszarze gminy Miasto ŚarJowo - obszar Ań, zwaną dalej ”lanem 
miejscowymŁ 

2Ł Plan miejscowy obejmuje obszar o ”owierzchni Ń,2276 ha, zaznaczony na rysunku w skali ń:ńŃŃŃ, 
stanowiący zaJącznik nr ń będący integralną czę`cią niniejszej uchwaJyŁ 

3Ł Przedmiotem ”lanu miejscowego są tereny zabudowy ”rodukcyjno-magazynowej i usJug rzemiosJaŁ 

4Ł Integralną czę`cią niniejszej uchwaJy są: 

ń) zaJącznik nr ń - rysunek ”lanu miejscowego w skali ń:ńŃŃŃ; 
2) zaJącznik nr 2 - wyrys ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego Gmi-

ny Miasto ŚarJowo; 
3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji za”isanych w ”lanie miejscowym zadaL z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasad ich finansowania; 
4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag wniesionych do ”rojektu ”lanu miej-

scowegoŁ 

5Ł Ustalenia niniejszej uchwaJy okre`lono zgodnie z obowiązującymi standardami, od”owiednio do 
zagadnieL zawartych w artŁ ń5 ustŁ 2 ustawyŁ 

§ 2Ł ńŁ Ustalenia ”lanu miejscowego skJadają się z: 

ń) ustaleL wstę”nych, zawartych w rozdziale ń; 
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2) ustaleL szczegóJowych dla wyznaczonego w ”lanie miejscowym terenu elementarnego zawartych 

w rozdziale 2; 
3) ”rze”isów koLcowych, zawartych w rozdziale 3Ł 

§ 3Ł Ilekroć w ”lanie miejscowym uwywa się niwej wymienionych okre`leL, to nalewy je rozumieć na-
stę”ująco: 

ń) nie”rzekraczalna linia zabudowy: linia, której nie nalewy ”rzekraczać ”rzy lokalizacji `cian frontowych 
budynkówŁ Śo”uszcza się wysunięcie ”rzed linię zabudowy czę`ci budynku n”Ł ryzalitów lub wyku-
szy, z zastrzeweniem ”rze”isów odrębnych; 

2) wysoko`ć zabudowy: maksymalna wysoko`ć zabudowy liczona od ”oziomu terenu ”rzy najniwszym 
wej`ciu do budynku do najwywszego miejsca na ”rzekryciu obiektu, nie licząc kominów, masztów, 
urządzeL technicznych it”Ł; 

3) kąt ”oJowenia granic w stosunku do ”asa drogowego: jest to kąt zawarty ”omiędzy linią wytyczającą 
granice terenu ”asa drogowego, a linią wydzielającą granice ”oszczególnych dziaJek ”rzylegJych do 
tego ”asa; 

4) usJugi rzemiosJa - dziaJalno`ć usJugowa oraz ”rodukcji drobnotowarowej, która ”owodując uciąwliwo-
`ci, jak: emisje, haJas it”Ł, ogranicza je do terenu wJasnej dziaJki i nie narusza interesu osób trzecich 
oraz norm ochrony `rodowiskaŁ Śo usJug rzemiosJa nie zalicza się dziaJalno`ci handlowej, gastrono-
micznej, trans”ortowej, usJug hotelarskich, usJug leczniczych oraz usJug wolnych zawodów; 

5) stawka ”rocentowa: stawka sJuwąca ustaleniu jednorazowej o”Jaty, o której mowa w artŁ 36 ustŁ 4 
ustawy z dnia 27 marca 2ŃŃ3 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennymŁ 

RozdziaJ 2 
Ustalenia szczegóJowe 

§ 4Ł Tereny zabudowy ”rodukcyjno-magazynowej oraz usJug rzemie`lniczychŁ 
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RozdziaJ 3 

Prze”isy koLcowe 

§ 5Ł Traci moc, w czę`ci dotyczącej obszaru ”lanu, objętego niniejszą uchwaJą, uchwaJa Nr IVł3ŃłŃ7 
Rady Miejskiej w ŚarJowie z dnia 6 lutego 2ŃŃ7 rŁ w s”rawie uchwalenia miejscowego ”lanu zagos”oda-
rowania ”rzestrzennego dla jednostki strukturalnej A - ŚarJowo PoJudnie ”oJowonej na obszarze Gminy 
Miasto ŚarJowo (ŚzŁ UrzŁ WojŁ źachodnio”omorskiego Nr 39, ”ozŁ 56Ń)Ł 

§ 6Ł Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Miasta ŚarJowoŁ 

§ 7Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 3Ń dni od dnia jej ogJoszenia w dzienniku Urzędowym  
Województwa źachodnio”omorskiego i ”odlega ogJoszeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego  
w ŚarJowieŁ 

PRźśWOŚNICźĄCŹ RAŚŹ 
 

źbigniew Grosz 
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źaJączniki do uchwaJy Nr XXXł29ŃłŃ9 

Rady Miejskiej w ŚarJowie 
z dnia 23 kwietnia 2ŃŃ9 rŁ (”ozŁ ńŃ8Ń) 

źaJącznik nr ń 
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źaJącznik nr 2 

 
 

 



Śziennik Urzędowy 
Województwa źachodnio”omorskiego Nr 43 ｦ 7Ń62 ｦ PozŁ ńŃ8Ń - ńŃ8ń

 
źaJącznik nr 3 

ROźSTRźŹGNIĘCIś O SPOSOBIś RśALIźACJI źAŚAK ź źAKRśSU INFRASTRUKTURŹ TśCHNICźNśJ 
ORAź źASAŚ ICH FINANSOWANIA 

Na ”odstawie artŁ 2Ń ustŁ ń ustawy z dnia 27 marca 2ŃŃ3 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rze-
strzennym (ŚzŁ UŁ Nr 8Ń, ”ozŁ 7ń7 z ”óuniejszymi zmianami), Rada Miejska w ŚarJowie rozstrzyga, co 
nastę”uje: 

§ ńŁ ńŁ Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb 
mieszkaLców stanowią - zgodnie z artŁ 7 ustŁ ń ustawy z dnia 8 marca ń99Ń rŁ o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity ŚzŁ UŁ z 2ŃŃń rŁ Nr ń42, ”ozŁ ń59ń) - zadania wJasne gminyŁ 

2Ł Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej ustalone niniejszym ”lanem nie objęte są zadania-
mi wJasnymi gminyŁ 

źaJącznik nr 4 

ROźSTRźŹGNIĘCIś O SPOSOBIś ROźPATRźśNIA UWAG WNIśSIONŹCH ŚO PROJśKTU 
MIśJSCOWśGO PLANU źAGOSPOŚAROWANIA PRźśSTRźśNNśGO 

Na ”odstawie artŁ 2Ń ustŁ ń ustawy z 27 marca 2ŃŃ3 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym 
(ŚzŁ UŁ z 2ŃŃ3 rŁ Nr 8Ń, ”ozŁ 7ń7 z ”óuniejszymi zmianami) Rada Miejska w ŚarJowie rozstrzyga, co na-
stę”uje - brak nieuwzględnionych uwagŁ 

PozŁ ńŃ8ń 
 

UCHWAIA NR XXXł29ńłŃ9 
Rady Miejskiej w ŚarJowie 
z dnia 23 kwietnia 2ŃŃ9 rŁ 

 
w s”rawie regulaminu wynagradzania nauczycieliŁ 

 Na ”odstawie artŁ 3Ń ustŁ 6 i 6a ustawy z dnia 26 stycznia ń982 rŁ - Karta Nauczyciela (ŚzŁ UŁ 
z 2ŃŃ6 rŁ Nr 97, ”ozŁ 674 i Nr ń7Ń, ”ozŁ ń2ń8, Nr 22Ń, ”ozŁ ń6ŃŃ, i z 2ŃŃ7 rŁ Nr ń7, ”ozŁ 95, Nr 8Ń, 
”ozŁ 542, Nr ń58, ”ozŁ ńńŃ3Ł Nr ńŃ2, ”ozŁ 689, Nr ń76, ”ozŁ ń238, Nr ń9ń, ”ozŁ ń369, Nr 247, 
”ozŁ ń82ń i z 2ŃŃ8 rŁ Nr ń45, ”ozŁ 9ń7), artŁ ń8 ustŁ 2 ”kt ń5 i artŁ 4Ń ustŁ ń ustawy z dnia 8 marca 
ń99Ń rŁ o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ z 2ŃŃń rŁ Nr ń42, ”ozŁ ń59ń; z 2ŃŃ2 rŁ Nr 23, ”ozŁ 22Ń, Nr 62, 
”ozŁ 558, Nr ńń3, ”ozŁ 984, Nr ń53, ”ozŁ ń27ń, Nr 2ń4, ”ozŁ ń8Ń6; z 2ŃŃ3 rŁ Nr 8Ń, ”ozŁ 7ń7, Nr ń62, 
”ozŁ ń568; z 2ŃŃ4 rŁ Nr ńŃ2, ”ozŁ ńŃ55, Nr ńń6, ”ozŁ ń2Ń3; z 2ŃŃ5 rŁ Nr ń72, ”ozŁ ń44ń, ń75, 
”ozŁ ń457; z 2ŃŃ6 rŁ Nr ń7, ”ozŁ ń28, Nr i Nr ń8ń, ”ozŁ ń337; z 2ŃŃ7 rŁ Nr 48, ”ozŁ 327, Nr ń38, 
”ozŁ 974, Nr ń73, ”ozŁ ń2ń8; z 2ŃŃ8 rŁ Nr ń8Ń, ”ozŁ ńńńń, Nr 223, ”ozŁ ń458 i z 2ŃŃ9 rŁ Nr ń, ”ozŁ ń), 
”o uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, Rada Miejska w ŚarJowie uchwala, co nastę”uje: 

Postanowienia ogólne 

§ ńŁ Regulamin okre`la wysoko`ć stawek i szczegóJowe warunki ”rzyznawania nauczycielom dodat-
ków: za wysJugę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki ”racy oraz szczegóJowy s”osób oblicza-
nia wynagrodzenia za godziny ”onadwymiarowe i godziny doraunych zastę”stw dla nauczycieli zatrudnio-
nych w ”rzedszkolach, szkoJach ”odstawowych, gimnazjach i szkoJach ”onadgimnazjalnych ”rowadzo-
nych ”rzez Gminę - Miasto ŚarJowoŁ 


