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§ 2. 1. Miesięczna od”Jatno`ć rodziców (o”iekunów ”rawnych) za `wiadczenia w zakresie ”rzekra-

czającym realizację ”odstawy ”rogramowej wychowania ”rzedszkolnego, obejmuje koszt nastę”ujących 
zajęć o”iekuLczo-wychowawczych oraz dydaktycznych: 

1) gry i zabawy dydaktyczne ws”omagające rozwój ”sychofizyczny dziecka; 
2) gry i zabawy edukacyjne, interaktywne oraz badawcze rozwijające zainteresowania otaczającym 

`wiatem; 
3) zajęcia ”lastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i inne rozwijające zdolno`ci dzieci oraz zas”akajające 

ich ”otrzeby aktywno`ci i zainteresowania; 
4) gry i zabawy ws”omagające rozwój fizyczny dziecka; 
5) zajęcia edukacyjne ws”omagające rozwój emocjonalny i s”oJeczny wychowankaŁ 

2. O”Jatę miesięczną za jedną godzinę korzystania ”rzez dziecko ze `wiadczeL, o których mowa 
w ust. 1 ustala się w wysoko`ci 3,73% minimalnego wynagrodzenia za ”racę, ustalonego na ”odstawie 
odrębnych ”rze”isów, w zaokrągleniu do ”eJnych zJotychŁ 

§ 3. SzczegóJowy zakres realizowanych ”rzez ”rzedszkole `wiadczeL oraz od”Jatno`ci, o której mowa 
w § 2 okre`la umowa cywilno”rawna zawarta ”omiędzy dyrektorem ”rzedszkola a rodzicem (o”iekunem 
prawnym) dziecka. 

§ 4. Wykonanie uchwaJy ”owierza się dyrektorowi ”rzedszkolaŁ 

§ 5. Traci moc uchwaJa Nr XXVIII/271/01 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 5 listopada 2001 r. 

w s”rawie ustalenia o”Jaty za ”obyt jednego dziecka w Przedszkolu Miejskim ”rzy Szkole Podstawowej 
w Cedyni. 

§ 6. UchwaJa wchodzi w wycie ”ierwszego dnia miesiąca nastę”ującego ”o miesiącu ogJoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa źachodnio”omorskiegoŁ 

PRZśWOŚNICZĄCY RAŚY 

 

Leon _lawski 

Poz. 1815 
 

UCHWAIA NR XXXI/284/2009 

Rady Miejskiej w Chojnie 

z dnia 29 maja 2009 r. 
 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenu dawnej cegielni w miejscowo`ci ZatoL ŚolnaŁ 

 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; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 

ustawy z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (ŚzŁ U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz. U. 

z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; 

Dz. U. z 2003 r. 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 

poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Nr 180, poz. 1111, 

Nr 223, poz. 1458), Rada Miejska w Chojnie uchwala, co nastę”uje: 
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RozdziaJ ń 

Zakres obowiązywania ”lanu i zasady konstrukcji ”lanu 

§ 1. 1. źgodnie z uchwaJą Nr V/53/2007 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 20 marca 2007 r. w spra-

wie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego dla terenu daw-

nej cegielni w miejscowo`ci źatoL Śolna, ”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami ｭStudium uwarunko-

waL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Chojnaｬ ”rzyjętego uchwaJą Nr XLII/443/2001 

Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 grudnia 2001 rŁ, zmienionego uchwaJą Nr XXXVIII/384/2005 Rady 

Miejskiej w Chojnie z dnia 30 listopada 2005 rŁ, uchwala się miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rze-

strzennego dla terenu dawnej cegielni w miejscowo`ci źatoL Śolna, zwany dalej ｭ”lanem miejscowymｬŁ 

2. Plan miejscowy obejmujący obszar o Jącznej ”owierzchni 6,50 ha, którego granice ustala rysunek 
”lanu miejscowego w skali 1:1000, ”oJowony jest ”omiędzy roz”roszoną zabudową siedliskową na skraju 
miejscowo`ci źatoL Śolna, ”rzy drodze biegnącej wzdJuw OdryŁ 

3. Integralnymi czę`ciami ”lanu miejscowego są nastę”ujące zaJączniki do niniejszej uchwaJy: 

1) zaJącznik nr 1 - rysunek planu miejscowego w skali 1:1000; 

2) zaJącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag do ”rojektu ”lanu miejscowego; 
3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji za”isanych w ”lanie miejscowym inwestycji z za-

kresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finanso-

wania. 

§ 2. Ilekroć w dalszych ”rze”isach uchwaJy jest mowa o: 

1) dziaJce - nalewy ”rzez to rozumieć dziaJkę ewidencyjną; 
2) dziaJce budowlanej - nalewy ”rzez to rozumieć dziaJkę ewidencyjną lub zes”óJ dziaJek ewidencyjnych, 

które mogą być objęte jedną decyzją o ”ozwoleniu na budowę; 
3) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku ”lanu, okre-

`lającą najmniejszą (nie”rzekraczalną) do”uszczalną odlegJo`ć ”Jaszczyzny elewacji kondygnacji przy-

ziemia budynku od linii rozgraniczającej; nie dotyczy to fragmentów elewacji, takich jak werandy, 
wykusze it”Ł, które mogą wystawać ”oza linie zabudowy max 2,0 m; 

4) obszarze planu - nalewy ”rzez to rozumieć obszar objęty ”lanem w granicach ”rzedstawionych na ry-

sunku planu; 

5) ogrodzeniu awurowym - nalewy ”rzez to rozumieć ogrodzenie, w którym udziaJ ”owierzchni ”eJnej wy-

nosi najwywej 60%; 
6) planie - nalewy ”rzez to rozumieć ustalenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego, 

o którym mowa w § 1 niniejszej uchwaJy, o ile z tre`ci ”rze”isu nie wynika inaczej; 
7) ”rze”isach odrębnych - nalewy ”rzez to rozumieć ”rze”isy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, 

a takwe ograniczenia w dys”onowaniu terenem, wynikające z ”rawomocnych decyzji administracyjnych; 

8) przeznaczeniu podstawowym - nalewy ”rzez to rozumieć ustalony w ”lanie s”osób uwytkowania tere-

nów w obrębie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, któremu winny być ”od”orządko-

wane inne s”osoby uwytkowania okre`lone jako uzu”eJniające; 

9) ”rzeznaczeniu uzu”eJniającym - nalewy ”rzez to rozumieć rodzaje ”rzeznaczenia inne niw ”odstawowe, 
które wzbogacają lub us”rawniają funkcjonowanie ”rzeznaczenia ”odstawowego terenu albo stano-

wią element funkcjonalny struktury osadniczej konieczny do uwzględnienia, który mowe ws”óJistnieć 
z przeznaczeniem podstawowym; 

10) rysunku planu - nalewy ”rzez to rozumieć, rysunek w skali 1:1000, stanowiący zaJącznik nr 1 do uchwaJy; 
11) strefie ruchu uspokojonego - nalewy ”rzez to rozumieć obszar, w którym stosuje się równe formy 

ograniczenia i s”owalniania ruchu samochodów (ograniczenie ”rędko`ci, zmiany rodzaju nawierzchni, 
”rogi zwalniające, lokalne wyniesienia nawierzchni, it”Ł) oraz stwarza dogodne warunki dla ruchu ”ie-

szego i rowerowego; 
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12) szyldzie - nalewy ”rzez to rozumieć oznaczenie jednostki organizacyjnej lub ”rzedsiębiorcy, ich siedzib 
lub miejsc wykonywania dziaJalno`ci; 

13) tablicy informacyjnej - nalewy ”rzez to rozumieć element zawierający dane dotyczące ”rowadzonej na 
danym obszarze dziaJalno`ci; 

14) terenie - nalewy ”rzez to rozumieć fragment obszaru ”lanu o okre`lonym ”rzeznaczeniu i zasadach za-

gos”odarowania, wydzielony na rysunku ”lanu liniami rozgraniczającymi i oznaczony od”owiednim 
symbolem; 

15) uchwale - nalewy ”rzez to rozumieć niniejszą uchwaJę, o ile z tre`ci ”rze”isu nie wynika inaczej; 
16) urządzeniu reklamowym - nalewy ”rzez to rozumieć wszelkie urządzenia będące no`nikami informacji 

lub promocji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamo-

cowaniami; 

17) usJugach nieuciąwliwych - nalewy ”rzez to rozumieć usJugi, które nie są zaliczane do ”rzedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaJywać na `rodowisko i wymagających s”orządzenia ra”ortu oddziaJywania 
”rzedsięwzięcia na `rodowisko lub dla których obowiązek s”orządzenia ra”ortu mowe być wymagany 
na ”odstawie ”rze”isów odrębnych; 

18) usJugach w zakresie ksztaJcenia dodatkowego - nalewy ”rzez to rozumieć ”rze”rowadzanie kursów 
i szkoleL oraz inną dziaJalno`ć ws”omagającą ”roces nauczania; 

19) usJugach w zakresie upowszechniania kultury - nalewy ”rzez to rozumieć wy”owyczanie ksiąwek, no-

`ników audio i filmów oraz inną dziaJalno`ć ws”omagającą ”ro”agowanie kultury; 
20) usJugach związanych z obsJugą ruchu turystycznego - nalewy ”rzez to rozumieć usJugi w zakresie za-

kwaterowania turystycznego, a takwe gastronomii, s”ortu, rekreacji, zdrowia i drobnego handlu, dla 
”otrzeb obsJugi turystów; 

21) wskauniku intensywno`ci zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć iloraz sumy ”owierzchni caJkowitej 
wszystkich kondygnacji naziemnych, mierzonych w obrysie zewnętrznym, wszystkich obiektów zlo-

kalizowanych na danej dziaJce budowlanej, do ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
22) wysoko`ci maksymalnej - nalewy ”rzez to rozumieć wysoko`ć mierzoną od ”oziomu terenu ”rzy najni-

wej ”oJowonym wej`ciu do budynku do najwywej ”oJowonej krawędzi dachu lub ”unktu zbiegu ”oJaci 
dachowych; 

23) zabudowie rekreacji indywidualnej - nalewy ”rzez to rozumieć zabudowę ”rzeznaczoną do okresowego 
wy”oczynku, która nie musi s”eJniać kryteriów domu caJorocznego, n”Ł ”od względem wy”osawenia 
w system ogrzewania, izolację cie”lnąŁ 

§ 3. Przedmiotem regulacji zawartych w ”lanie jest okre`lenie: 

1) ”rzeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasa-

dach zagospodarowania; 

2) zasad ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego; 
3) zasad ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego; 
4) wymagaL wynikających z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych; 
5) ”arametrów i wskauników ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu, w tym linii zabu-

dowy, gabarytów obiektów i wskauników intensywno`ci zabudowy; 
6) granic i s”osobów zagos”odarowania terenów i obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 

”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów górniczych, terenów narawonych na niebez”ieczeL-
stwo ”owodzi oraz terenów zagrowonym osuwaniem się mas ziemnych; 

7) szczegóJowych zasad i warunków scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci; 
8) szczególnych warunków zagos”odarowania terenów oraz ograniczeL w ich uwytkowaniu, w tym za-

kazu zabudowy; 

9) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 
10) s”osobów i terminów tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenów; 
11) stawek ”rocentowych, na ”odstawie których ustala się jednorazową o”Jatę z tytuJu wzrostu warto`ci 

nieruchomo`ci na skutek uchwalenia ”lanuŁ 

§ 4. Na obszarze objętym ”lanem nie zachodzą ”rzesJanki do okre`lenia zasad ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnejŁ 
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§ 5. 1. Na rysunku planu ”okazano ”ro”onowany ”odziaJ terenu na dziaJkiŁ 

2. PozostaJe oznaczenia graficzne na rysunku ”lanu są obowiązującymi jego ustaleniamiŁ 

3. Wszystkie oznaczenia i symbole graficzne uwyte na rysunku ”lanu zostaJy obja`nione w legendzieŁ 

4. Na rysunku planu kawdy teren oznaczony zostaJ symbolem skJadającym się z nastę”ujących ele-

mentów: kolejny numer terenu - oznaczenie literowe okre`lające jego ”rzeznaczenieŁ 

5. Symbol terenu na rysunku planu odpowiada symbolowi w tzw. karcie terenu. 

6. Kawdy teren ”osiada kartę terenu, która obejmuje: 

1) symbol terenu; 

2) ”owierzchnię terenu w hektarach; 
3) tre`ć ustaleL zgodnie z § 3 pkt 1-10. 

RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne 

§ 6. Ustala się ”rzeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi zgodnie z rysunkiem 
planu: 

1) tereny zabudowy usJugowej z do”uszczeniem funkcji mieszkalnej - oznaczone symbolem U,MN; 

2) tereny rekreacji indywidualnej - oznaczone symbolem ZD-R; 

3) tereny rolnicze (sady, uprawy polowe i ogrodnicze) - oznaczone symbolem R-p; 

4) tereny nadrzecznej zieleni naturalnej - oznaczone symbolem ZR; 

5) tereny dróg ”ublicznych dojazdowych - oznaczone symbolem KD-D; 

6) tereny obiektów i urządzeL elektroenergetycznych - oznaczone symbolem I-E. 

§ 7. Ustala się zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

1. ślementem ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego są ustalenia szczegóJowe dotyczące ”a-

rametrów i wskauników ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu, a takwe ograniczenia 
w jego uwytkowaniuŁ 

2. źakaz lokalizacji nastę”ujących budowli, urządzeL i elementów zagos”odarowania: 

1) stacji bazowych telefonii komórkowej; 
2) ogrodzeL z betonowych elementów ”refabrykowanych; 
3) wolno stojących urządzeL reklamowychŁ 

3. Zakaz wycinki drzew oznaczonych na rysunku planu. 

4. KsztaJtowanie równorodno`ci ”rzyrodniczej ”o”rzez w”rowadzanie nowych gru” ro`linno`ci zgod-

nej z siedliskiem. 

§ 8. Ustala się zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

1. Obszar ”lanu ”oJowony w caJo`ci w granicach CedyLskiego Parku KrajobrazowegoŁ ź tego tytuJu 
nalewy ”rzestrzegać zakazów i ograniczeL w”rowadzonych na tym obszarze ”rze”isami odrębnymiŁ 

2. Na obszarze ”lanu wystę”ują gatunki ro`lin objętych ochronąŁ ź tego tytuJu nalewy: 

1) ”rzestrzegać zakazów i ograniczeL w”rowadzonych ”rze”isami odrębnymi, a w szczególno`ci zakazu 
zrywania, niszczenia i uszkadzania ro`lin objętych ochroną, stosowania `rodków chemicznych, nisz-

czenia gleby w ostojach; 

2) zabez”ieczyć ostoje i stanowiska ro`lin objętych ochroną ”rzed zagroweniami zewnętrznymi oraz wy-

konywać zabiegi ochronne utrzymujące wJa`ciwy stan siedliska ro`lin, zgodnie z ”rze”isami odręb-

nymi, a w szczególno`ci utrzymywać lub odtwarzać wJa`ciwe dla gatunku stosunki `wietlne, stan 
gleby, stosunki wodne, ws”omagać rozmnawanie się gatunku na stanowiskach naturalnych. 
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3. Na obszarze ”lanu wystę”ują gatunki zwierząt objętych ochronąŁ ź tego tytuJu nalewy: 

1) ”rzestrzegać zakazów i ograniczeL w”rowadzonych ”rze”isami odrębnymi, a w szczególno`ci zakazu 
zabijania, okaleczania, chwytania i ”rzetrzymywania wywych zwierząt objętych ochroną, a takwe nisz-

czenia ich jaj, ”ostaci mJodocianych i form rozwojowych, niszczenia ich siedlisk i ostoi, umy`lnego 
”Joszenia i nie”okojenia; 

2) zabez”ieczyć ostoje i stanowiska zwierząt objętych ochroną ”rzed zagroweniami zewnętrznymi oraz 

wykonywać zabiegi ochronne utrzymujące wJa`ciwy stan siedliska zwierząt, zgodnie z ”rze”isami od-

rębnymi, a w szczególno`ci utrzymywać lub odtwarzać wJa`ciwy dla gatunku stan gleby i stosunki 
wodne, dostosować terminy i s”osoby wykonania ”rac agrotechnicznych, budowlanych, remonto-

wych i innych do okresów lęgu, rozrodu lub hibernacji, ws”omagać rozmnawanie się gatunku na sta-

nowiskach naturalnych. 

4. Obszar ”lanu ”oJowony jest w caJo`ci w ramach Natura 2000 w: 

1) obszarze s”ecjalnej ochrony ”taków Śolina Śolnej Odry PLB320003; 

2) specjalnym obszarze ochrony siedlisk Dolna Odra PLH320037. 

źabrania się ”odejmowania dziaJaL mogących w znaczący s”osób ”ogorszyć stan siedlisk ”rzyrodniczych 
oraz siedlisk gatunków ro`lin i zwierząt, a takwe w s”osób znaczący w”Jynąć negatywnie na gatunki, dla 
których ochrony zostaJ wyznaczony w ramach Natura 2000 obszarŁ 

§ 9. Ustala się wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 

1) wyznaczenie drogi publicznej dojazdowej 6-KD-Ś, w ciągu istniejącej drogi gminnej; 

2) lokalizacja `ciewki rowerowej w drodze dojazdowej 6-KD-Ś, w ciągu istniejącego międzynarodowego 
szlaku rowerowego ｭźielona OdraｬŁ 

§ 10. Ustala się s”osoby zagos”odarowania terenów i obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych 
na ”odstawie odrębnych ”rze”isów: ze względu na ”oJowenie czę`ci obszaru ”lanu na terenie narawonym 
na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, zakaz lokalizowania inwestycji zaliczanych do ”rzedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaJywać na `rodowisko w rozumieniu Prawa ochrony `rodowiskaŁ 

§ 11. Ustala się zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: do”uszczenie ”odziaJu nieruchomo-

`ci ”o liniach rozgraniczających tereny o równym ”rzeznaczeniu lub o równych zasadach zagos”odarowania. 

§ 12. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 

1) obsJuga komunikacyjna obszaru objętego ”lanem z drogi ”ublicznej dojazdowej w ciągu istniejącej 
drogi gminnej oraz istniejącymi drogami znajdującymi się ”oza granicą ”lanu; 

2) ”rzy realizacji kawdego nowego obiektu, rozbudowie, a takwe zmianie s”osobu uwytkowania obiektu 
istniejącego nakazuje się umieszczenie na terenie inwestycji od”owiedniej ilo`ci miejsc ”ostojowych 
dla samochodów osobowych, ustalonej na ”odstawie wskauników ”otrzeb ”arkingowych okre`lonych 
w ustaleniach szczegóJowych, które nalewy ”rzyjmować dla ”oszczególnych dziaJek budowlanych, 
stosownie do ich przeznaczenia i sposobu zabudowy; 

3) ustala się, strefę ruchu us”okojonego, w której stosuje się równe formy ograniczenia i s”owalniania 
ruchu samochodów oraz stwarza dogodne warunki dla ruchu pieszego i rowerowego. 

§ 13. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

1) od”rowadzenie `cieków sanitarnych: 
a) od”rowadzenie `cieków sanitarnych do ”rojektowanego ukJadu grawitacyjno-pompowego, opar-

tego na oczyszczalni `cieków w Chojnie, 
b) ”rowadzenie rurociągów w liniach rozgraniczających drogi, 
c) do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej do”uszcza się realizację ”rzydomowej oczyszczalni 

`cieków lub od”rowadzenie `cieków do szczelnego zbiornika bezod”Jywowego, a nastę”nie ich 
wywóz do oczyszczalni `cieków w Chojnie; 

2) od”rowadzenie wód o”adowych na teren lub do studni chJonnych; 
3) zao”atrzenie w wodę: 

a) zao”atrzenie w wodę do celów gos”odarczo-bytowych i zabez”ieczenia ”rzeciw”owarowego 
z istniejącego wodociągu biegnącego w drodze dojazdowej 6-KD-D, 
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b) uzbrojenie sieci wodociągowej w hydranty ””owŁ zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami; 
4) zao”atrzenie w cie”Jo ”rzy zastosowaniu technologii gwarantującej ”oziom emisji zanieczyszczeL 

mieszczący się w do”uszczalnych normach w zakresie ochrony `rodowiska; 
5) zao”atrzenie w energię elektryczną: 

a) dla ”rojektowanych obiektów zao”atrzenie w energię elektryczną z ”rojektowanej sJu”owej stacji 
transformatorowej 15,0/0,4 kV, zasilanej z istniejącej linii napowietrznej, 

b) do czasu realizacji stacji transformatorowej do”uszcza się ”odJączenie zasilania obiektów z istnie-

jącej linii na”owietrznej; 
6) w wy”adku wystą”ienia uzasadnionej ”otrzeby do”uszcza się ”rowadzenie infrastruktury technicznej 

nie wymienionej w ustaleniach szczegóJowych, w liniach rozgraniczających drogi dojazdowej; 
7) usuwanie od”adów na warunkach ”rzyjętych ”rzez wJadze gminy, z uwzględnieniem ich segregacjiŁ 

§ 14. Ustala się zakaz tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenów za wy-

jątkiem wykorzystania w s”osób zgodny z dotychczasowym lub w s”osób do”uszczony w ustaleniach 
szczegóJowychŁ źakaz ten nie dotyczy tymczasowego zagos”odarowania ”odczas eta”u budowyŁ 

RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 15. Ustalenia szczegóJowe dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 1-U,MN o po-

wierzchni 4,49 ha. 
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RozdziaJ 4 

Prze”isy koLcowe 

§ 22. Ustala się stawki ”rocentowe sJuwące naliczeniu o”Jaty, o której mowa w artŁ 36 ust. 4 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym, w wysoko`ci: 

1) 30% dla nieruchomo`ci na terenach oznaczonych symbolami literowym 1-U,MN, 2-ZD-R; 

2) 0% dla ”ozostaJych terenów na obszarze ”lanuŁ 

§ 23. Do spraw z zakresu zagospodarowania ”rzestrzennego wszczętych ”rzed dniem wej`cia w wy-

cie niniejszego ”lanu, a nie zakoLczonych decyzją ostateczną, stosuje się ustalenia ”lanuŁ 

§ 24. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Gminy ChojnaŁ 

§ 25. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa źachodnio”omorskiego i ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej Gminy ChojnaŁ 

PRZśWOŚNICZĄCY RAŚY 

 

Janusz Kowalczyk 
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źaJączniki do uchwaJy Nr XXXI/284/2009 

Rady Miejskiej w Chojnie 

z dnia 29 maja 2009 r. (poz. 1815) 

ZaJącznik nr ń 
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ZaJącznik nr 2 

Rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag do ”rojektu ”lanu 

 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 ”óunŁ zmianami) Rada Miejska w Chojnie rozstrzyga, co następuje: 

W związku z brakiem uwag do ”rojektu miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego dla terenu 
dawnej cegielni w miejscowo`ci źatoL Śolna, wyJowonego do ”ublicznego wglądu wraz z ”rognozą od-

dziaJywania na `rodowisko, nie rozstrzyga się o s”osobie ich roz”atrzeniaŁ 

ZaJącznik nr 3 

Rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalewą do zadaL wJasnych 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. Nr 80, poz. 717 z ”óuniejszymi zmianami) Rada Miejska w Chojnie rozstrzyga na-

stę”ujący s”osób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJa-

snych gminy oraz zasady ich finansowania: 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb 
mieszkaLców, stanowią, zgodnie z artŁ 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1998 rŁ o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óuniejszymi zmianami), zadania wJasne gminyŁ 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, za”isane w niniejszym ”lanie, obejmują: 

1) inwestycje realizowane samodzielnie ”rzez gminę; 
2) inwestycje realizowane ws”ólnie ”rzez gminę i inne ”odmiotyŁ 

§ 2. Wykaz terenów, dla których ustalone zostaJy inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej na-

lewące do zadaL wJasnych gminy oraz zadaL realizowanych ws”ólnie ”rzez gminę i inne ”odmioty: 

L.p. 
Symbole terenów  
funkcjonalnych 

Zapisane w planie przeznaczenie terenu 

(opis inwestycji) 

1 2 3 

1 6-KD-D modernizacja drogi dojazdowej wraz z budową odcinka kanalizacji sanitarnej 

§ 3. S”osób realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

1. Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami, w tym, mŁ inŁ: 
ustawa o drogach ”ublicznych, ustawa Prawo budowlane, ustawa Prawo zamówieL ”ublicznych, ustawa 
o samorządzie gminnym, ustawa o gos”odarce komunalnej i ustawa Prawo ochrony `rodowiskaŁ 

2. Sposób realizacji inwestycji okre`lonych w § 2 ”owinien ulegać modyfikacji wraz z dokonującym 
się ”ostę”em techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najle”szej dostę”nej techniki, 
okre`loną w artŁ 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawa ochrony `rodowiska (ŚzŁ U. Nr 62, 

poz. 627 z ”óuniejszymi zmianami), o ile nie nastą”i naruszenie ustaleL ”lanuŁ 

§ 4. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy, ujętych w niniejszym ”lanie, ”odlega 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), ”rzy czym: 

1) wydatki majątkowe gminy okre`la się w uchwale w s”rawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego; 
2) wydatki inwestycyjne finansowane z budwetu gminy ustala się w corocznej uchwale budwetowej; 
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3) inwestycje, których okres realizacji ”rzekracza jeden rok budwetowy, ujmuje się w wykazie stanowią-
cym zaJącznik do uchwaJy budwetowejŁ 

§ 5. 1. Zadania w zakresie budowy infrastruktury komunikacyjnej wymienione w § 2 finansowane 

będą ”rzez budwet gminy lub na ”odstawie ”orozumienia i umów z innymi ”odmiotamiŁ 

2. źadania w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej w terenie wskazanym w § 2 finansowane będą na 
podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zao”atrzeniu w wodę i zbiorowym od”rowadzeniu `cieków 
z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z ”óuniejszymi zmianami), realizowane ze `rodków 
wJasnych ”rzedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub ”rzez budwet gminy. 

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

Poz. 1816 

 

UCHWAIA NR XXXIIł29Ńł2ŃŃ9 

Rady Miejskiej w Chojnie 

z dnia 29 czerwca 2009 r. 

 

w sprawie zmian w statucie Centrum Kultury w Chojnie. 

 Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 ”audziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadze-

niu dziaJalno`ci kulturalnej (ŚzŁ U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z ”óunŁ zmŁ) Rada Miejska w Chojnie uchwa-

la, co nastę”uje: 

§ 1. W statucie Centrum Kultury w Chojnie stanowiącym zaJącznik do uchwaJy Nr XXIV/251/2000 

Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie uchwalenia Statutu Centrum Kultury 

w Chojnie, w”rowadza się nastę”ującą zmianę: 

1) w § 6 uchyla się ustŁ 4 oraz ust. 5. 

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Gminy ChojnaŁ 

§ 3. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 dni od daty ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa źachodnio”omorskiegoŁ 

PRZśWOŚNICZĄCY RAŚY 

 

Janusz Kowalczyk 

Poz. 1817 

 

UCHWAIA NR XLI/356/09 

Rady Miejskiej w Czaplinku 

z dnia 10 lipca 2009 r. 

 

w s”rawie ustalenia ”lanu sieci oraz granic obwodów ”ublicznych szkóJ ”odstawowych 

”rowadzonych ”rzez Gminę Cza”linekŁ 

 Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrze`nia 1991 rŁ o systemie o`wiaty (ŚzŁ U. 

z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z ”óunŁ zmŁ) oraz artŁ 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z ”óunŁ zmŁ) Rada Miejska w Cza”linku uchwala, co 
nastę”uje: 


