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§ 5. Winni naruszenia ”rze”isów “ dniach i g“dzinach “twierania “raz zamykania ”lacówek ”“dlegają 
karze grzywny “kre`l“nej w artŁ XII § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Prze”isy w”r“wadzające 
Kodeks pracy. 

§ 6. Wyk“nanie uchwaJy ”“wierza się Burmistrzowi. 

§ 7. Traci m“c uchwaJa Nr XVIIłń25ł96 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 29 ”audziernika ń996 r. 

w s”rawie ustalenie czasu ”racy ”lacówek handl“wych, zakJadów gastr“n“micznych i usJug“wychŁ 

§ 8. UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie ”“ u”Jywie ń4 dni “d dnia “gJ“szenia w Śzienniku Urzę-
dowym W“jewództwa źach“dni“”“morskiego. 

 

Przew“dniczący Rady: 
Ryszard Warszawski 
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UCHWAIA NR XXXVIII/398/09 

 RADY MIASTA SZCZECINEK 

 z dnia 28 ”audziernika 2ŃŃ9 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ｭPolna-2ｬ 
w Szczecinku. 

 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, 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 i Nr 220, poz. 1413) Rada Miasta Szczecinek 

uchwala, c“ nastę”uje: 

§ 1. źg“dnie z uchwaJą Nr XXVI/294/08 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 listopada 2008 r. 

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

terenu ｭPolna-2ｬ w Szczecinku “raz ”“ stwierdzeniu zg“dn“`ci ze studium uwarunk“waL i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek, ”rzyjętym uchwaJą Nr XV/144/07 Rady Miasta 

Szczecinek z dnia 3 grudnia 2007 r., zmienionym uchwaJą Nr XXXII/342/09 Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 27 kwietnia 2009 r. uchwala się zmianę ustaleL miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego dla terenu oznaczonego symbolem 31MW w zakresie przeznaczenia terenu. 

§ 2. W uchwale Nr XXVII/271/05 Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie uchwa-

lenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ｭPolna-2ｬ w Szczecinku (Dz. Urz. Woj. 

Zachodniopomorskiego Nr 56, poz. 129Ń) w”r“wadza się nastę”ującą zmianę: 

w § 45 po pkt 1 d“daje się pkt 1a w brzmieniu: 

ｭ1a) uzu”eJniające ”rzeznaczenie terenu - usJugi;ｬ. 

§ 3. Rysunek planu nie ulega zmianie. 

§ 4. Integralną czę`cią uchwaJy są nastę”ujące zaJączniki: 

1) zaJącznik nr 1 - rysunek planu opracowany w skali 1: 1 000; 

2) zaJącznik nr 2 - wyrys ze studium uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ mia-

sta Szczecinek w skali 1: 10 000; 

3) zaJącznik nr 3 - r“zstrzygnięcie “ s”“s“bie r“z”atrzenia nieuwzględni“nych uwag zJ“w“nych d“ wyJ“wo-

nego do publiczneg“ wglądu ”r“jektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 
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4) zaJącznik nr 4 - r“zstrzygnięcie “ s”“s“bie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalewą d“ zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finan-

sach publicznych. 

§ 5. Wyk“nanie uchwaJy ”“wierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek. 

§ 6. UchwaJa ”“dlega ”ublikacji na str“nie internet“wej Urzędu Miasta SzczecinekŁ 

§ 7. UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie 3Ń dni “d dnia jej “gJ“szenia w Śzienniku Urzęd“wym Wo-

jewództwa źach“dni“”“morskiego. 

 

Przew“dniczący Rady: 
WiesJaw Suchowiejko 
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źaJącznik nr 1 

d“ uchwaJy Nr XXXVIII/398/09 

Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 28 ”audziernika 2ŃŃ9 r. 
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źaJącznik nr 2 

d“ uchwaJy Nr XXXVIII/398/09 

Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 28 ”audziernika 2ŃŃ9 r. 
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źaJącznik nr 3 

d“ uchwaJy Nr XXXVIII/398/09 

Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 28 ”audziernika 2ŃŃ9 r. 

R“zstrzygnięcie “ s”“s“bie r“z”atrzenia uwag wniesi“nych d“ ”r“jektu zmiany planu 

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

strzennym (Dz. U. 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), Rada Miasta Szczecinek 

rozstrzyga, c“ nastę”uje: 

Na ”“dstawie “`wiadczenia Burmistrza Miasta Szczecinek w sprawie braku uwag do projektu zmiany 

miejsc“weg“ ”lanu zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“, wyJ“w“neg“ d“ ”ubliczneg“ wglądu wraz z ”ro-

gn“zą “ddziaJywania na `r“d“wisk“, nie r“zstrzyga się “ s”“s“bie ich r“z”atrzeniaŁ 

źaJącznik nr 4 

d“ uchwaJy Nr XXXVIII/398/09 

Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 28 ”audziernika 2ŃŃ9 r. 

R“zstrzygnięcie “ s”“s“bie realizacji, za”isanych w zmianie planu inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalewą d“ zadaL wJasnych gminy 

oraz zasadach ich finansowania 

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

strzennym (Dz. U. 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), Rada Miasta Szczecinek 

rozstrzyga, c“ nastę”uje: 

ź ustaleL zawartych w uchwale w s”rawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu ｭPolna-2ｬ oraz z przeprowadzonej analizy wynika, iw realizacja zamierzeL inwestycyjnych “kre`lo-

nych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wymaga ”“n“szenia k“sztów 
z budwetu Miasta Szczecinek na wyk“nanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które są zada-

niami wJasnymi gminy. 
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UCHWAIA NR XXXVIII/399/09 

 RADY MIASTA SZCZECINEK 

 z dnia 28 ”audziernika 2ŃŃ9 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ｭPilskaｬ 
w Szczecinku. 

 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, 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 i Nr 220, poz. 1413) Rada Miasta Szczecinek 

uchwala, c“ nastę”uje: 


