
Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 59 ｦ 10595 ｦ Poz. 1580 - 1581 

 

§ 1. W § 2 uchwaJy Nr LII/418/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie 

zasad wynajmowania lokali wchodzących w skJad mieszkaniowego zasobu Gminy Pyrzyce (ŚzŁ UrzŁ WojŁ 
Zachodniopomorskiego Nr 94, poz. 1765): 

1) pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

ｭ9) osobach (gos”odarstwach domowych) znajdujących się w niedostatku - nalewy ”rzez to rozumieć 
osoby (gos”odarstwa domowe), których udokumentowany `redni miesięczny dochód z okresu 
trzech kolejnych ”eJnych miesięcy ”o”rzedzających miesiąc, w którym zJowono wniosek o ”rzy-

znanie lokalu socjalnego, ”rzy”adający na czJonka gos”odarstwa domowego nie ”rzekracza: 
130% najniwszej emerytury ogJoszonej ”rzez Prezesa GJównego Urzędu Statystycznego w gos”o-

darstwach jednoosobowych i 80% najniwszej emerytury w gos”odarstwach wieloosobowych. 

W szczególnie uzasadnionych ”rzy”adkach, Gmina Pyrzyce mowe zawrzeć umowę najmu lokalu 
socjalnego, gdy ”rzekroczone kryterium dochodu, o którym mowa w niniejszym ustę”ie nastę”u-

je nie więcej niw o 15% na kawde gos”odarstwo domoweŁｬ; 

2) pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

ｭ10) osobach (gos”odarstwach domowych) o niskich dochodach - nalewy ”rzez to rozumieć osoby 
(gos”odarstwa domowe), których udokumentowany `redni miesięczny dochód z okresu trzech 
kolejnych ”eJnych miesięcy ”o”rzedzających miesiąc, w którym zJowono wniosek o ”rzyznanie lo-

kalu mieszkalnego, ”rzy”adający na czJonka gos”odarstwa domowego nie ”rzekracza 175% naj-

niwszej emerytury ogJoszonej ”rzez Prezesa GJównego Urzędu Statystycznego w gos”odarstwie 
jednoosobowym i 125% najniwszej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym. W szczególnie 
uzasadnionych ”rzy”adkach, Gmina Pyrzyce mowe zawrzeć umowę najmu lokalu, gdy ”rzekro-

czone kryterium dochodu, o którym mowa w niniejszym ”unkcie nastę”uje nie więcej niw o 20% 
na kawde gos”odarstwo domoweŁｬŁ 

§ 2. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi PyrzycŁ 

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

wództwa źachodnio”omorskiegoŁ 

PRźśWOŚNICźĄCY RAŚY 
 

Andrzej Gumowski 

Poz. 1581 
 

UCHWAIA NR XLIV/407/09 

Rady Miejskiej w Pyrzycach 

z dnia 25 czerwca 2009 r. 
 

w s”rawie s”rostowania oczywistej omyJki ”isarskiej w uchwale w s”rawie zmian ”lanu zagos”odarowania 

przestrzennego gminy i miasta Pyrzyce - w obrębie ewidencyjnym Krzemlin gmŁ PyrzyceŁ 

 Na podstawie art. 85 ust. 2 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. 7 i art. 26 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139; 

Nr 41, poz. 412; Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136; Nr 109, poz. 1157; Nr 120, poz. 1268; 

z 2001 r. Nr 5, poz. 42; Nr 14, poz. 124; Nr 100, poz. 1085; Nr 115, poz. 1229; Nr 154, poz. 1804; 

z 2002 r. Nr 25, poz. 253; Nr 113, poz. 984; Nr 130, poz. 1112; z 2003 r. Nr 80, poz. 717) a takwe 
art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 

Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 

poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, 

poz. 420) Rada Miejska uchwala, co nastę”uje: 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodniopomorskiego Nr 59 ｦ 10596 ｦ Poz. 1581 - 1582 

 

§ 1. Prostuje się oczywistą omyJkę w rozdziale 27 uchwaJy Nr XXV/293/2000 Rady Miejskiej w Py-

rzycach z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

i miasta Pyrzyce (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2001 r. Nr 3, poz. 21), ”olegającą na bJędnym 
za”isaniu numeru dziaJki 69ł3 w obrębie geodezyjnym Krzemlin objętej o”racowaniem, a winno być 69ł2 
w obrębie geodezyjnym KrzemlinŁ 

§ 2. PozostaJe za”isy ”ozostają bez zmianŁ 

§ 3. Niniejsza uchwaJa stanowi integralną czę`ć uchwaJy Nr XXV/293/2000 Rady Miejskiej w Pyrzy-

cach z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy i mia-

sta Pyrzyce. 

§ 4. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi PyrzycŁ 

§ 5. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Woje-

wództwa źachodnio”omorskiegoŁ 

PRźśWOŚNICźĄCY RAŚY 

 

Andrzej Gumowski 

Poz. 1582 

 

UCHWAIA NR XLł242łŃ9 

Rady Miejskiej w Sianowie 

z dnia 30 czerwca 2009 r. 

 

w sprawie uchylenia zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego Gminy Sianów 

obejmującej obszar ”oJowony w obrębie geodezyjnym SkibnoŁ 

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

spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, 

poz. 1492, Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, 

Nr 225, poz. 1635, Dz. U. z 2007 r. Nr 127, poz. 880, Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 

poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) uchwala się, co nastę”uje: 

ŚźIAI I 
Prze”isy ogólne 

 

RozdziaJ ń 

źakres obowiązywania ”lanu i ustalenia dotyczące zasad konstrukcji ”lanu 

§ 1. 1. źgodnie z uchwaJą Nr XLVIIIł266ł06 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 28 wrze`nia 2006 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego 
Gminy Sianów obejmującej obszar ”oJowony w obrębie geodezyjnym Skibno, zmienionej uchwaJą 
Nr XVIII/103/07 z dnia 28 grudnia 2007 rŁ, której granice zostaJy okre`lone na zaJączniku graficznym do 
”owywszej uchwaJy, ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
”rzestrzennego gminy Sianów ”rzyjętym uchwaJą Rady Miejskiej w Sianowie Nr XXXIX/229/01 z dnia 

14 lipca 2001 r. zmienionym uchwaJą Nr XLVII/264/06 z dnia 21 lipca 2006 rŁ uchwala się zmianę miej-

scowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego Gminy Sianów obejmującą obszar ”oJowony w obrębie 
geodezyjnym Skibno, o Jącznej ”owierzchni okŁ 16,53 ha, którego granice oznaczono na zaJączniku nr 1 

do niniejszej uchwaJyŁ 

2. Integralną czę`cią niniejszej uchwaJy są: 

1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opracowany w skali 1:1000, stano-

wiący zaJącznik nr 1 do niniejszej uchwaJy; 


