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PozŁ ń22 
 

UCHWAIA NR XXVIł289łŃ8 
Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 27 listo”ada 2ŃŃ8 rŁ 
 

w s”rawie s”rostowania bJędu ”isarskiego w uchwale w s”rawie uchwalenia miejscowego ”lanu 
zagos”odarowania ”rzestrzennego obszaru ｭKoszaliLska - ńｬ w SzczecinkuŁ 

 Na ”odstawie artŁ ń8 ustŁ 2 ”kt 5 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 i 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, Nr ń75, ”ozŁ ń457; z 2ŃŃ6 rŁ Nr ń7, ”ozŁ ń28, Nr ń8ń, 
”ozŁ ń337 oraz z 2ŃŃ7 rŁ Nr 48, ”ozŁ 327, Nr ń38, ”ozŁ 974, Nr ń73, ”ozŁ ń2ń8 oraz z 2ŃŃ8 rŁ Nr ń8Ń, 
”ozŁ ńńńń) oraz artŁ 27 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, Nr 225, ”ozŁ ń635; z 2ŃŃ7 rŁ Nr ń27, ”ozŁ 88Ń; z 2ŃŃ8 rŁ 
Nr ń99, ”ozŁ ń227) Rada Miasta Szczecinek uchwala, co nastę”uje: 

§ ńŁ W uchwale Rady Miasta Szczecinek Nr XLIIIł4ńŃłŃ6 z dnia 4 ”audziernika 2ŃŃ6 rŁ w s”rawie uchwa-
lenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego obszaru ｭKoszaliLska-ńｬ w Szczecinku (ŚzŁ UrzŁ 
WojŁ źachodnio”omorskiego Nr ńŃ9, ”ozŁ 2ńń6) zmienionej uchwaJą Rady Miasta Szczecinek Nr XXIIł222łŃ8 
z dnia 3 li”ca 2ŃŃ8 rŁ (ŚzŁ UrzŁ WojŁ źachodnio”omorskiego Nr 73, ”ozŁ ń6ń5) § 2ń ”kt 3 litŁ e otrzymuje 
brzmienie: 

ｭe) rodzaj dachu - dla zabudowy mieszkaniowej ”Jaski, dwu- lub wielos”adowy, o nachyleniu ”oJaci do 45°; 
dachy obiektów towarzyszących funkcji ”odstawowej (garawe, zabudowania gos”odarcze) - ”Jaskie, 
dwu- lub wielos”adowe, o nachyleniu ”oJaci do 45°ｬŁ 

§ 2Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Miasta SzczecinekŁ 

§ 3Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 3Ń dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa źachodnio”omorskiegoŁ 

PRźśWOŚNICźĄCŹ RAŚŹ 
 

WiesJaw Suchowiejko 

PozŁ ń23 
 

UCHWAIA NR XXIIłń77łŃ8 
Rady Miasta _widwin 

z dnia 28 listo”ada 2ŃŃ8 rŁ 
 

w s”rawie ustalenia wysoko`ci stawek dodatków oraz szczegóJowych warunków ich ”rzyznawania, 
s”osobu obliczania wynagrodzenia za godziny ”onadwymiarowe i za godziny doraunych zastę”stw 

oraz nagród i innych `wiadczeL wynikających ze stosunku ”racy dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkoJach i ”rzedszkolach ”rowadzonych ”rzez miasto _widwinŁ 

 Na ”odstawie artŁ 3Ń ustŁ 6, artŁ 49 ustŁ 2 i artŁ 9ńd ”kt ń ustawy z dnia 26 stycznia ń982 rŁ Karta Na-
uczyciela (ŚzŁ UŁ z 2ŃŃ6 rŁ Nr 97, ”ozŁ 674) Rada Miasta _widwin uchwala, co nastę”uje: 


