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UCHWAIA NR IIIłń8łńŃ 

 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 

 z dnia 30 grudnia 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino 

w obrębie nr ńŁ 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: 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 16,7, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, 

poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 118, 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, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz 

art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80, poz. 717; zmiany: Dz. U. 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; z 2010 r. Nr 24, 

poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, 

Nr 155, poz. 1043), uchwala się, co nastę”uje: 

  

Nr 13 Szczecin, dnia 15 lutego 2011 r. 

DZIENNIK URZĘDOWY 
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 13 ｦ 1980 ｦ Poz. 226 

 

RozdziaJ ń 

USTALENIA OGÓLNE 

§ 1. Zgodnie z uchwaJą Nr LII/553/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 kwietnia 2010 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Gryfino w obrębach nr 1, 2 i 3, ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze ｭStudium uwarunkowaL i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Gryfinoｬ zatwierdzonym uchwaJą XXIł183ł08 z dnia 29 

lutego 2008 rŁ, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębie 
nr 1. 

§ 2. 1. Plan miejscowy obejmuje obszar o powierzchni 3,9053 ha, a granice planu miejscowego we-

dJug rysunku ”lanu w skali 1:1000, ”oczynając od ”óJnocno-zachodniego narownika wyznaczają kolejno: 
”óJnocna granica dziaJki nr 235ł2, wschodnie granice dziaJek nr 235ł2, 236, 237, 238, 239, 240; ”oJu-

dniowa granica dziaJki nr 240; zachodnie granice dziaJek nr 235/2, 236, 237, 238, 239, 240. 

2Ł Integralną czę`cią niniejszej uchwaJy są: 

1) zaJącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000, 

2) zaJącznik nr 2 - wyrys ze ｭStudium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego 
gminy i miasta Gryfinoｬ 

3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu planu, 

4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepi-

sami o finansach publicznych. 

3. Przedmiotem ”lanu jest ”rzeznaczenie terenów na cele zabudowy usJugowej i obsJugi komunikacji. 

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) maksymalnej powierzchni zabudowy - rozumie się ”rzez to stosunek sumy powierzchni zabudowy 

wszystkich budynków istniejących i projektowanych na danej dziaJce budowlanej - do powierzchni tej 

dziaJki budowlanej, 
2) ”oJaciach gJównych - rozumie się co najmniej dwie symetryczne ”oJacie dachowe, których ”o-

wierzchnia jest największa, 
3) kalenicy gJównej - rozumie się ”rzez to kalenicę utworzoną ”rzez ”oJacie gJówne, 
4) nieprzekraczalnej linii zabudowy - rozumie się linię wyznaczającą obszar, na którym do”uszcza się 

sytuowanie budynków i no`ników reklamowych; linia nie dotyczy balkonów, wykuszy, loggii, gzym-

sów, oka”ów, ”odokienników, ryzalitów, zadaszeL nad wej`ciami, ”rzedsionków, schodów ze-

wnętrznych, ”ochylni, tarasów, czę`ci ”odziemnych budynków, 
5) wysoko`ci budynku - rozumie się ”rzez to wymiar liczony od `redniego ”oziomu terenu przed elewa-

cją frontową do kalenicy gJównej lub do górnej krawędzi attyki kryjącej s”adek ”oJaciŁ 
RozdziaJ 2 

USTALENIA SZCZEGÓIOWE 

§ 4. TśRśN źABUŚOWY USIUGOWśJ I OBSIUGI KOMUNIKACJI 

1. OZNACZENIE TERENU 

G1-68.U/KS o powierzchni 3,9053 ha. 

2. PRZEZNACZENIE TERENU 

1) Teren ”rzeznaczony ”od zabudowę usJugową gastronomii, handlu, rzemiosJa i obsJugi komunikacji - 

stację ”aliwŁ 
2) Na fragmencie terenu wystę”uje obszar narawony na niebez”ieczeLstwo ”owodzi o ”rawdo”odobieL-

stwie wystą”ienia 1%, o rzędnej wody ”owodziowej wynoszącej okŁ 1,7 m npm Kr. 
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3. ZASADY KSZTAITOWANIA źABUŚOWY i ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1) Ustala się nie”rzekraczalne linie zabudowy wedJug rysunku ”lanu - 10 m od krawędzi jezdni drogi 
publicznej usytuowanej poza obszarem ”lanuŁ Nie”rzekraczalne linie zabudowy nie dotyczą kondy-

gnacji podziemnych, balkonów, galerii, wykuszy, schodów zewnętrznych (w tym zadaszonych) i tara-

sów otwartych - pod warunkiem, we ”rzekroczenie linii nie będzie większe niw 1,3 mŁ Śo”uszcza się 
sytuowanie budynków bez”o`rednio ”rzy granicy sąsiedniej dziaJki budowlanej ”od warunkiem speJ-
nienia wymagaL okre`lonych w ”rze”isach odrębnych w zakresie bez”ieczeLstwa ”owarowegoŁ 

2) Ilo`ć kondygnacji nadziemnych nie mowe ”rzekraczać trzechŁ 
3) Wysoko`ć budynków nie mowe ”rzekraczać 14 m. 

4) Wysoko`ć elewacji frontowej nie mowe ”rzekraczać 10 m. 

5) Rzędna ”osadzki ”arterów w obiektach kubaturowych oraz wlotów do urządzeL ”odziemnych nie 

mowe być niwsza niw 2 m npm. 

6) W ”rzy”adku zwieLczenia zabudowy dachami o s”adku ”oJaci do 25 sto”ni obowiązuje stosowanie 
`cianek attykowych kryjących s”adek ”oJaci dachowychŁ W ”rzy”adku zwieLczenia zabudowy da-

chami o s”adku ”oJaci ”owywej 25 sto”ni obowiązuje stosowanie dachów symetrycznych, dwuspa-

dowych o maksymalnym wysięgu oka”ów ”oziomych - do 0,8 m i maksymalnym wysięgu oka”ów 
sko`nych - do 0,5 m. 

7) Obowiązuje zakaz lokalizacji: 
a) garawy blaszanych i obiektów o charakterze kontenerowym, 

b) no`ników reklamowych wolno stojących i na`ciennych, z wyJączeniem szyldów wJasnych usJug 
oraz usytuowanych na terenie, których ”owierzchnia nie ”owinna ”rzekraczać 1 m2 i wysoko`ć 
zawieszenia nie mowe ”rzekraczać 5 m. 

8) Maksymalna ”owierzchnia zabudowy dziaJki budowlanej nie mowe ”rzekraczać 30%Ł 
9) Intensywno`ć zabudowy dziaJki budowlanej nie mowe ”rzekraczać warto`ci 0,75Ł 
10) Powierzchnia biologicznie czynna musi zajmować co najmniej 20% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 
11) Obowiązuje nakaz ”eJnego dostosowania rozwiązaL funkcjonalnych i komunikacyjnych do potrzeb 

osób nie”eJnos”rawnych - w budynkach i w ich otoczeniu. 

12) Na liniach rozgraniczających drogę ”ubliczną obowiązuje zakaz wykonywania ogrodzeL z ”refabryko-

wanych elementów betonowych, a takwe o wysoko`ci ”rzekraczającej 1,7 m. 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczające, których osie nale-

wy ”rzyjmować za linie obowiązującego ”odziaJuŁ Po wydzieleniu i scaleniu stosownie do potrzeb, dopusz-

cza się wtórny ”odziaJ nieruchomo`ci ”od warunkiem za”ewnienia dla kawdej z wyodrębnionych nowych 
dziaJek budowlanych: 

a) szeroko`ci frontu dziaJki nie mniejszej niw 20 m, 

b) powierzchni nie mniejszej niw 1Ł500 m2 oraz za”ewniającej s”eJnienie wymagaL okre`lonych 
w ust. 3 pkt 8, 9 i 10, 

c) minimalnego kąta ”oJowenia granic w stosunku do pasa drogowego - 70 stopni, 

d) dostę”no`ci do drogi publicznej usytuowanej poza obszarem planu (dojazdu i doj`cia)Ł 

5Ł źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

1) Obowiązuje zdjęcie i wykorzystanie ”róchniczej warstwy gleby na cele ”o”rawy warto`ci uwytkowej 
gruntówŁ 

2) Obowiązuje ”rzetrans”ortowanie w miejsce wskazane przez burmistrza lub wykorzystanie do nowego 

uksztaJtowania terenu w granicach dziaJki budowlanej zbędnych mas ziemnych ”owstających 
w czasie realizacji inwestycji. 

6Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

1) ObsJuga komunikacyjna terenu z drogi publicznej usytuowanej poza obszarem planu. 

2) W granicach kawdej dziaJki budowlanej nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów osobo-

wych w ilo`ci ”okrywającej ”otrzeby - 1 miejsce ”ostojowe na kawde 25 m2 ”owierzchni s”rzedawyŁ 
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7Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Zaopatrzenie w wodę na cele bytowe - z sieci wodociągowej w ”rzylegJej drodzeŁ Niezalewnie od za-

opatrzenia w wodę z sieci, nalewy ”rzewidzieć zao”atrzenie z awaryjnych studni publicznych - zgod-

nie z przepisami odrębnymi. Zaopatrzenie w wodę na cele ”rzeciw”owarowe - z hydrantów ulicznych 
nadziemnych lub podziemnych montowanych na sieci wodociągowejŁ 

2) Od”rowadzenie `cieków bytowych - do sieci kanalizacji `ciekowej w ”rzylegJej drodzeŁ 
3) Od”rowadzenie wód o”adowych z doj`ć, ”odjazdów i miejsc postojowych dla samochodów - do sieci 

kanalizacji deszczowej usytuowanej wyJącznie ”oza ”rzylegJą drogą, wy”osawonej w separator sub-

stancji ropopochodnych zlokalizowany na poza obszarem planu. 

4) Obowiązuje zachowanie szczegóJowych urządzeL melioracyjnychŁ Śo”uszcza się ”rzebudowę tych 
urządzeL w s”osób nie ”ogarszający stosunków wodnych na terenach objętych ”lanem oraz na tere-

nach zlewniowo związanychŁ 
5) Śo celów bytowych i grzewczych nalewy wykorzystać zasilanie z miejskiej sieci cie”Jowniczej, gaz 

przewodowy lub inne indywidualne uródJa - z wyJączeniem ”aliw staJychŁ 
6) Zasilanie w energię elektryczną z kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w ”rzylegJej drodzeŁ 
7) Gromadzenie i usuwanie od”adów komunalnych musi być o”arte o obowiązujący w gminie system 

z uwzględnieniem selektywnej gospodarki odpadamiŁ Obowiązuje wywóz od”adów komunalnych na 

gminne wysy”isko `mieci lub w inne miejsce wskazane w gminnym planie gospodarki odpadami. 

8Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 

wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na 30% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

RozdziaJ 3 

ZMIANA PRZEZNACZENIA GRUNTÓW ROLNYCH 

§ 5. 1. Zmienia się ”rzeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze o Jącznej ”owierzchni - 2,2202 ha, 

w tym: 

1) grunty klasy IV o Jącznej ”owierzchni 2,142 ha, gdzie RIVb o powierzchni 1,1386 ha, PsIV o po-

wierzchni 0,9809 ha, W-PsIV o powierzchni 0,0225 ha, 

2) grunty klasy PsV o powierzchni 0,0782 ha. 

2. WyJączenie gruntów z ”rodukcji rolniczej nastą”i na cele okre`lone w rozdziale 2 niniejszej uchwaJyŁ 

RozdziaJ 4 

USTALENIA KOKCOWE 

§ 6. Śo czasu za”otrzebowania terenów na cele zgodne z ustaleniami planu, dopuszcza się dotych-

czasowy s”osób ich wykorzystaniaŁ 

§ 7. W granicach niniejszego miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego tracą moc usta-

lenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębach nr 1, 2 i 3 miasta 

Gryfino, uchwalonego w dniu 28 kwietnia 2005 rŁ uchwaJą Nr XXXV/458/05 Rady Miejskiej w Gryfinie 

(Dz. U. W. Z. Nr 54, poz. 1229 z 1 lipca 2005 r.). 

§ 8. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. 

§ 9. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od daty ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Woje-

wództwa źachodnio”omorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Miasta i Gminy Gryfino. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

MieczysJaw Sawaryn 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr III/18/10 

Rady Miejskiej w Gryfinie 

z dnia 30 grudnia 2010 r. 

RYSUNEK PLANU 

w skali 1:1000 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr III/18/10 

Rady Miejskiej w Gryfinie 

z dnia 30 grudnia 2010 r. 

Wyrys ze ｭStudium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego 

 gminy i miasta Gryfinoｬ 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr III/18/10 

Rady Miejskiej w Gryfinie 

z dnia 30 grudnia 2010 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

w sprawie uwag wniesionych do projektu planu 

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

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; zmiany: Dz. U. 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; 

z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, 

Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043), Rada Miejska w Gryfinie rozstrzyga, co nastę”uje: 

Śo ”rojektu ”lanu, wyJowonego do ”ublicznego wglądu z ”rognozą skutków w”Jywu ustaleL ”lanu na 
`rodowisko, nie wniesiono uwag, zgodnie z wykazem uwag stanowiącym integralną czę`ć dokumentacji 

formalnoprawnej prac planistycznych. 

 

 

 

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr III/18/10 

Rady Miejskiej w Gryfinie 

z dnia 30 grudnia 2010 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

w s”rawie realizacji zadaL z zakresu infrastruktury technicznej 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; zmiany: Dz. U. 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; 

z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, 

Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043) Rada Miejska w Gryfinie okre`la nastę”ujący s”osób realizacji in-

westycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasady ich fi-

nansowania: 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb 
mieszkaLców, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1998 r. o samorządzie gminnym (tekst jed-

nolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: 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 16,7, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 

Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 118, 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, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675), stanowią zadania 
wJasne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszym planie obejmują: 

1) inwestycje jako zadania ws”ólne, realizowane w liniach rozgraniczających dróg krajowych, woje-

wódzkich i ”owiatowych lub innych terenów, w tym budowa uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, 

`ciewek rowerowych i zieleni, 

2) inwestycje samodzielne, realizowane w liniach rozgraniczających dróg gminnych lub poza tymi liniami. 

§ 2. Wykaz terenów funkcjonalnych, w których za”isane zostaJy inwestycje z zakresu infrastruktury 

technicznej nalewące do zadaL wJasnych gminy: 

lp. symbole terenów funkcjonalnych o”is inwestycji wynikający z ustaleL ”lanu 

1 G1-68.U/KS budowa studni publicznej 
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§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanej w § 2: 

1) realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym między innymi 

zgodnie z ustawą Prawo budowlane, ustawą o zamówieniach ”ublicznych, ustawą o samorządzie 

gminnym, ustawą o gospodarce komunalnej i ustawą Prawo ochrony `rodowiska; 
2) s”osób realizacji inwestycji okre`lonej w § 2 mowe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się ”ostę-

pem techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najle”szej dostę”nej techniki, o ile nie 

nastą”i naruszenie ustaleL ”lanu; 
3) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych 

w § 2 będzie ”rzedmiotem umowy zainteresowanych stron. 

§ 4. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 

Nr 249, poz. 2104; zmiany: Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, 

poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, 

Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, 

poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 157, 

poz. 1241, Nr 161, 1277), przy czym: 

1) wydatki majątkowe gminy będzie okre`laJa Rada Miejska w Gryfinie ”od nazwą ｭWieloletni ”lan in-

westycyjnyｬ, 
2) wydatki inwestycyjne finansowane z budwetu gminy będą ustalane w uchwale budwetowej, 
3) inwestycje, których okres realizacji będzie ”rzekraczaJ jeden rok budwetowy, ujmowane będą w wykazie 

stanowiącym zaJącznik do uchwaJy budwetowej - zwanym ｭWieloletnie ”rogramy inwestycyjneｬŁ 

§ 5. Zadanie w zakresie budowy studni publicznej na terenie funkcjonalnym wskazanym w § 2 finan-

sowane będzie na ”odstawie artŁ 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym od”rowadzeniu `cieków (tekst jednolity: ŚzŁ U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858; zmiany: 

z 2007 r. Nr 147, poz. 1033; z 2009 r. Nr 18, poz. 97; z 2010 r. Nr 47, poz. 278) ze `rodków wJasnych 
”rzedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego w oparciu o uchwalane ”rzez Radę Miejską w Gryfinie wielolet-

nie plany rozwoju i modernizacji urządzeL wodociągowych i kanalizacyjnych lub ”rzez budwet gminy. 
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ZARZĄDZENIE NR 5/2011 

 STAROSTY SZCZECINECKIEGO 

 z dnia 21 stycznia 2011 r. 

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Wielofunkcyjnej Placówce 
Pomocy Rodzinie - typu socjalizacyjnego - w Szczecinku w roku 2011. 

Na podstawie art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy s”oJecznej (ŚzŁ U.: 

z 2009 r. Nr 65, poz. 554, Nr 157, poz. 1241, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, 

poz. 1738 oraz z z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527 i Nr 125, poz. 842) - usta-

lam, co nastę”uje: 

§ 1. Miesięczny koszt utrzymania dziecka w Wielofunkcyjnej Placówce Pomocy Rodzinie - Placówce 
Socjalizacyjnej ｭSzansaｬ w Szczecinku w roku 2011 wynosi 4.591,64 zJŁ 

§ 2. Koszt, o którym mowa w § 1 zostaJ ustalony w wysoko`ci `redniego miesięcznego kosztu 
utrzymania dziecka w Wielofunkcyjnej Placówce Pomocy Rodzinie - Placówce Socjalizacyjnej ｭSzansaｬ 
w Szczecinku w 2010 r. pomnowonego ”rzez ”rognozowany w ustawie budwetowej na rok 2011 `rednio-

roczny wskaunik wzrostu cen i usJug konsum”cyjnych wynoszący 102,30%Ł 

§ 3. Wykonanie zarządzenia ”owierza się Śyrektorowi Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Rodzinie 

w Szczecinku oraz Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku. 


