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§ 3. O”is realizacji inwestycji wskazanej w § 2: 

1. Realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami, w tym ustawą Prawo 

budowlane, ustawą Prawo zamówieL ”ublicznych, ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o gos”odarce 
komunalnej i prawem ochrony `rodowiskaŁ 

2. S”osób realizacji inwestycji okre`lonych w § 2 mowe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się 
”ostę”em techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najle”szej dostę”nej techniki (okre-

`lonej w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony `rodowiska - Dz. U. z 2008 r. 

Nr 25, poz. 150 z ”óunŁ zm.) o ile nie nastą”i naruszenie ustaleL ”lanuŁ 

3. Inwestycje w zakresie ”rzesyJania i dystrybucji ”aliw gazowych, energii elektrycznej okre`lonej 
w § 2 realizowane będą w s”osób okre`lony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energe-

tyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z ”óunŁ zm.). 

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

§ 4. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych, 
ujętych w niniejszym planie, podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicz-

nych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z ”óunŁ zm.), przy czym: 

1) wydatki majątkowe finansowane z budwetu miasta ustala się corocznie w uchwale budwetowej; 
2) wydatki majątkowe, których okres realizacji ”rzekracza jeden rok budwetowy okre`la ｭWieloletni Plan 

Inwestycyjnyｬ uchwalony ”rzez Radę MiastaŁ 

§ 5. 1. Zadania w zakresie infrastruktury komunikacyjnej, okre`lone w § 2 finansowane będą ”rzez 
budwet miasta lub na podstawie porozumieL z innymi podmiotami. 

2. źadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, okre`lone w § 2, będą realizo-

wane na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zao”atrzeniu w wodę 
i zbiorowym od”rowadzeniu `cieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z ”óunŁ zm.) ze `rodków wJa-

snych ”rzedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w o”arciu o uchwalane ”rzez Radę Miasta wielo-

letnie plany rozwoju i modernizacji urządzeL wodociągowych i kanalizacyjnych (art. 21 ustawy) lub przez 

budwet miasta. 

3. źadania w zakresie budowy sieci elektroenergetycznych, gazowych i o`wietlenia finansowane bę-
dą na ”odstawie art. 7 ust. 4 i 5 i art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 

z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z ”óunŁ zm.). 
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UCHWAIA NR XXXIX/412/09 

 RADY MIASTA SZCZECINEK 

 z dnia 23 listopada 2009 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ｭ28 Lutego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, Nr 220, poz. 1413), Rada Miasta Szczecinek 

uchwala, co nastę”uje: 
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RozdziaJ ń 

Prze”isy ogólne 

§ 1. 1. źgodnie z uchwaJą Nr XXVI/297/08 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 listopada 2008 r. 

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

terenu ｭ28 Lutegoｬ w Szczecinku oraz ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze studium uwarunkowaL i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek, ”rzyjętym uchwaJą NR XVł144ł07 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 miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego terenu 
ｭ28 Lutegoｬ w Szczecinku. 

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni ca` 0,78 ha. Granice obszaru objętego zmianą ”lanu są wska-

zane na rysunku zmiany planu. 

3, Integralną czę`cią uchwaJy są nastę”ujące zaJączniki: 

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

2) zaJącznik nr 2 - wyrys ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego mia-

sta Szczecinek; 

3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia nieuwzględnionych uwag zJowonych do wyJowo-

nego do ”ublicznego wglądu ”rojektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finan-

sach publicznych. 

§ 2. Na rysunku zmiany ”lanu obowiązującymi ustaleniami są nastę”ujące oznaczenia graficzne: 

1) granice obszaru objętego zmianą ”lanu; 
2) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania; 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) budynki chronione ustaleniami planu; 

5) tereny chronione ustaleniami planu; 

6) tereny do”uszczalnej lokalizacji zabudowy garawowo-gospodarczej; 

7) oznaczenia literowe terenu, okre`lające ”rzeznaczenie terenu: MW - tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej. 

§ 3. Ilekroć w uchwale mowa jest o: 

1) powierzchni zabudowy - oznacza to ”owierzchnię ”od budynkami ”o ich zewnętrznym obrysie; 

2) wysoko`ci budynków - oznacza to wysoko`ć od ”oziomu terenu ”rzy najniwszym wej`ciu do budynku 
do najwywszego ”unktu ”rzekrycia dachu; 

3) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - oznacza to linie, w których mowe być umieszczona `ciana fron-

towa budynku, za wyjątkiem warstwy docieplającej na istniejących budynkach, i elementów architek-

tonicznych: balkonów, wykuszy, schodów, tarasów, gzymsów, oka”ów dachów, rynien oraz innych 
detali wystroju architektonicznego; 

4) stanie istniejącym - stan faktyczny i ”rawny w dniu ”odjęcia niniejszej uchwaJyŁ 

RozdziaJ 2 

Przeznaczenie terenu oraz s”osób jego zagospodarowania i zabudowy 

§ 4. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem MW i okre`la się zasady 
jego zagospodarowania i zabudowy. 

2. Przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z towarzyszącą zabudową garawowo-

gospodarczą - z mowliwo`cią zachowania istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na parcelach 

nr 4, 6, 8. 

3. źasady i warunki ”odziaJu: 

1) ustala się ”odziaJ na 9 ”arceli; ”ro”onowane granice ”odziaJu okre`lono na rysunku zmiany planu; 

2) do”uszcza się wydzielenie dziaJek dla budynków garawowych lub gos”odarczych ”o ich obrysie, ”rzy 
za”ewnieniu dostę”u komunikacyjnego. 
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4. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu dla ”arceli nr 1, 2, 

3, 5, 7, 9: 

1) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem zmiany planu; 

2) ”owierzchnia zabudowy: nie więcej niw 50% ”owierzchni ”arceli, dla zabudowy garawowo-

gos”odarczej na wydzielonych dziaJkach - do 100%; 

3) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 30% ”owierzchni ”arceli; 
4) wysoko`ć budynków - jak w stanie istniejącym; 

5) geometria dachów - jak w stanie istniejącym; 

6) do”uszcza się ”rzebudowę ”oddasza na cele mieszkaniowe. 

5. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu dla ”arceli nr 4, 6, 8: 

1) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem zmiany planu; 

2) ”owierzchnia zabudowy: nie więcej niw 60% ”owierzchni ”arceli; 
3) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 15% ”owierzchni ”arceli; 
4) wysoko`ć budynków - jak w stanie istniejącym; 

5) geometria dachów - jak w stanie istniejącym. 

6. źasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego, ochrony `rodowiska oraz szczególne warunki 
zagos”odarowania terenu i ograniczeL w jego uwytkowaniu: 

1) budynki garawowo-gos”odarcze nalewy realizować w technologii trwaJej, z jednolitą linią zabudowy, 
gabarytów, ”okrycia dachowego, kolorystyki; 

2) do”uszcza się sytuowanie tylnych `cian budynków garawowych i gos”odarczych na granicy nieru-

chomo`ci, ”od warunkiem uksztaJtowania dachów za”ewniającego s”Jyw wód o”adowych na teren 
wJasnej nieruchomo`ci; 

3) zachowuje się zieleL wystę”ującą na terenach usytuowanych wzdJuw ”rzylegJych ulic; 
4) ogranicza się uszczelnianie nawierzchni ”rzy drzewach ”rzyulicznych; 
5) nakazuje się utrzymanie istniejącego ciągu ”ieszego; 
6) do”uszcza się wycinkę drzew jedynie ze względów sanitarnych, bez”ieczeLstwa ”ublicznego i w wy-

niku realizacji inwestycji celu publicznego. 

7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: 

1) na rysunku planu oznaczono budynki chronione ustaleniami planu - zes”óJ jednorodnego budownictwa 
mieszkaniowego z ”oJowy lat 30-tych XX w dla których ustala się: 
a) obowiązek zachowania ukJadu kom”ozycyjnego bryJy, 
b) obowiązek zachowania formy dachu z dopuszczeniem jego czę`ciowej ”rzebudowy (wykonanie 

okien) w przypadku zagospodarowania poddasza na cele mieszkaniowe; okna ”oddaszy nalewy 
wykonać w jednorodnej formie na ”oszczególnych budynkach (lukarny lub ”oJaciowe), ”rzy czym 

forma, skala i rozmieszczenie w nawiązaniu do istniejących okien wykonanych ”rzy adaptacji 

poddaszy na cele mieszkalne, 

c) obowiązek zachowania wielko`ci i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz ”owtó-
rzenia symetrycznego ”odziaJu stolarki okiennej, 

d) obowiązek zachowania detali architektonicznych: ”rofilowanych o”asek otworów okiennych 
i drzwiowych, gzymsu pod okapem dachu, kamiennych cokoJów, 

e) obowiązek stosowania w kolorystyce elewacji ”alety o”artych na nie więcej niw trzech zharmoni-

zowanych względem siebie, ”astelowych kolorów; kom”ozycja kolorystyki ”od”orządkowana 
charakterowi i ”odziaJom architektonicznym elewacji, 

f) zakaz w”rowadzania nowych otworów okiennych i drzwiowych; 

2) na rysunku planu wyznaczono teren chroniony ustaleniami ”lanu, na którym ustala się: 
a) ochronę i zachowanie historycznego ukJadu urbanistycznego, 

b) zakaz lokalizacji no`ników reklamowych, 

c) do”uszcza się lokalizację maJej architektury jako uzu”eJnienie terenów zieleni ”rzydomowej. 

8. źasady obsJugi w zakresie komunikacji: 

1) dojazd do parceli nr 1 i 2 z ul. Artyleryjskiej, dojazd do parceli 3 - 9 z ulic Artyleryjskiej i SJowiaLskiej; 
nalewy za”ewnić dostę” do wszystkich ”arcel ”rzez ”arcele nr 1, 3, 5, 7 na zasadach sJuwebno`ci; 

2) w miarę mowliwo`ci terenowych za”ewnić miejsca postojowe (w tym garawe) dla ”ojazdów miesz-

kaLcówŁ 
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9. źasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: 

1) przyjmuje się stan istniejący obsJugi infrastruktury technicznej, z zastrzeweniem pkt 2: 

a) zao”atrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej w ”rzylegJych ulicach; niezalewnie od zasi-

lania z sieci wodociągowej, w sytuacjach awaryjnych nalewy za”ewnić dostawę wody zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 

b) od”rowadzenie `cieków bytowych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ”rzylegJych ulicach, 
c) odprowadzenie wód o”adowych z dachów budynków mieszkalnych do kolektora w ”rzylegJych 

ulicach; do”uszcza się od”rowadzenie wód o”adowych z budynków garawowych i gos”odarczych 
na teren nieruchomo`ci lub do ziemi, 

d) usuwanie od”adów staJych zgodnie z ”rzyjętym systemem miejskim oraz ustawą o od”adach, 
e) zao”atrzenie w energię elektryczną - z sieci kablowej nłn w ”rzylegJych ulicach, 
f) zao”atrzenie w gaz z sieci nłc w ”rzylegJych ulicach, 
g) ogrzewanie: z miejskiej sieci cie”lnej; do”uszcza się wykonanie indywidualnych instalacji grzew-

czych z wykluczeniem zastosowania ”ieców na ”aliwo staJe (węgiel i węglo”ochodne, drewno); 
2) do”uszcza się ”rzebudowę i rozbudowę wraz ze zmianą usytuowania wszystkich istniejących syste-

mów infrastruktury technicznejŁ 

10. Sposoby tymczasowego zagos”odarowania terenów: zabrania się wznoszenia budynków tymcza-

sowych. 

§ 5. Stawka o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

RozdziaJ 3 

Prze”isy koLcowe 

§ 6. Teren objęty niniejszą zmianą ”lanu jest terenem zabudowanym (”oJowonym w granicach admini-

stracyjnych miasta Szczecinek) i nie wymaga zmiany ”rzeznaczenia gruntów rolnych i le`nych na cele 
nierolnicze i niele`neŁ 

§ 7. W granicach zmiany planu traci moc uchwaJa Nr XXXI/305/05 Rady Miasta Szczecinek z dnia 

7 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

ｭ28 LUTEGOｬ w Szczecinku (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2006 r. Nr 15, poz. 273). 

§ 8. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek. 

§ 9. UchwaJa ”odlega ogJoszeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta SzczecinekŁ 

§ 10. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 

Województwa źachodnio”omorskiego. 

 

Przewodniczący Rady: 
WiesJaw Suchowiejko 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XXXIX/412/09 

Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 23 listopada 2009 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XXXIX/412/09 

Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 23 listopada 2009 r. 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XXXIX/412/09 

Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 23 listopada 2009 r. 

Rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag wniesionych do ”rojektu 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, co nastę”uje: 

Na ”odstawie o`wiadczenia Burmistrza Miasta Szczecinek w sprawie braku uwag do projektu zmiany 

miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego, wyJowonego do ”ublicznego wglądu wraz z ”ro-

gnozą oddziaJywania na `rodowisko, nie rozstrzyga się o s”osobie ich rozpatrzenia. 

źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XXXIX/412/09 

Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 23 listopada 2009 r. 

Rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji, za”isanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do 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; 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, co nastę”uje: 

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

ｭNarutowicza IIｬ oraz z ”rze”rowadzonej analizy wynika, iw realizacja zamierzeL inwestycyjnych okre`lo-

nych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wymaga ”onoszenia kosztów 
z budwetu Miasta Szczecinek na wykonanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które są zada-

niami wJasnymi gminy. 
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UCHWAIA NR XL/381/09 

 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBIATOWIE 

 z dnia 25 listopada 2009 r. 

w sprawie ustalenia liczby przeznaczonych do wydania w 2010 r. nowych licencji na 

wykonywanie trans”ortu drogowego taksówką na terenie Gminy Trzebiatów 

Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 wrze`nia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 

z 2007 r. Nr 125, poz. 874, Nr 176, poz. 1238, Nr 192, poz. 1381, Nr 99, poz. 661; z 2008 r. Nr 218, 

poz. 1391, Nr 234, poz. 1574, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 86, 

poz. 720, Nr 98, poz. 817) Rada Miejska w Trzebiatowie uchwala, co nastę”uje: 


