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UCHWAIA NR XLV/407/10 

 RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE 

 z dnia 29 stycznia 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod przebieg gazociągu 
wysokiego ci`nienia relacji PJoty - Koszalin na terenie gminy Karlino. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 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 45, 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 Miejska w Karlinie 

uchwala, co nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

Ustalenia podstawowe 

§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowa-

nia przestrzennego Gminy Karlino ”rzyjętego uchwaJą Nr XXI/215/08 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 

maja 2008 r. uchwala się Miejscowy Plan źagos”odarowania Przestrzennego terenu ”od ”rzebieg gazo-

ciągu wysokiego ci`nienia relacji PJoty - Koszalin na terenie gminy Karlino, zwany dalej ｭplanemｬ, sporzą-
dzony w o”arciu o uchwaJę Nr XII/115/07 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie 

”rzystą”ienia do o”racowania tego ”lanuŁ 

2. Plan obejmuje w swoich granicach ”as terenu o szeroko`ci 20,0 m o Jącznej ”owierzchni 
36,80 ha, ”rzebiegający linią Jamaną ”rzez obszar gminy od jej granicy zachodniej z gminą Go`cino do 
granicy terenu objętego o”racowaniem odrębnego ”lanu (uchwaJa Nr XI/109/07 Rady Miejskiej w Karlinie 

z dn. 29 czerwca 2007 r.) ”oJowonego ”rzy granicy wschodniej z gminą BiesiekierzŁ Granice obszaru obję-
tego planem okre`lono na rysunku ”lanuŁ 

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

1) zaJącznik Nr 1 - rysunek ”lanu w skali 1:1000 skJadający się z 49 arkuszy oznaczonych kolejnymi nu-

merami oraz rysunek schematyczny, ”rzedstawiający zestawienie wszystkich arkuszy w formacie A-3; 

2) zaJącznik Nr 2 - wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gmi-

ny Karlino ”rzyjętego uchwaJą Nr XXI/215/08 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 maja 2008 r. 

w s”rawie ”rzyjęcia zmiany ｭStudium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego 
gminy Karlinoｬ; 

3) zaJącznik Nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Karlinie o s”osobie roz”atrzenia uwag zgJoszonych 
do projektu planu; 

4) zaJącznik Nr 4 - rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Karlinie o sposobie realizacji zapisanych w planie 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasad ich 

finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

4. Plan okre`la: 

1) ”rzeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o równym przeznaczeniu; 

2) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego i kulturowego; 

3) szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu; 

4) stawki ”rocentowe na ”odstawie, których ustala się o”Jatę za wzrost warto`ci nieruchomo`ci w związku 

z uchwaleniem planu miejscowego. 

§ 2. 1. Ustalenia tekstowe ”lanu skJadają się z ustaleL ogólnych (rozdziaJ 2 niniejszej uchwaJy), 
obejmujących ustalenia dotyczące caJego obszaru lub ”owtarzających się ustaleL dla jednostek elemen-

tarnych oraz ustaleL dla jednostek elementarnych (rozdziaJ 3 niniejszej uchwaJy) wyodrębnionych liniami 

rozgraniczającymi w czę`ci graficznej ”lanuŁ Obowiązuje odczyt obu ”oziomów ustaleLŁ 

2. Na rysunku ”lanu obowiązujące ustalenia graficzne wynikające z ustaleL ”lanu stanowią: 

1) granice terenu objętego ”lanem; 
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2) linie rozgraniczające tereny o równym przeznaczeniu; 

3) granice strefy kontrolowanej gazociągu na obszarach le`nych, stanowiące jednocze`nie linie rozgrani-

czającą tereny o równym sposobie uwytkowania; 
4) oznaczenia barwne i literowe okre`lające ”rzeznaczenie terenów: 

a) R/G - tereny rolnicze, ”rzebieg gazociągu, 
b) ZL - lasy, 

c) ZLo - lasy ochronne, 

d) ZL/G - lasy, pas montawowy gazociągu, 
e) ZLo/G - lasy ochronne, pas montawowy gazociągu, 
f) WS/G - tereny `ródlądowych wód ”owierzchniowych, ”rzebieg gazociągu, 
g) KD/G - teren dróg ”ublicznych, ”rzebieg gazociągu, 
h) KDW/G - tereny dróg wewnętrznych, ”rzebieg gazociągu, 
i) KK/G - tereny kolejowe, ”rzebieg gazociągu, 
j) G - tereny infrastruktury technicznej, ”rzebieg gazociągu; 

5) granice stref ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych; 

6) granice i oznaczenia N-2000 obszarów Natura 2000Ł 

3. Na rysunku planu elementami informacyjnymi są: 

1) o` gazociągu; 
2) granice strefy kontrolowanej gazociągu na terenach rolnych, wód ”owierzchniowych, dróg ”ublicznych 

i wewnętrznych oraz terenach kolejowych; 
3) granice proponowanych w ｭStudium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego 

gminy Karlinoｬ do ustanowienia obszarów chronionej przyrody i ich oznaczenia literowe: 

a) OChK - proponowane obszary chronionego krajobrazu, 

b) ZPK - ”ro”onowany zes”óJ ”rzyrodniczo-krajobrazowy, 

c) UE - ”ro”onowane uwytki ekologiczneŁ 
RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne 

§ 3. 1. Ustala się ”arametry gazociągu wysokiego ci`nienia: `rednica (ŚN) 500-700 mm, ci`nienie 
robocze (PN) do 8,4 MPa. 

2. CaJy teren ujęty w ”lanie obejmuje zakaz budowy trwaJych i tymczasowych budynków oraz bu-

dowli, w tym obiektów rolniczych, z wyJączeniem mowliwo`ci budowy elementów (innych sieci) infra-

struktury technicznej przy zachowaniu wymaganej odlegJo`ciŁ 

3. Wyznacza się strefę kontrolowaną gazociągu: 

1) na terenach rolniczych, `ródlądowych wód ”owierzchniowych, dróg ”ublicznych i wewnętrznych oraz 
terenach kolejowych o szeroko`ci 12 m z centralnie umieszczoną osią gazociągu; w obszarze strefy 
kontrolowanej grunty ”ozostają w uwytkowaniu rolniczym z ograniczeniami obejmującymi zakaz: 

a) nasadzeL drzew i krzewów oraz u”raw trwaJych, ”lantacji i sadów, 
b) wykonywania prac ziemnych ”oza ”owierzchniową u”rawą roli, w szczególno`ci wyko”ów, rowów 

i zbiorników wodnych, 
c) utwardzania ”owierzchni gruntów, urządzania staJych i czasowych skJadowisk ”Jodów rolnych oraz 

innych ”roduktów i materiaJów; 
2) do”uszcza się ”rzesunięcie osi gazociągu wraz ze strefą kontrolowaną w stosunku do trasy wyzna-

czonej na rysunku planu, pod warunkiem, we granica strefy kontrolowanej nie wykracza ”oza granice 
terenu objętego ”lanem, a w obszarach zbliwenia do istniejących gazociągów ŚN 150 (z wyjątkiem 

skrzywowaL) odlegJo`ć osi gazociągów będzie nie mniejsza niw 11 m; 

3) na terenach le`nych o szeroko`ci 4 m z centralnie umieszczoną osia gazociągu; w obszarze strefy 
kontrolowanej grunty wyJączone są z uwytkowania le`nego i nastę”uje trwaJe wylesienie. 

4. W granicach strefy kontrolowanej obowiązuje zakaz: 

1) wykonywania wyko”ów, rowów i zbiorników wodnych; 

2) nasadzeL drzew i krzewów; 

3) utwardzania ”owierzchni gruntów, urządzania staJych i tymczasowych skJadowisk drewna oraz ja-

kichkolwiek innych ”roduktów i materiaJówŁ 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 19 ｦ 2789 ｦ Poz. 376 

 

5. Na okres budowy gazociągu nastę”uje czasowe wyJączenie z uwytkowania le`nego oraz czasowe 
wylesienie pasa montawowego gazociągu obejmującego ”rzylegJe do strefy kontrolowanej ”asy gruntów 
o szeroko`ci 4 m na ”óJnoc i 2,5 m na ”oJudnie od niejŁ 

§ 4. 1. źobowiązuje się inwestora i wykonawcę inwestycji do rygorystycznego ”rzestrzegania wy-

mogów ochrony `rodowiska, a w szczególno`ci: 

1) prace nie mogą zmieniać ukJadów istniejących stosunków wodnych, ukJadu cieków i systemów me-

lioracyjnych tak na terenie inwestycji, jak i na terenach sąsiednichŁ W ”rzy”adku uszkodzeL lub wy-

stą”ienia innych kolizji, nalewy system odbudować lub ”rzebudować w ”orozumieniu z jego zarządcą 
w s”osób za”ewniający jego ”rawidJowe dziaJanie; 

2) nalewy ograniczyć do niezbędnego minimum zmiany struktury gleb w obrębie wykonywanych ”rac 
ziemnych na terenach rolnych, dotyczy to zarówno obszaru strefy kontrolowanej, jak i obszarów ”asa 
montawowego ”omiędzy granicami strefy kontrolowanej a granicami planu; 

3) wyko”y nalewy zabez”ieczyć ”rzed w”adaniem w nie zwierząt; 
4) na terenach le`nych nalewy zachować ukJad istniejących dróg i duktów le`nychŁ Obszary ”asa monta-

wowego czasowo wylesione nalewy rekultywować; gazociąg ”od drogami le`nymi ”owinien być za-

bezpieczony przed mowliwymi przejazdami cięwkiego s”rzętu; 
5) w obrębie obszaru Natura 2000 oraz w obszarach ”ro”onowanych w ｭWaloryzacji przyrodniczej gmi-

ny Karlinoｬ i Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Karlino do 

ochrony przyrodniczo-krajobrazowej, nalewy: 
a) prace ziemne w trakcie budowy gazociągu nalewy ograniczyć do niezbędnego minimum, 

b) ”o zakoLczeniu robót nalewy ”rze”rowadzić kom”leksową rekultywację ”rzywracając ”ierwotne 
uksztaJtowanie rzeuby terenu oraz ”ierwotny stan warunków glebowych i stosunków wodnych, 
umowliwiających ”rawidJowy rozwój zes”oJów ro`lin charakterystycznych dla danego siedliska, 

c) ”as strefy kontrolowanej gazociągu wyodrębniony w obszarach le`nych nalewy obsiać trawą lub 
obsadzić inną ro`linno`cią o charakterze zbiorowisk naturalnych, wystę”ujących w danym typie 

siedliskowym lasu z wyJączeniem drzew i krzewów, 

d) wykonać ”rzebieg gazociągu ”rzez największe cieki wodne (rzeka Parsęta) metodą bezwyko”ową 
pod dnem bez naruszania koryta cieków; 

6) na etapie projektu technicznego i przed uzyskaniem ”ozwolenia na budowę nalewy: 
a) na trasie ”rzebiegu gazociągu ”rzez obszary cenne ”rzyrodniczo, wskazane w ｭWaloryzacji przy-

rodniczej gminy Karlinoｬ, ”rze”rowadzić inwentaryzację ”rzyrodniczą ”odczas ”eJnego okresu 
wegetacyjnego, ”od kątem wystę”owania stanowisk chronionych gatunków ro`lin i zwierząt; 
inwentaryzację tę nalewy ”rzekazać Urzędowi Miejskiemu w Karlinie, 

b) w ”rzy”adku stwierdzenia wystę”owania w granicach analizowanego terenu chronionych gatun-

ków ro`lin i zwierząt nalewy uzyskać stosowne ”ozwolenia i uzgodnienia dotyczące ”lanowanej 
inwestycji, od organów od”owiedzialnych za ochronę `rodowiska; 

7) ustalona w ”lanie trasa gazociągu będzie mowliwa do”iero gdy zostanie ”rze”rowadzona ”rocedura 

w s”rawie ocen oddziaJywania ”lanowanej inwestycji na obszar Natura 2000 i ocena ta nie wykawe 
niekorzystnego w”Jywu tej inwestycji na stan siedlisk ”rzyrodniczych oraz chronionych gatunków ro`lin 

i zwierząt, dla których ochrony wyznaczone zostaJy obszary Natura 2000. 

2. W odniesieniu do wystę”ujących na trasie gazociągu i oznaczonych na rysunku ”lanu granicami 

i symbolami ｭW-IIIｬ stref ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, na których 
podejmowane będą ”race ziemne ”olegającej na ”rowadzeniu interwencyjnych badaL archeologicznych, 
obowiązują nastę”ujące nakazy: 

1) uzgodnienie z odpowiednim organem do s”raw ochrony zabytków wszelkich zamierzeL inwestycyj-

nych oraz innych związanych z ”racami ziemnymi; 

2) przeprowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziemnych 

na zasadach okre`lonych ”rze”isami szczególnymi dotyczących ochrony zabytkówŁ 

3. Przy realizacji gazociągu nalewy stosować rozwiązania techniczne i technologiczne za”ewniające 
maksymalną eliminację mowliwo`ci jego awarii, w tym system monitoringu pracy i wczesnego ostrzegania 

o zagroweniachŁ 

4. Na eta”ie ”rojektu technicznego gazociągu nalewy szczegóJowo uzgodnić wymogi dotyczące skrzy-

wowaL i zbliweL jego ”rzebiegu z istniejącymi sieciami ”rzesyJowymi i lokalną infrastrukturą technicznąŁ 
W szczególno`ci na eta”ie ”rojektu technicznego nalewy ustalić s”osoby zabez”ieczenia istniejących gazo-

ciągów oraz zasad bez”ieczeLstwa ”rac w ich sąsiedztwie, a takwe w sąsiedztwie linii, urządzeL i innych 

instalacji energetycznych. 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 19 ｦ 2790 ｦ Poz. 376 

 

RozdziaJ 3 

Ustalenia dla jednostek elementarnych 

§ 5. 1. Okre`la się nastę”ujące ustalenia dla wyodrębnionych na rysunku ”lanu liniami rozgraniczającymi, 
oznaczonych symbolem literowym rodzaju przeznaczenia i kolejnym numerem jednostek elementarnych: 

1) R/G-1 ”rzebieg gazociągu ”rzez tereny rolnicze; 
2) R/G-1 ”rzebieg gazociągu ”rzez tereny rolnicze; 
3) KDW/G-1 ”rzebieg gazociągu ”od drogą wewnętrzną; ”rzeko” lub ”rzewiert z ”rzywróceniem do 

pierwotnego stanu; 

4) R/G-2.1 przebieg gazociągu ”rzez tereny rolnicze; strefa ochrony konserwatorskiej ｭW-IIIｬ; 
5) R/G-2Ł2 ”rzebieg gazociągu ”rzez tereny rolnicze; 
6) KDW/G-2 ”rzebieg gazociągu ”od drogą wewnętrzną, dojazdową; ”rzeko” lub ”rzewiert z ”rzywróce-

niem do pierwotnego stanu; 

7) R/G-3Ł1 ”rzebieg gazociągu ”rzez tereny rolnicze; 
8) KDW/G-3 ”rzebieg gazociągu ”od drogą wewnętrzną, dojazdową; ”rzeko” lub ”rzewiert z ”rzywróce-

niem do pierwotnego stanu; 

9) R/G-3Ł2 ”rzebieg gazociągu ”rzez tereny rolnicze; 
10) R/G-3Ł3 ”rzebieg gazociągu przez tereny rolnicze; 

11) R/G-3Ł4 ”rzebieg gazociągu ”rzez tereny rolnicze; strefa ochrony konserwatorskiej ｭW-IIIｬ; 
12) KDW/G-4 ”rzebieg gazociągu ”od drogą wewnętrzną, dojazdową, ”rywatną; ”rzeko” lub ”rzewiert 

z ”rzywróceniem do pierwotnego stanu. Strefa ochrony konserwatorskiej ｭW-IIIｬ; 
13) R/G-4Ł1 ”rzebieg gazociągu ”rzez tereny rolnicze; strefy ochrony konserwatorskiej ｭW-IIIｬ; 
14) R/G-4Ł2 ”rzebieg gazociągu ”rzez tereny rolnicze; 
15) KDW/G-5 ”rzebieg gazociągu ”od drogą wewnętrzną, dojazdową; ”rzeko” lub ”rzewiert z ”rzywróce-

niem do pierwotnego stanu; 

16) R/G-5Ł1 ”rzebieg gazociągu ”rzez tereny rolnicze; 
17) R/G-5Ł2 ”rzebieg gazociągu ”rzez tereny rolnicze; 
18) R/G-5Ł3 ”rzebieg gazociągu ”rzez tereny rolnicze; 
19) KD/G-1 ”rzebieg gazociągu ”od drogą ”owiatową, klasy ｭZｬ; ”rzewiert z ”rzywróceniem do pierwot-

nego stanu; 

20) R/G-6Ł1 ”rzebieg gazociągu ”rzez tereny rolnicze; 
21) R/G-6Ł2 ”rzebieg gazociągu ”rzez tereny rolnicze; 
22) R/G-6Ł3 ”rzebieg gazociągu ”rzez tereny rolnicze; 

23) WS/G-1 ”rzebieg gazociągu ”rzez wody `ródlądowe, rów melioracyjny, przewiert lub przekop; 

24) KDW/G-6 ”rzebieg gazociągu ”od drogą wewnętrzną, dojazdową; ”rzeko” lub ”rzewiert z ”rzywróce-

niem do pierwotnego stanu; 

25) R/G-7Ł1 ”rzebieg gazociągu ”rzez tereny rolnicze; 

26) R/G-7Ł2 ”rzebieg gazociągu ”rzez tereny rolnicze; strefa ochrony konserwatorskiej ｭW-III; 

27) R/G-7Ł3 ”rzebieg gazociągu ”rzez tereny rolnicze, rów melioracyjny; strefa ochrony konserwatorskiej 
ｭW-IIIｬ; 

28) G-7Ł4 ”rzebieg gazociągu przez tereny rolnicze; 

29) R/G-7Ł5 ”rzebieg gazociągu ”rzez tereny rolnicze; 
30) KDW/G-7 ”rzebieg gazociągu ”od drogą wewnętrzną, lokalną Karwin-Krukowo; przekop lub przewiert 

z ”rzywróceniem do pierwotnego stanu; 

31) R/G-8Ł1 ”rzebieg gazociągu ”rzez tereny rolnicze; 

32) R/G-8Ł2 ”rzebieg gazociągu ”rzez tereny rolnicze; 
33) R/G-8Ł3 ”rzebieg gazociągu ”rzez tereny rolnicze; 
34) KD/G-2 ”rzebieg gazociągu ”od drogą ”owiatową, lokalną; ”rzewiert z ”rzywróceniem do ”ierwotnego 

stanu; 

35) R/G-9 ”rzebieg gazociągu przez tereny rolnicze; 

36) KDW/G-8 ”rzebieg gazociągu ”od drogą wewnętrzną, dojazdową; ”rzeko” lub ”rzewiert z ”rzywróce-

niem do pierwotnego stanu; 

37) R/G-10Ł1 ”rzebieg gazociągu ”rzez tereny rolnicze; 
38) R/G-10Ł2 ”rzebieg gazociągu ”rzez tereny rolnicze; 

39) R/G-10Ł3 ”rzebieg gazociągu ”rzez tereny rolnicze; 
40) WS/G-2 ”rzebieg gazociągu ”rzez wody `ródlądowe; ”rzewiert; 
41) R/G-11 ”rzebieg gazociągu ”rzez tereny rolnicze; 
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42) KDW/G-9 ”rzebieg gazociągu, ”od drogą wewnętrzną, dojazdową, ”olną; ”rzeko” lub przewiert z przy-

wróceniem do pierwotnego stanu; 

43) R/G-12Ł1 ”rzebieg gazociągu ”rzez tereny rolnicze; 
44) R/G-12Ł2 ”rzebieg gazociągu ”rzez tereny rolnicze; 
45) R/G-12ł3 ”rzebieg gazociągu ”rzez tereny rolnicze; 
46) KDW/G-10Ł1 ”rzebieg gazociągu ”od drogą wewnętrzną, dojazdową ”olną; ”rzeko” lub ”rzewiert z ”rzy-

wróceniem do pierwotnego stanu; 

47) KŚWł10Ł2 ”rzebieg gazociągu ”od drogą wewnętrzną, dojazdową ”olną; ”rzeko” lub ”rzewiert z ”rzy-

wróceniem do pierwotnego stanu; 

48) R/G-13Ł1 ”rzebieg gazociągu przez tereny rolnicze; 

49) R/G-13Ł2 ”rzebieg gazociągu ”rzez tereny rolnicze; 
50) G-1 ”rzebieg gazociągu ”rzez grunty le`ne, ciek wodny; 
51) ZL/G-1 pas montawowy gazociągu na gruntach le`nych; 
52) R/G-14Ł1 ”rzebieg gazociągu ”rzez tereny rolnicze; 
53) R/G-14Ł2 ”rzebieg gazociągu ”rzez tereny rolnicze; 
54) KDW/G-11 ”rzebieg gazociągu, ”od drogą wewnętrzną, lokalną; ”rzeko” lub ”rzewiert z ”rzywróce-

niem do pierwotnego stanu; 

55) R/G-15Ł1 ”rzebieg gazociągu ”rzez tereny rolnicze; 
56) R/G-15.2 przebieg gazociągu ”rzez tereny rolnicze; ”rzewiert lub ”rzeko” ”od drogą dojazdową; 
57) R/G-15Ł3 ”rzebieg gazociągu ”rzez tereny rolnicze; 
58) R/G-15Ł4 ”rzebieg gazociągu ”rzez tereny rolnicze; 
59) R/G-15Ł5 ”rzebieg gazociągu ”rzez tereny rolnicze; 
60) KD/G-3 przebieg gazociągu ”od drogą ”owiatową klasy ｭZｬ; ”rzewiert z ”rzywróceniem do pierwot-

nego stanu; 

61) R/G-16Ł1 ”rzebieg gazociągu ”rzez tereny rolnicze; strefy ochrony konserwatorskiej ｭW-IIIｬ; skrzywo-

wanie z istniejącym gazociągiem w.c. DN 150; 

62) R/G-16.2 przebieg gazociągu ”rzez tereny rolnicze; strefy ochrony konserwatorskiej ｭW-IIIｬ; 
63) KDW/G-12 ”rzebieg gazociągu ”od drogą wewnętrzną, lokalną, KowaLcz-Kar`cino; ”rzeko” lub 

”rzewiert z ”rzywróceniem do pierwotnego stanu; strefy ochrony konserwatorskiej ｭW-IIIｬ; 
64) R/G-17Ł1 ”rzebieg gazociągu ”rzez tereny rolnicze; strefy ochrony konserwatorskiej ｭW-IIIｬ; 
65) R/G-17Ł2 ”rzebieg gazociągu ”rzez tereny rolnicze; 
66) R/G-17Ł3 ”rzebieg gazociągu ”rzez tereny rolnicze; 
67) R/G-17Ł4 ”rzebieg gazociągu ”rzez tereny rolnicze; 

68) KDW/G-13 ”rzebieg gazociągu ”od drogą wewnętrzną, dojazdową, ”olną; ”rzeko” lub ”rzewiert z ”rzy-

wróceniem do pierwotnego stanu; 

69) R/G-18Ł1 ”rzebieg gazociągu ”rzez tereny rolnicze; 
70) R/G-18Ł2 ”rzebieg gazociągu ”rzez tereny rolnicze, ”rzewiert lub ”rzeko” ”od drogą dojazdową; 
71) R/G-18Ł3 ”rzebieg gazociągu ”rzez tereny rolnicze, ”rzewiert lub ”rzeko” ”od drogą dojazdową; 
72) R/G-18Ł4 ”rzebieg gazociągu ”rzez tereny rolnicze; 
73) KDW/G-14 ”rzebieg gazociągu ”od drogą wewnętrzną, lokalną, Kar`cino-Lubiechowo; przekop lub 

”rzewiert z ”rzywróceniem do pierwotnego stanu; 

74) R/G-19 ”rzebieg gazociągu ”rzez tereny rolnicze; 
75) G-2Ł1 ”rzebieg gazociągu ”rzez grunty le`ne; 

76) ZL/G-2.1 pas montawowy gazociągu na gruntach le`nych; 

77) G-2Ł2 ”rzebieg gazociągu ”rzez grunty le`ne; 

78) ZL/G-2.2 pas montawowy gazociągu na gruntach le`nych; nalewy ”rze”rowadzić rekultywację ”rzy-

wracającą s”ecyficzny charakter doliny i jej stoków oraz dotychczasowy s”osób uwytkowania; 
79) KDW/G - 15 przebieg gazociągu ”od drogą wewnętrzną, dojazdową; ”rzeko” lub ”rzewiert z ”rzy-

wróceniem do pierwotnego stanu; 

80) R/G-20Ł1 ”rzebieg gazociągu ”rzez tereny rolnicze; strefa ochrony konserwatorskiej ｭW-IIIｬ; 
81) R/G-20Ł2 ”rzebieg gazociągu ”rzez tereny rolnicze; strefa ochrony konserwatorskiej ｭW-IIIｬ; 
82) R/G-20Ł3 ”rzebieg gazociągu ”rzez tereny rolnicze; 
83) KDW/G-16Ł1 ”rzebieg gazociągu ”od drogą wewnętrzną Czerwięcino-Lubiechowo; przekop lub prze-

wiert z ”rzywróceniem do pierwotnego stanu; 

84) KK/G-1.1 przebieg gazociągu ”rzez nie uwytkowane tereny kolejowe; ”rzeko” lub ”rzewiert z ”rzy-

wróceniem do pierwotnego stanu; 

85) KDW/G-16Ł2 ”rzebieg gazociągu ”od drogą wewnętrzną Czerwięcino-Lubiechowo; przekop lub prze-

wiert z ”rzywróceniem do pierwotnego stanu; 
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86) KK/G-1Ł2 ”rzebieg gazociągu ”rzez nie uwytkowane tereny kolejoweŁ Przeko” lub ”rzewiert z ”rzy-

wróceniem do pierwotnego stanu; 

87) KDW/G-16Ł3 ”rzebieg gazociągu ”od drogą wewnętrzną Czerwięcino-Lubiechowo; przekop lub prze-

wiert z ”rzywróceniem do pierwotnego stanu; 

88) R/G-21 Przebieg gazociągu ”rzez tereny rolnicze; 
89) KDW/G-17 ”rzebieg gazociągu ”od drogą wewnętrzną, lokalną; ”rzeko” lub ”rzewiert z ”rzywróce-

niem do pierwotnego stanu; 

90) R/G-22Ł1 ”rzebieg gazociągu ”rzez tereny rolnicze; strefy ochrony konserwatorskiej ｭW-IIIｬŁ Na czę`ci 
obszaru zbliwenie do istniejącego gazociągu wŁcŁ ŚN 150, odlegJo`ć ”onad 11,0 m; 

91) R/G-22Ł2 ”rzebieg gazociągu ”rzez tereny rolnicze; strefy ochrony konserwatorskiej ｭW-IIIｬ; zbliwenie 
do istniejącego gazociągu wŁcŁ ŚN 150, odlegJo`ć ”onad 11,0 m; 

92) KDW/G-18 ”rzebieg gazociągu ”od drogą wewnętrzną, dojazdową; ”rzeko” lub ”rzewiert z ”rzywróce-

niem do ”ierwotnego stanu; zbliwenie do istniejącego gazociągu wŁcŁ ŚN 150, odlegJo`ć ”onad 11,0 m; 

93) R/G-22a ”rzebieg gazociągu ”rzez tereny rolnicze; zbliwenie do istniejącego gazociągu wŁcŁ ŚN 150, 
odlegJo`ć ”onad 11,0 m; 

94) KDW/G-18a ”rzebieg gazociągu ”od drogą wewnętrzną, dojazdową; ”rzeko” lub ”rzewiert z ”rzywróce-

niem do ”ierwotnego stanu; zbliwenie do istniejącego gazociągu w.c. DN 150, odlegJo`ć ”onad 11,0 m; 

95) R/G-23Ł1 ”rzebieg gazociągu ”rzez tereny rolnicze; zbliwenie do istniejącego gazociągu wŁcŁ ŚN 150, 
odlegJo`ć ”onad 11,0 m; 

96) R/G-23Ł2 ”rzebieg gazociągu ”rzez tereny rolnicze; zbliwenie do istniejącego gazociągu w.c. DN 150, 

odlegJo`ć ”onad 11,0 m; 

97) KDW/G-19 ”rzebieg gazociągu ”od drogą wewnętrzną, dojazdową; ”rzeko” lub ”rzewiert z ”rzywróce-

niem do ”ierwotnego stanuŁ źbliwenie do istniejącego gazociągu wŁcŁ ŚN 150, odlegJo`ć ”onad 11,0 m; 

98) R/G-24.1 przebieg gazociągu ”rzez tereny rolnicze; zbliwenie do istniejącego gazociągu wŁcŁ ŚN 150, 
odlegJo`ć ”onad 11,0 m; 

99) R/G-24Ł2 ”rzebieg gazociągu ”rzez tereny rolnicze; zbliwenie do istniejącego gazociągu wŁcŁ ŚN 150, 
odlegJo`ć ”onad 11,0 m; 

100) R/G-24Ł3 ”rzebieg gazociągu ”rzez tereny rolnicze; strefa ochrony konserwatorskiej ｭW-IIIｬ; zbli-

wenie do istniejącego gazociągu wŁcŁ ŚN 150, odlegJo`ć ”onad 11,0 m; 

101) R/G-24Ł4 ”rzebieg gazociągu ”rzez tereny rolnicze; strefa ochrony konserwatorskiej ｭW-IIIｬ; obszar 

w dolinie rzeki objęty ”rogramem ｭNATURA-2000ｬ - ｭŚorzecze Parsętyｬ; ”rzewiert ”od caJym obsza-

rem ｭNATURA-2000ｬ; nalewy ”rze”rowadzić rekultywację ”rzywracającą warunki glebowo-wodne 

umowliwiające rozwój charakterystycznych dla dolin zbiorowisk ro`linnych, uksztaJtować ”onownie 
w ”rzy”adku naruszenia stoki i dno doliny rzecznej; obszar zagrowenia ”owodzią wodą 1%; 

102) WS/G-3 ”rzebieg gazociągu ”rzez wody `ródlądowe, rzekę Parsętę; ”rzewiert; teren znajdujący się 
w obszarze ｭNATURA-2000ｬ - ｭŚorzecze Parsętyｬ; nalewy ”rze”rowadzić rekultywację ”rzywracającą 
warunki glebowo-wodne, umowliwiające rozwój charakterystycznych dla doliny zbiorowisk ro`linnych, 
uksztaJtować ”onownie w ”rzy”adku naruszenia stoki i dno doliny rzecznej; obszar zagrowenia powo-

dzią wodą 1%; 
103) R/G - 5 ”rzebieg gazociągu ”rzez tereny rolnicze; obszar objęty ”rogramem ｭNATURA-2000ｬ - 

ｭŚorzecze Parsętyｬ; ”rzewiert ”od caJym obszarem ｭNATURA-2000ｬ; nalewy ”rze”rowadzić rekulty-

wację ”rzywracającą warunki glebowo-wodne umowliwiające rozwój charakterystycznych dla doliny 
zbiorowisk ro`linnych, uksztaJtować ”onownie w ”rzy”adku naruszenia stoki i dno doliny rzecznej; 
obszar zagrowenia ”owodzią wodą 1%; 

104) G-3Ł1 ”rzebieg gazociągu ”rzez grunty le`ne; Obszar objęty ”rogramem ｭNATURA-2000ｬ - ｭDorze-

cze Parsęty; las wodochronny; ”rzewiert ”od caJym obszarem ｭNATURA-2000ｬ; nalewy ”rze”rowa-

dzić rekultywację gleby i warunków wodnych; las wylesiony obsiać trawami i ro`linno`cią o charakte-

rze zbiorowisk naturalnych wystę”ujących w tym lesie z wyJączeniem drzew i krzewów; zbliwenie do 
istniejącego gazociągu wŁcŁ ŚN 150, odlegJo`ć ”onad 11,0 m; 

105) Zlo/G-3.1 pas montawowy gazociągu na gruntach le`nych; obszar objęty ”rogramem ｭNATURA-

2000ｬ - ｭŚorzecze Parsętyｬ; ”rzewiert ”od caJym obszarem ｭNATURA-2000ｬ; las wodochronny. Na-

lewy ”rze”rowadzić rekultywację gleby i warunków wodnych; ”as wylesiony obsiać trawami i ro`lin-

no`cią o charakterze zbiorowisk naturalnych wystę”ujących w tym lesie; 

106) G-3Ł2 ”rzebieg gazociągu ”rzez grunty le`ne; obszar objęty ”rogramem ｭNATURA-2000ｬ - ｭDorze-

cze Parsętyｬ; ”rzewiert ”od caJym obszarem ｭNATURA-2000ｬ; nalewy ”rze”rowadzić rekultywację 
gleby i warunków wodnych; ”as wylesiony obsiać trawami i ro`linno`cią wystę”ującą w danym zbio-

rowisku le`nym z wyJączeniem drzew i krzewów; zbliwenie do istniejącego gazociągu wŁcŁ ŚN 150, 
odlegJo`ć ”onad 11,0 m; 
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107) ZLo/G-3.2 pas montawowy gazociągu na gruntach le`nych; obszar objęty ”rogramem ｭNATURA-

2000ｬ - ｭŚorzecze Parsętyｬ; ”rzewiert ”od caJym obszarem ｭNATURA-2000ｬ; las wodochronny. Nale-

wy ”rze”rowadzić rekultywację gleby i warunków wodnych; ”as wylesiony obsiać trawami i ro`linno-

`cią wystę”ującą w danym zbiorowisku le`nym; 

108) R/G - 26 ”rzebieg gazociągu ”rzez tereny rolnicze; 
109) KD/G-4 ”rzebieg gazociągu ”od drogą wojewódzką, klasy ｭZｬ; ”rzewiert z ”rzywróceniem do 

pierwotnego stanu; 

110) R/G - 27Ł1 ”rzebieg gazociągu ”rzez tereny rolnicze; obszar ”ro”onowany do ochrony jako uwytek 
ekologiczny; nalewy ”rze”rowadzić rekultywację gleby umowliwiającą rozwój zes”oJów ro`linnych sta-

nowiących miejsca werowania tygrzyka i trzmiela ziemnego; 

111) R/G-27Ł2 ”rzebieg gazociągu ”rzez tereny rolnicze; obszar ”ro”onowany do ochrony jako uwytek 
ekologiczny; nalewy ”rze”rowadzić rekultywację gleby umowliwiającą rozwój zes”oJów ro`linnych sta-

nowiących miejsca werowania tygrzyka i trzmiela ziemnego; skrzywowanie z siecią ”odziemną lokalnej 
infrastruktury technicznej; 

112) R/G-27Ł3 ”rzebieg gazociągu ”rzez tereny rolnicze; obszar ”ro”onowany do ochrony jako uwytek 
ekologiczny; nalewy ”rze”rowadzić rekultywację gleby umowliwiającą rozwój zes”oJów ro`linnych sta-

nowiących miejsca werowania tygrzyka i trzmiela ziemnego; 

113) KD/G-5 ”rzebieg gazociągu ”od drogą ”owiatową klasy ｭZｬ z torowiskiem kolejowym; przewiert 

z ”rzywróceniem do pierwotnego stanu; 

114) KK/G-2 ”rzebieg gazociągu ”rzez tereny kolejowe, ”od linią z trakcją elektryczną; ”rzewiert 
z ”rzywróceniem do pierwotnego stanu; 

115) KDW/G-20 ”rzebieg gazociągu ”od drogą wewnętrzną, lokalną; ”rzeko” lub ”rzewiert z ”rzywró-
ceniem do pierwotnego stanu; 

116) R/G-28Ł1 ”rzebieg gazociągu ”rzez tereny rolnicze; skrzywowanie z siecią ”odziemną siecią lokal-

nej infrastruktury technicznej; 

117) R/G-28Ł2 ”rzebieg gazociągu ”rzez tereny rolnicze; na fragmencie obszaru zbliwenie do istniejące-

go gazociągu wŁcŁ ŚN 150, odlegJo`ć ”onad 11,0 m; 

118) KDW/G-21 ”rzebieg gazociągu ”od drogą wewnętrzną, dojazdową; ”rzeko” lub ”rzewiert z ”rzywró-
ceniem do ”ierwotnego stanu; zbliwenie do istniejącego gazociągu wŁcŁ ŚN 150, odlegJo`ć ”onad 11,0 m; 

119) Gł4Ł1 ”rzebieg gazociągu ”rzez grunty le`ne; obszar objęty ”rogramem ｭNATURA-2000ｬ - ｭDolina 

Radwi, Chocieli i Chotliｬ; nalewy ”rze”rowadzić rekultywację gleby i warunków wodnych w glebie 
w celu zachowania siedliska lasów wilgotnych, stanowisk brzeziny bagiennej, Jozowisk; zbliwenie do 
istniejącego gazociągu wŁcŁ ŚN 150, odlegJo`ć ”onad 11,0 m; 

120) ZL/G-4.1 pas montawowy gazociągu na gruntach le`nych; obszar objęty ”rogramemｬNATURA-

2000ｬ - ｭDolina Radwi, Chocieli i Chotliｬ; nalewy ”rze”rowadzić rekultywację gleby i warunków wodnych 

w glebie w celu zachowania siedliska lasów wilgotnych, stanowisk brzeziny bagiennej, Jozowisk; 
121) G-4Ł2 ”rzebieg gazociągu ”rzez grunty le`ne; obszar objęty ”rogramem ｭNATURA-2000ｬ - ｭDolina 

Radwi, Chocieli i Chotliｬ; nalewy ”rze”rowadzić rekultywację gleby i warunków wodnych w glebie 
w celu zachowania siedliska lasów wilgotnych, stanowisk brzeziny bagiennej, Jozowisk; zbliwenie do 
istniejącego gazociągu wŁcŁ ŚN 150, odlegJo`ć ”onad 11,0 m; 

122) ZL/G-4.2 pas montawowy gazociągu na gruntach le`nych; obszar objęty ”rogramemｬNATURA-

2000ｬ - ｭDolina Radwi, Chocieli i Chotliｬ PLH 320022; nalewy ”rze”rowadzić rekultywację gleby 
i warunków wodnych w glebie w celu zachowania siedliska lasów wilgotnych, stanowisk brzeziny 
bagiennej, Jozowisk; 

123) R/G-29 ”rzebieg gazociągu ”rzez tereny rolnicze; obszar objęty ”rogramem ｭNATURA-2000ｬ - 

ｭDolina Radwi, Chocieli i Chotliｬ PLH 320022; nalewy ”rze”rowadzić rekultywację gleby i warunków 
wodnych w obrębie charakterystycznej doliny torfowiskowej z zes”oJami trawiastymi ”odmokJych Jąk; 
zbliwenie do istniejącego gazociągu wŁcŁ ŚN 150, odlegJo`ć ”onad 11,0 m; 

124) KDW/G - 22 ”rzebieg gazociągu ”od drogą wewnętrzną, dojazdową; ”rzeko” lub ”rzewiert z ”rzy-

wróceniem do ”ierwotnego stanu; obszar objęty programem ｭNATURA-2000ｬ - ｭDolina Radwi, Chocieli 

i Chotliｬ PLH 320022; zbliwenie do istniejącego gazociągu wŁcŁ ŚN - 150, odlegJo`ć ”onad 11,0 m; 

125) R/G-30Ł12 ”rzebieg gazociągu ”rzez tereny rolnicze; obszar objęty ”rogramem ｭNATURA-2000ｬ - 
ｭDolina Radwi, Chocieli i Chotliｬ PLH 320022; obowiązuje rekultywacja w zakresie ”rzywrócenia 
i utrzymania warunków glebowo-wodnych, umowliwiających rozwój ro`linno`ci bagiennej i torfowi-

skowej; zbliwenie do istniejącego gazociągu wŁcŁ ŚN 150, odlegJo`ć ”onad 11,0 m; 

126) R/G-30Ł2 ”rzebieg gazociągu ”rzez tereny rolnicze; obszar objęty ”rogramem NATURA-2000ｬ - 
ｭDolina Radwi, Chocieli i Chotliｬ PLH 320022; obowiązuje rekultywacja w zakresie ”rzywrócenia 
i utrzymania warunków glebowo-wodnych, umowliwiających rozwój ro`linno`ci bagiennej i torfowi-

skowej; na czę`ci obszaru zbliwenie do istniejącego gazociągu wŁcŁ ŚN 150, odlegJo`ć ”onad 11,0 m; 
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127) KDW/G-23 ”rzebieg gazociągu ”od drogą wewnętrzną, dojazdową; ”rzeko” lub ”rzewiert z ”rzy-

wróceniem do pierwotnego stanu; zbliwenie do istniejącego gazociągu wŁcŁ ŚN 150, odlegJo`ć ”onad 
11,0 m; 

128) R/G-31Ł1 ”rzebieg gazociągu ”rzez tereny rolnicze; na fragmencie obszaru zbliwenie do istniejące-

go gazociągu wŁcŁ ŚN 150, odlegJo`ć ”onad 11,0 m; 

129) R/G - 31Ł2 ”rzebieg gazociągu przez tereny rolnicze; 

130) KDW/G-24 ”rzebieg gazociągu ”od drogą wewnętrzną, dojazdową; ”rzeko” lub ”rzewiert z ”rzy-

wróceniem do pierwotnego stanu; 

131) R/G-32Ł1 ”rzebieg gazociągu ”rzez tereny rolnicze; 
132) R/G-32Ł2 ”rzebieg gazociągu ”rzez tereny rolnicze; 

133) R/G-32Ł3 ”rzebieg gazociągu ”rzez tereny rolnicze; 
134) R/G-32Ł4 ”rzebieg gazociągu ”rzez tereny rolnicze; 
135) KD/G-6 ”rzebieg gazociągu ”od drogą gminną lokalną; ”rzeko” lub ”rzewiert z ”rzywróceniem do 

pierwotnego stanu; 

136) KD/G-7 przebieg gazociągu ”od drogą ”owiatową klasy ｭLｬ; ”rzewiert z ”rzywróceniem do pier-

wotnego stanu; 

137) R/G-33 Przebieg gazociągu ”rzez tereny rolnicze; skrzywowanie z istniejącymi gazociągami w.c. 

DN 150 i s.c. 

§ 6. Przeznacza się na cele niele`ne grunty le`ne o Jącznej ”owierzchni 0,3792 ha, w tym: 

1) 0,3048 ha gruntów le`nych za zgodą Ministra Finansów - zgodnie z decyzją Nr ZS-D-2120/216/2008 

z dnia 20 stycznia 2009 r.; 

2) 0.0744 ha gruntów le`nych za zgodą MarszaJka Województwa źachodnio”omorskiego - zgodnie 

z decyzją Nr WRiO_-IV-EN-6140-25/08 z dnia 31 ”audziernika 2008 r. 

§ 7. 1. Na czas realizacji gazociągu ustala się: 

1) czasową zmianę ”rzeznaczenia na cele niele`ne gruntów le`nych o Jącznej ”owierzchni 0,6162 ha, w tym: 

a) 0,4953 ha gruntów le`nych za zgodą Ministra _rodowiska - zgodnie z decyzją Nr ZS-D-

2120/216/2008 z dnia 20 stycznia 2009 r., 

b) 0,1209 ha gruntów le`nych za zgodą MarszaJka Województwa Zachodniopomorskiego - zgodnie 

z decyzją Nr WRiO_-IV-EN-6140-25/08 z dnia 31 ”audziernika 2008 r.; 

2) czasową zmianę ”rzeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych o Jącznej ”owierzchni 28,9430 ha, 

w tym: 

a) 10,3960 ha gruntów rolnych za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - zgodnie z decyzją 
Nr GZ.tr.057-602-489/08 z dnia 7 listopada 2008 r., 

b) 18,5470 ha gruntów rolnych za zgodą MarszaJka Województwa źachodnio”omorskiego - zgodnie 

z decyzją Nr WRiO_-IV-EN-6080-45/08 z dnia 21 listopada 2008 r. 

§ 8. Śla obszarów objętych ｭplanemｬ ustala się zerową (0%) stawkę za wzrost warto`ci nieruchomo`ciŁ 

RozdziaJ 4 

Przepisy koLcowe 

§ 9. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Karlina. 

§ 10. UchwaJa ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w KarlinieŁ 

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

Województwa źachodnio”omorskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Tomasz Rusiecki 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XLV/407/10 

Rady Miejskiej w Karlinie 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XLV/407/10 

Rady Miejskiej w Karlinie 

z dnia 29 stycznia 2010 r. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIś RAŚY MIEJSKIEJ W KARLINIE 

w sprawie rozpatrzenia uwag zgJoszonych do projektu planu 

Rada Miejska w Karlinie stwierdza, we w okresie wyJowenia ”rojektu ”lanu do ”ublicznego wglądu 

t.jŁ od 21 wrze`nia do 21 ”audziernika 2009 r., jak równiew w czasie dyskusji ”ublicznej nad ”rzyjętymi 

w ”rojekcie ”lanu rozwiązaniami, ”rze”rowadzonej w dniu 5 ”audziernika 2009 r., nie zostaJy do ”rojektu 
”lanu zgJoszone wadne uwagiŁ 

 

 

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XLV/407/10 

Rady Miejskiej w Karlinie 

z dnia 29 stycznia 2010 r. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIś RAŚY MIEJSKIEJ W KARLINIE 

w sprawie sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

Rada Miejska w Karlinie stwierdza, we w uchwalanym planie nie wystę”ują inwestycje z zakresu 
infrastruktury technicznej nalewące do zadaL wJasnych Miasta i Gminy Karlino. 
376 

 

 

 

 

377 
377 

UCHWAIA NR XLII/365/2009 

 RAŚY MIśJSKIśJ W POICZYNIE-ZDROJU 

 z dnia 16 grudnia 2009 r. 

w sprawie okre`lenia wzorów deklaracji i informacji w podatku od nieruchomo`ci, 
 rolnym i le`nym. 

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

jednolity w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. 

Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. Nr 153, poz. 1271; 

z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. 

Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. 

Nr 17, poz. 128; z 2007 r. Dz. U. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Dz. U. 

Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz. 420), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 

o ”odatkach i o”Jatach lokalnych (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 ze zmianami 

z 2006 r. Dz. U. Nr 220, poz. 1601, Dz. U. 225, poz. 1635, Dz. U. Nr 245, poz. 1775, Dz. U. Nr 249, 

poz. 1828, Dz. U. Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Dz. U. Nr 93, poz. 585, Dz. U. Nr 116, poz. 730, Dz. U. 

Nr 223, poz. 1463; z 2009 r. Dz. U. Nr 56, poz. 458), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 


