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ROźŚźIAI XII 
POSTANOWIśNIA KOKCOWś 

1Ł Ustalenia dotyczące roku 2008 dotyczą okresu od 2009 do 2013 rŁ 

2Ł źa lata ”orównawcze wykazane w Programie - ”rzyjęto rok 2008Ł 

PozŁ 86 
 

UCHWAIA NR XXXIł233łŃ8 
Rady Gminy Rewal 

z dnia ń4 listo”ada 2ŃŃ8 rŁ 
 

w s”rawie okre`lenia liczby nowych licencji na wykonywanie trans”ortu drogowego taksówką na 2ŃŃ9 rokŁ 

 Na ”odstawie artŁ 6 ustŁ 6 ustawy z dnia 6 wrze`nia 2001 rŁ o trans”orcie drogowym (ŚzŁ UŁ z 2007 rŁ 
Nr 125, ”ozŁ 874, Nr 176, ”ozŁ 1238Ł Nr 192, ”ozŁ 1381, Nr 99, ”ozŁ 661) Rada Gminy uchwala, co nastę”uje: 

§ ńŁ Okre`la się liczbę nowych licencji na wykonywanie trans”ortu drogowego taksówkami na 2009 rŁ 
w ilo`ci 6 sztŁ do 20 licencji JącznieŁ 

§ 2Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi GminyŁ 

§ 3Ł UchwaJa wchodzi ”o u”Jywie 14 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Województwa źa-
chodnio”omorskiegoŁ 

PRźśWOŚNICźĄCA RAŚŹ 
 

Joanna ŚrzewiLska-Śąbrowska 

PozŁ 87 
 

UCHWAIA NR XXVIł277łŃ8 
Rady Miejskiej w Stargardzie SzczeciLskim 

z dnia 25 listo”ada 2ŃŃ8 rŁ 
 

w s”rawie uchwalenia zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego 
miasta Stargardu SzczeciLskiego dotyczącego terenu w rejonie ulic: Nie”odlegJo`ci, Majora Hubala, 

5 Marca, Armii Krajowej, Leona KruczkowskiegoŁ 

 Na ”odstawie artŁ 20 ustŁ 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rze-
strzennym (ŚzŁ UŁ Nr 80, ”ozŁ 717; z 2004 rŁ Nr 6, ”ozŁ 41 i Nr 141, ”ozŁ 1492; z 2005 rŁ Nr 113, ”ozŁ 954 i 
Nr 130, ”ozŁ 1087; z 2006 rŁ Nr 45, ”ozŁ 319 i Nr 225, ”ozŁ 1635 oraz z 2007 rŁ Nr 127, ”ozŁ 880) uchwala 
się, co nastę”uje: 
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§ ńŁ 1Ł źgodnie z uchwaJą Nr XXł226ł08 Rady Miejskiej w Stargardzie SzczeciLskim z dnia 29 kwietnia 
2008 rŁ w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego 
miasta Stargardu SzczeciLskiego, ”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami ｭStudium uwarunkowaL i kierunków 
zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Stargardu SzczeciLskiegoｬ ”rzyjętego uchwaJą Nr XXVIIł263ł2000 
Rady Miejskiej w Stargardzie SzczeciLskim z dnia 26 ”audziernika 2000 rŁ, uchwala się zmianę miejscowego 
”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Stargardu SzczeciLskiego dotyczącego terenu w rejonie ulic: 
Nie”odlegJo`ci, Majora Hubala, 5 Marca, Armii Krajowej, Leona Kruczkowskiego, uchwalonego uchwaJą 
Nr XIVł113ł07 Rady Miejskiej w Stargardzie SzczeciLskim z dnia 29 ”audziernika 2007 rŁ (ŚzŁ UrzŁ WojŁ źa-
chodnio”omorskiego Nr 129, ”ozŁ 2699), o Jącznej ”owierzchni 0,56 ha, zwaną dalej zmianą ”lanuŁ 

2Ł Przedmiotem zmiany ”lanu jest zmiana ”rzebiegu drogi dojazdowej 13ŁKŚŁŚ oraz związanego z tym ”o-
dziaJu na dziaJki budowlaneŁ 

3Ł Integralną czę`cią uchwaJy są: 

1) rysunek zmiany ”lanu - stanowiący zaJącznik nr 1; 
2) wyrys ze ｭStudium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Stargardu Szcze-

ciLskiegoｬ - stanowiący zaJącznik nr 2; 
3) rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag do ”rojektu zmiany ”lanu - stanowiące zaJącznik nr 3; 
4) rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji za”isanych w zmianie ”lanu inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania - stanowiące zaJącznik nr 4Ł 

§ 2Ł Granice zmiany ”lanu ustala rysunek zmiany ”lanu, stanowiący zaJącznik Nr 1 do niniejszej uchwaJyŁ 

§ 3Ł W miejscowym ”lanie zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Stargardu SzczeciLskiego dotyczącym 
terenu w rejonie ulic: Nie”odlegJo`ci, Majora Hubala, 5 Marca, Armii Krajowej, Leona Kruczkowskiego, uchwa-
lonym uchwaJą Nr XIVł113ł07 Rady Miejskiej w Stargardzie SzczeciLskim z dnia 29 ”audziernika 2007 rŁ (ŚzŁ 
UrzŁ WojŁ źachodnio”omorskiego Nr 129, ”ozŁ 2699), w”rowadza się nastę”ujące zmiany: 

1) w § 44 w zdaniu wstę”nym: 
a) wyrazy ｭMMłMNŁ35 o ”owierzchni 1,7437 haｬ zastę”uje się wyrazami ｭMMłMNŁ35 o ”owierzchni 

1,1827 haｬ, 
b) wyrazy ｭMMłMNŁ39 o ”owierzchni 1,0069 haｬ zastę”uje się wyrazami ｭMMłMNŁ39 o ”owierzchni 

1,2409 haｬ; 
2) w § 72: 

a) w zdaniu wstę”nym wyrazy ｭ13ŁKŚŁŚ o ”owierzchni 0,6489 haｬ zastę”uje się wyrazami ｭ13ŁKŚŁŚ 
o ”owierzchni 0,9759 haｬ, 

b) w ”kt 2 w litŁ a wyrazy ｭz rozszerzeniem w formie ”lacyku manewrowego do 23,0 mｬ zastę”uje się 
wyrazami ｭz rozszerzeniem w formie ”lacyku o szeroko`ci 17,0 mｬ; 

3) dla terenu objętego zmianą ”lanu zmienia się rysunek ”lanu zgodnie z zaJącznikiem nr 1 do niniejszej 
uchwaJyŁ 

§ 4Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Prezydentowi Miasta Stargard SzczeciLskiŁ 

§ 5Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Woje-
wództwa źachodnio”omorskiego oraz ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Stargardzie SzczeciLskimŁ 

PRźśWOŚNICźĄCŹ RAŚŹ 
 

Robert źdobylak 



Śziennik Urzędowy 
Województwa źachodnio”omorskiego Nr 2 ｦ 318 ｦ PozŁ 87
 

źaJączniki do uchwaJy Nr XXVIł277ł08 
Rady Miejskiej w Stargardzie SzczeciLskim 

z dnia 25 listo”ada 2008 rŁ (”ozŁ 87) 

źaJącznik nr ń 
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źaJącznik nr 2 
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źaJącznik nr 3 

Rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag do ”rojektu zmiany ”lanu 

Na ”odstawie artŁ 20 ustŁ 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym 
(ŚzŁ UŁ Nr 80, ”ozŁ 717; z 2004 rŁ Nr 6, ”ozŁ 41 i Nr 141, ”ozŁ 1492; z 2005 rŁ Nr 113, ”ozŁ 954 i Nr 130, 
”ozŁ 1087; z 2006 rŁ Nr 45, ”ozŁ 319 i Nr 225, ”ozŁ 1635 oraz z 2007 rŁ Nr 127, ”ozŁ 880) rozstrzyga się, co 
nastę”uje: 

Śo ”rojektu zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Stargardu SzczeciLskiego do-
tyczącego terenu w rejonie ulic: Nie”odlegJo`ci, Majora Hubala, 5 Marca, Armii Krajowej, Leona Kruczkowskie-
go wyJowonego wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko do ”ublicznego wglądu w dniach od 15 wrze`nia 
do 13 ”audziernika 2008 rŁ, w wyznaczonym do dnia 27 ”audziernika 2008 rŁ terminie nie wniesiono wadnych 
uwagŁ 

W związku z tym nie rozstrzyga się o s”osobie ich roz”atrzeniaŁ 

źaJącznik nr 4 

Rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji za”isanych w zmianie ”lanu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania 

Na ”odstawie artŁ 20 ustŁ 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym 
(ŚzŁ UŁ Nr 80, ”ozŁ 717; z 2004 rŁ Nr 6, ”ozŁ 41 i Nr 141, ”ozŁ 1492; z 2005 rŁ Nr 113, ”ozŁ 954 i Nr 130, 
”ozŁ 1087; z 2006 rŁ Nr 45, ”ozŁ 319 i Nr 225, ”ozŁ 1635 oraz z 2007 rŁ Nr 127, ”ozŁ 880) rozstrzyga się, co 
nastę”uje: 

źmiana miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Stargardu SzczeciLskiego dotyczącego te-
renu w rejonie ulic Nie”odlegJo`ci, Majora Hubala, 5 Marca, Armii Krajowej, Leona Kruczkowskiego ”rzewiduje 
zmianę ”rzebiegu ”rojektowanej ulicy dojazdowej kategorii gminnej 13ŁKŚŁŚ, w jej koLcowym odcinkuŁ 

Planowana zmiana ”rzebiegu ulicy nie będzie miaJa istotnego w”Jywu na ”rzyszJe koszty inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy i są finansowane ze `rodków ”ublicznychŁ 

W związku z tym nie ”rzewiduje się zmiany s”osobu realizacji za”isanych w ”lanie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowaniaŁ 


