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§ 1. W Statucie Gminy Szczecinek stanowiącym zaJącznik do uchwaJy Nr VII/50/2003 Rady Gminy 

Szczecinek z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szczecinek (Dz. Urz. Woj. Za-

chodniopomorskiego Nr 38, poz. 591 oraz z 2008 r. Nr 72, poz. ń577) w”rowadza się nastę”ujące zmiany: 

1) w § 7 ust. 2 pkt 20 otrzymuje brzmienie: 

ｭ2Ń) ws”ierania i u”owszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do dziaJania 
i rozwoju jednostek ”omocniczych i wdrawania ”rogramów ”obudzania aktywno`ci obywatelskiejｬ; 

2) w § 12 ust. 3: 

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

ｭ3) ”owoJywanie i odwoJywanie Skarbnika Gminy - na wniosek Wójtaｬ, 
b) pkt 9 lit. a otrzymuje brzmienie: 

ｭa) zasad nabywania, zbywania i obciąwania nieruchomo`ci oraz ich wydzierwawiania lub wynaj-

mowania na czas oznaczony dJuwszy niw 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szcze-

gólne nie stanowią inaczej; uchwaJa rady gminy jest wymagana równiew w ”rzy”adku, gdy 
”o umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których 
”rzedmiotem jest ta sama nieruchomo`ć; do czasu okre`lenia zasad wójt mowe dokonywać 
tych czynno`ci wyJącznie za zgodą rady gminyｬ; 

3) w § 49 po ust. 3 dodaje się ustŁ 4 w brzmieniu: 

  ｭ4Ł Na zasadach okre`lonych ustawą Rada Gminy mowe wyodrębnić w budwecie gminy `rodki 
”rzy”adające na dane soJectwo stanowiące fundusz soJeckiŁｬ; 

4) uchyla się RozdziaJ VII; 
5) w § 69 liczbę ｭ8ｬ zastę”uje się liczbą ｭ7ｬ; 
6) uchyla się zaJącznik nr 8 do Statutu Gminy Szczecinek. 

§ 2. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie ń4 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Woje-

wództwa źachodnio”omorskiegoŁ 

PRźśWOŚNICźĄCŹ RAŚŹ 

 

Henryk Wyszomirski 

Poz. 1624 

 

UCHWAIA NR XXXIł2ŃŃł2ŃŃ9 

Rady Gminy Ustronie Morskie 

z dnia 29 czerwca 2009 r. 

 

w s”rawie zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego miejscowo`ci Ustronie Morskie 

i Sianowęty obejmującej dziaJki 47ńł5, 47ńł6, 47ńł7 ”rzy ulŁ Polnej w Ustroniu Morskim. 

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

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, Dz. U. 

z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, 

Dz. U. z 2007 r. Nr 127, poz. 880, Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, 

poz. ń4ń3) uchwala się, co nastę”uje: 

ŚziaJ I 
Prze”isy ogólne 

 

RozdziaJ ń 

źakres obowiązywania ”lanu i ustalenia dotyczące zasad konstrukcji ”lanu 

§ 1. źgodnie z uchwaJą Nr XIł5Ńł2ŃŃ7 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 24 wrze`nia 2ŃŃ7 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzania zmiany w miejscowym ”lanie zagos”odarowania ”rzestrzennego 
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miejscowo`ci Ustronie Morskie i Sianowęty ”rzyjętym uchwaJą Rady Gminy Ustronie Morskie Nr XI/53/2003 

z dnia 8 wrze`nia 2ŃŃ3 rŁ zmienionym uchwaJą Rady Gminy Ustronie Morskie Nr XXXIV/193/2005 z dnia 

5 wrze`nia 2ŃŃ5 rŁ obejmującej dziaJki 47ńł5, 47ńł6 i 47ńł7 ”rzy ulŁ Polnej, którego granice zostaJy 
okre`lone na zaJączniku graficznym nr ń do ”owywszej uchwaJy oraz ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze stu-

dium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Ustronie Morskie ”rzyjętym 
uchwaJą Rady Gminy Ustronie Morskie Nr XIII/78/2007 z dnia 20 grudnia 2007 rŁ uchwala się zmianę 
miejscowego planu zagos”odarowania ”rzestrzennego miejscowo`ci Ustronie Morskie i Sianowęty obejmu-

jącą dziaJki 47ńł5, 47ńł6 i 47ńł7 ”rzy ulŁ Polnej, o Jącznej ”owierzchni 3,453ń ha, oznaczoną na rysunku 
”lanu w skali ń:ńŃŃŃ stanowiącym zaJącznik nr ń do niniejszej uchwaJyŁ 

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

1) zaJącznik nr 1 - rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opracowany w skali 

1:1000; 

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

ny Ustronie Morskie dla terenu objętego ”lanem; 
3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag do ”rojektu ”lanu; 
4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie s”osobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, któ-

re nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z ”rze”isami o finansach 
publicznych. 

§ 2. 1. Nastę”ujące oznaczenia graficzne na rysunku ”lanu są obowiązującymi ustaleniami ”lanu: 

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

4) oznaczenia literowe i cyfrowo-literowe ”oszczególnych terenów elementarnychŁ 

§ 3. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest uwyte ”ojęcie lub okre`lenie: 

1) linia rozgraniczająca - nalewy ”rzez to rozumieć linię rozgraniczającą tereny elementarne; 
2) plan - nalewy ”rzez to rozumieć zmianę miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego będącą 

”rzedmiotem niniejszej uchwaJy; 
3) teren elementarny - nalewy ”rzez to rozumieć wydzielony na rysunku ”lanu liniami rozgraniczającymi 

teren oznaczony symbolem literowym lub cyfrowo-literowym, któremu zostaJo ”rzy”isane ”rzezna-

czenie. 

2. Pojęcia i okre`lenia uwyte w uchwale, a nie zdefiniowane w niniejszym ”aragrafie nalewy rozumieć 
zgodnie z obowiązującymi ”rze”isamiŁ 

§ 4. 1. Ustalenia ogólne obowiązują na caJym obszarze objętym ”lanemŁ 

2. Śla kawdego terenu elementarnego za”isano ustalenia szczegóJoweŁ 

ŚziaJ II 
Ustalenia ogólne 

 

RozdziaJ ń 

Ustalenia ogólne dotyczące ”rzeznaczenie terenów 

§ 5. Ustala się ”rzeznaczenie terenów elementarnych wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i ozna-

czonych symbolem terenu zgodnie z rysunkiem planu: 

1) tereny zabudowy usJug turystycznych - oznaczone symbolem przeznaczenia UT; 

2) tereny zieleni parkowej - oznaczone symbolem przeznaczenia ZP; 

3) tereny rolne - oznaczone symbolem przeznaczenia R. 
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RozdziaJ 2 

Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego 

§ 6. źabrania się wznoszenia obiektów budowlanych ”owywej 35,Ń m wysoko`ci nad ”oziomem terenuŁ 

§ 7. 1. Wszelkie niezbędne dla ”rawidJowego funkcjonowania miejscowo`ci obiekty i urządzenia, 
a w szczególno`ci: obiekty obsJugi technicznej, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, w tym: 
stacje transformatorowe, ”rze”om”ownie `cieków, urządzenia wodne i melioracji, zieleL urządzoną i izo-

lacyjną, dojazdy, ciągi ”ieszo-jezdne, ciągi ”iesze, `ciewki rowerowe mowna realizować na kawdym terenie 
elementarnym w s”osób niekolidujący z innymi ustaleniami ”lanu i ”rze”isami odrębnymiŁ 

2. Na terenach źP zakazuje się lokalizowania no`ników reklamowychŁ 

RozdziaJ 3 

Ustalenia dotyczące zasad ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 8. 1. Na terenie ”lanu ustala się zakaz: 

1) wytwarzania od”adów niebez”iecznych; 
2) skJadowania od”adówŁ 

3. Na terenie ”lanu zakazuje się lokalizacji dziaJalno`ci mogącej ”rowadzić do ”rzekroczenia do”usz-

czalnych wielko`ci oddziaJywania na `rodowisko ”rzez wytwarzanie haJasu, wibracji, ”ól elektromagne-

tycznych, zanieczyszczania powietrza czy gleby. 

§ 9. 1. Obszar objęty niniejszym ”lanem znajduje się w obszarze chronionego krajobrazu ｭKoszaliLski 
Pas Nadmorskiｬ, w którym obowiązują uwarunkowania zagos”odarowania i uwytkowania terenów okre-

`lone w Roz”orządzeniu Nr 4/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 marca 2005 r. w spra-

wie obszarów chronionego krajobrazu (ŚzŁ UrzŁ WojŁ źachodnio”omorskiego Nr 25, poz. 497) w szcze-

gólno`ci: 

1) zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewieL `ród”olnych, ”rzydrownych i nadwodnych; 
2) zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych, jeweli sJuwą innym celom niw ochrona ”rzyrody; 
3) zakaz wykonywania ”rac ziemnych trwale znieksztaJcających rzeubę terenuŁ 

2. źakazuje się ”rowadzenia inwestycji w s”osób mogący s”owodować naruszenie walorów krajo-

brazowych. 

3. Nakazuje się utrzymanie w stanie naturalnym ro`linno`ci w obszarze cieków wodnychŁ 

4. Nakazuje się wzdJuw rowów melioracyjnych zachować nieogrodzony ”as ochronny o szeroko`ci 
2,0 m od zewnętrznej krawędzi rowu umowliwiający jego konserwacjęŁ 

§ 10. Obszar objęty niniejszym ”lanem znajduje się w granicach ”asa ochronnego brzegu morskiego, 
w którym obowiązują zasady ujęte w formie nakazów i zakazów zawarte w ”rze”isach odrębnychŁ 

RozdziaJ 4 

Ustalenia dotyczące ”arametrów i wskauników ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 

§ 11. 1. Jeweli w ustaleniach szczegóJowych nie wskazano inaczej udziaJ ”owierzchni biologicznie 
czynnej w ”owierzchni dziaJki budowlanej lub zes”oJu dziaJek, do których ”osiada się tytuJ ”rawny nie 
mowe być mniejszy niw 5Ń%Ł 

2. Ograniczenia okre`lone w ustŁ ń nie dotyczą dziaJek wydzielonych ”od urządzenia infrastruktury 
technicznej. 

§ 12. 1. Obiekty do czasowego gromadzenia od”adów staJych sytuowane od linii rozgraniczającej 
drogi w odlegJo`ci mniejszej niw ń5,Ń m: 

1) nie mogą mieć wysoko`ci większej niw 2,8Ń m; 
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2) dJugo`ć ich elewacji frontowej nie mowe ”rzekraczać 3,Ń m; 

3) ich elewacja frontowa musi być ”rzegrodą nie”rzezierną do wysoko`ci nie mniejszej niw ń,5 m i nie 

większej niw 2,Ń m. 

2. Obiekty dozoru posesji sytuowane od linii rozgraniczającej drogi w odlegJo`ci mniejszej niw ń5,Ń m: 

1) nie mogą mieć wysoko`ci większej niw 3,3 m; 

2) dJugo`ć ich elewacji frontowej nie mowe ”rzekraczać 3,Ń m. 

3. źakazuje się grodzenia terenów elementarnych od strony dróg ”ublicznych oraz zieleni urządzonej 
ogrodzeniami z ”refabrykowanych elementów betonowychŁ 

RozdziaJ 5 

Ustalenia dotyczące zasad i warunków scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci 

§ 13. 1. Ustala się nastę”ujące ogólne zasady i warunki ”odziaJu terenów na dziaJki budowlane i sca-

lania dziaJek: 

1) wydzielenie dziaJki budowlanej musi za”ewniać: 
a) dostę” do drogi ”ublicznej, 
b) mowliwo`ć realizacji stanowisk ”ostojowych dla samochodów w ilo`ci okre`lonej w ustaleniach 

ogólnych i szczegóJowych, 
c) mowliwo`ć wydzielenia miejsc wJa`ciwego gromadzenia od”adów, 
d) udziaJ ”owierzchni zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki nie większy niw okre`lony 

w ustaleniach ogólnych i szczegóJowych, 
e) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJki nie mniejszy niw okre-

`lony w ustaleniach ogólnych i szczegóJowych, 
f) mowliwo`ć ”rzyJączenia do sieci infrastruktury technicznej; 

2) okre`la się minimalną ”owierzchnię nowowydzielonej dziaJki budowlanej nie mniej niw 35ŃŃ m2; 

3) okre`la się minimalną szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej nie mniej niw 3Ń,Ń m; 

4) kąt ”oJowenia granic nowowydzielanych dziaJek budowlanych w stosunku do dróg musi mie`cić się 
w ”rzedziale od 7Ń° do 9Ń°Ł 

2. Ograniczenia wielko`ci wydzielanych dziaJek oraz zakazy ”odziaJów nie dotyczą wydzieleL ”od 
urządzenia infrastruktury technicznej oraz wydzieleL w celach okre`lonych ”rze”isami odrębnymiŁ 

RozdziaJ 6 

Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

§ 14. Śojazd z lewącej ”oza obszarem ”lanu drogi ”ublicznej (droga ”owiatowa)Ł 

§ 15. Przy budowie, ”rzebudowie, nadbudowie albo zmianie s”osobu uwytkowania obiektów budow-

lanych nakazuje się, na terenie dziaJki wJasnej lub zes”oJu dziaJek, do których ”osiada się tytuJ ”rawny, 
realizację stanowisk ”ostojowych dla samochodów osobowych uwytkowników staJych i ”rzebywających 
okresowo w liczbie zgodnej z ustaleniami ogólnymi i szczegóJowymiŁ 

§ 16. Ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki wy”osawenia w miejsca ”ostojowe dla dziaJek bu-

dowlanych, na których są ”rzewidziane do realizacji nowe budynki ”oJowone na terenach ”rzeznaczonych 
”od zabudowę usJug turystycznych: 

1) ń stanowisko na ń ”okój hotelowy lub ”ensjonatowy; 
2) ń stanowisko na kawde roz”oczęte 3Ń m2 ”owierzchni uwytkowej usJug gastronomicznychŁ 

RozdziaJ 7 

Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

§ 17. 1. Na obszarze objętym ”lanem nie ”rzewiduje się modernizacji, rozbudowy i budowy syste-

mów infrastruktury technicznej w zakresie nalewącym do zadaL wJasnych gminyŁ 
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2. Dla indywidualnych rozwiązaL infrastruktury technicznej obowiązują ustalenia: 

1) zao”atrzenie w wodę: z istniejącego ”oza obszarem ”lanu wodociągu komunalnego bazującego na 
ujęciu wody w Bagiczu ”o”rzez rozbudowę sieci o `rednicach nie mniejszych jak ŚN ńńŃ, do”uszcza 

się wykonanie wJasnego ujęcia, które nalewy zlokalizować na terenie ”lanu; 
2) niezalewnie od zasilania z sieci wodociągowej, nalewy ”rzewidzieć za”ewnienie ciągJo`ci dostaw wody 

”itnej ze uródeJ zastę”czych dla ludno`ci i wyznaczonych zakJadów ”rzemysJu s”owywczego oraz wo-

dy do likwidacji skaweL, a takwe do celów ”rzeciw”owarowych zgodnie z § 3 pkt ń3 roz”orządzenia 
Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2ŃŃ2 rŁ w s”rawie szczegóJowego zakresu dziaJania Szefa Obrony 
Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, ”owiatów i gmin (ŚzŁ U. Nr 96, poz. 850); 

3) od”rowadzenie `cieków sanitarnych: do znajdującego się ”oza obszarem ”lanu systemu sieci kanali-
zacji grawitacyjnej i tJocznej do oczyszczalni `cieków w Grzybowie (gmŁ KoJobrzeg) ”o”rzez rozbu-

dowę sieci kanalizacyjnej o `rednicach nie mniejszych niw ŚN 2ŃŃ dla s”Jywu grawitacyjnego i nie 
mniejszych niw ŚN 63 dla rurociągów tJocznych; 

4) od”rowadzenie `cieków o”adowych i rozto”owych z obszaru ”lanu do znajdujących się na terenie 
”lanu rowów melioracyjnych lub do projektowanej poza obszarem planu sieci kanalizacji deszczowej o 

`rednicach nie mniejszych niw ŚN 3ŃŃ: obowiązuje oczyszczanie `cieków o”adowych i rozto”owych 
z ”arkingów ”owywej ńŃ stanowisk ”rzed w”rowadzeniem ich do odbiornika (zgodnie z obowiązują-
cymi ”rze”isami szczegóJowymi), natomiast z dachów, boisk, ”laców oraz dróg wewnętrznych 
(zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami szczegóJowymi) mogą być od”rowadzane bez konieczno`ci ich 
oczyszczania, do”uszcza się wykorzystanie wód o”adowych nie wymagających oczyszczania do 

gromadzenia i uwycia do nawadniania zieleni; 
5) od”ady nalewy gromadzić w ”ojemnikach do czasowego gromadzenia od”adów z uwzględnieniem ich 

segregacji i wywozić trans”ortem s”ecjalistycznym na wskazane ”rzez gminę wysy”isko; 
6) zasilanie w energię elektryczną z istniejącej i ”rojektowanej ”oza obszarem ”lanu sieci elektroenerge-

tycznej ”rowadzonej na ”oziomie `rednich i niskich na”ięć siecią kablową; 
7) zao”atrzenie w gaz ze znajdującej się ”oza obszarem ”lanu sieci gazowej ”o”rzez rozbudowę sieci 

gazowej o `rednicach nie mniejszych jak ŚN 63; 
8) ucie”Jownienie w o”arciu o realizację lokalnych i indywidualnych uródeJ cie”Ja realizowanych z zasto-

sowaniem urządzeL wykorzystujących ”aliwa nie ”owodujące ”onadnormatywnego zanieczyszczenia 
powietrza, do”uszcza się realizację systemów grzewczych wykorzystujących uródJa odnawialneŁ 

3. Na obszarze ”lanu wystę”ują urządzenia melioracji wodnych szczegóJowychŁ W przypadku kolizji 

z istniejącymi urządzeniami melioracji wodnych szczegóJowych i związanej z tym konieczno`ci ich roz-

biórki lub ”rzebudowy nalewy stosować ”rze”isy artŁ 122 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. 

Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2Ńń9 z ”óunŁ zmŁ)Ł 

RozdziaJ 8 

Ustalenia dotyczące s”osobów i terminów tymczasowego zagos”odarowania, 

urządzenia i uwytkowania terenów 

§ 18. Ustala się zakaz tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenów za wy-

jątkiem wykorzystania w s”osób zgodny z dotychczasowymŁ 

ŚziaJ III 
Ustalenia szczegóJowe 

 

RozdziaJ ń 

Ustalenia szczegóJowe dla terenów elementarnych ”oJowonych w granicach ”lanu 

§ 19. Dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem terenu UT o powierzchni 

1,8634 ha obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) ”rzeznaczenie ”odstawowe: tereny zabudowy usJug turystycznych: hotele, pensjonaty; 

2) warunki urbanistyczne: 

a) rodzaj zabudowy: zabudowa wolnostojąca, 
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b) linie zabudowy - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu, 

c) ”owierzchnia zabudowy: nie więcej niw 3Ń% ”owierzchni terenu elementarnego UT, 
d) dachy strome o kącie nachylenia ”oJaci dachowych 3Ń°-45°, do”uszcza się dachy ”Jaskie, 
e) wysoko`ć budynków: nie więcej niw ń5,Ń m dla dachów stromych i nie więcej niw ń3,5 m dla da-

chów ”Jaskich, 
f) na terenie elementarnym nalewy za”ewnić od”owiednią do ”rogramu ilo`ć miejsc parkingowych 

za”ewniających obsJugę terenu i ruch dojazdowy, z uwzględnieniem stanowisk, z których korzy-

stać będą osoby nie”eJnos”rawne; 
3) obsJuga komunikacyjna z lewącej ”oza obszarem ”lanu drogi ”ublicznej ”owiatowej; 
4) ustalenia dotyczące modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej zgodnie z § 17. 

§ 20. Śla terenów elementarnych oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami terenu ńźP o ”o-

wierzchni 0,8879 ha i 2ZP o powierzchni 0,5102 ha obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie: tereny zieleni parkowej; 

2) warunki urbanistyczne: do”uszcza się lokalizowanie obiektów maJej architektury ”arkowejŁ 

§ 21. Dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem terenu R o powierzchni 

0,1916 ha obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie: tereny rolne; 

2) warunki urbanistyczne: do”uszcza się lokalizowanie obiektów maJej architektury ”arkowejŁ 

ŚziaJ IV 

 

RozdziaJ ń 

Ochrona gruntów rolnych 

§ 22. Na obszarze objętym ”lanem dokonuje się zmiany ”rzeznaczenia na cele nierolnicze gruntów 
rolnych o Jącznej ”owierzchni 2,364Ń ha oraz gruntów le`nych o Jącznej ”owierzchni Ń,7ŃŃŃ ha, w tym: 

1) gruntów rolnych klas III ”ochodzenia mineralnego o Jącznej ”owierzchni ń,2288 ha, w tym 1,2288 ha 

za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi znak GZ.tr.057-602-391/08 z dnia 7 sierpnia 2008 r.; 

2) gruntów rolnych IVb klasy bonitacyjnej ”ochodzenia mineralnego o Jącznej ”owierzchni Ń,Ńń7Ń ha; 

3) gruntów rolnych V klasy bonitacyjnej ”ochodzenia mineralnego o Jącznej ”owierzchni Ń,2977 ha; 

4) gruntów rolnych VI klasy bonitacyjnej ”ochodzenia mineralnego o Jącznej ”owierzchni Ń,82Ń5 ha; 

5) gruntów le`nych LsIII o Jącznej ”owierzchni Ń,7ŃŃŃ ha, w tym 0,7000 ha za zgodą MarszaJka Woje-

wództwa źachodnio”omorskiego znak WRiO_-IV-EN-6140-15/08 z dnia 27 ”audziernika 2ŃŃ8 r. 

RozdziaJ 2 

Postanowienia koLcowe 

§ 23. Ustala się stawki sJuwące naliczaniu jednorazowej o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo-

`ci w wysoko`ci: 

1) 30% - dla terenu oznaczonego symbolem terenu UT; 

2) 10% - dla terenu oznaczonego symbolami ZP i R. 

§ 24. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy Ustronie MorskieŁ 

§ 25. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 3Ń dni od dnia ogJoszenia jej w Śzienniku Urzędowym 
Województwa źachodnio”omorskiegoŁ 

PRźśWOŚNICźĄCŹ RAŚŹ 

 

Andrzej Basarab 
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źaJączniki do uchwaJy Nr XXXI/200/2009 

Rady Gminy Ustronie Morskie 

z dnia 29 czerwca 2009 r. (poz. 1624) 

źaJącznik nr ń 
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źaJącznik nr 2 
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źaJącznik nr 3 

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

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

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, Dz. U. 

z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, 

Dz. U. z 2007 r. Nr 127, poz. 880, Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, 

poz. 1413) Rada Gminy Ustronie Morskie rozstrzyga, co nastę”uje: 

W związku z brakiem uwag do ”rojektu zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego 
miejscowo`ci Ustronie Morskie i Sianowęty obejmującej dziaJki nr 471/5, 471/6 i 471/7 przy ul. Polnej 

w Ustroniu Morskim wyJowonego do ”ublicznego wglądu wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko, 
nie rozstrzyga się o s”osobie ich roz”atrzeniaŁ 

źaJącznik nr 4 

Rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji 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 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, Dz. U. 

z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, 

Dz. U. z 2007 r. Nr 127, poz. 880, Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, 

poz. ń4ń3), Rada Gminy Ustronie Morskie rozstrzyga, co nastę”uje: 

W związku z brakiem na obszarze zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejsco-

wo`ci Ustronie Morskie i Sianowęty obejmującej dziaJki nr 471/5, 471/6 i 471/7 przy ul. Polnej w Ustroniu 

Morskim inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej sJuwącej zas”okojeniu zbiorowych potrzeb miesz-

kaLców stanowiących zadania wJasne gminy, nie rozstrzyga się o s”osobie ich realizacji oraz zasadach ich 
finansowania. 

Poz. 1625 

 

UCHWAIA NR XXXł2Ń7łŃ9 

Rady Miejskiej w Barwicach 

z dnia 25 czerwca 2009 r. 

 

w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, 
dla których ustalony ”lan zajęć jest równy w ”oszczególnych okresach roku szkolnego oraz okre`lenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono takiego 

wymiaru i ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli, realizujących w ramach eta”u 

zajęcia o równym wymiarze w szkoJach ”rowadzonych ”rzez Miasto i Gminę BarwiceŁ 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 29; Dz. U. 

z 2002 r. Nr 113, poz. 43; Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Dz. U. 

z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; 

Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; 


