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I N F O R M A C J E  

2189 ｦ Starosty KamieLskiego z dnia 26 wrze`nia 2011 r. w sprawie kompleksowej 

modernizacji o”eratu ewidencji gruntów i budynków dla wszystkich jednostek 
ewidencyjnych ”owiatu kamieLskiego 16365 

2190 ｦ Nr OSZ-4210-38(8)/2011/14775/I/JG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

z dnia 11 ”audziernika 2011 r. o decyzji Nr OSZ-4210-38(7)/2011/14775/I/JG 16366 
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UCHWAIA NR X/63/11 

 RADY GMINY STARE CZARNOWO 

 z dnia 7 wrze`nia 2Ń11 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla czę`ci obrębu velewo w Gminie Stare Czarnowo. 

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; zm. 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; z 2011 r. Nr 32, poz. 159), Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, 

co nastę”uje: 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XXXIII/238/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 ”audziernika 2009 r. 

w sprawie przystą”ienia do s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego dla czę`ci 
obrębu velewo w Gminie Stare Czarnowo, ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium uwarunkowaL i kierun-

ków zagos”odarowania ”rzestrzennego Gminy Stare Czarnowo (uchwaJa Nr IV/31/2002 Rady Gminy Sta-

re Czarnowo z dn. 31 grudnia 2002 r.) uchwala się miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego dla 
czę`ci obrębu velewo w Gminie Stare Czarnowo, zwany dalej planem. 

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 0,12 ha ograniczony: 

1) od ”óJnocy, ”oJudnia i zachodu gruntami rolnymi, 

2) od wschodu terenem pompowni wody w velewie. 

3. Granice obszaru objętego ”lanem okre`la rysunek ”lanu w skali 1:500, zwany dalej rysunkiem planu. 

§ 2. Przedmiotem ”lanu jest czę`ć drogi ”ublicznej kategorii gminnej klasy dojazdowej oraz czę`ć te-

renu istniejącego ujęcia wody wraz z urządzeniami sieciowymi (fragment terenu źakJadu Produkcji Wody 
ｭMiedwieｬ, Pompowni Wody P-1) w velewie. 

§ 3. 1. Rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:500 stanowi Za-

Jącznik nr 1, będący integralną czę`cią uchwaJy. 

2. Wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego Gminy Stare Czar-

nowo (uchwaJa Nr IV/31/2002 Rady Gminy Stare Czarnowo z dn. 31 grudnia 2002 r.) stanowi źaJącznik 
nr 2, będący integralną czę`cią uchwaJy. 

3. Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktu-

ry technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania stanowi źaJącznik 
nr 3, będący integralną czę`cią uchwaJy. 

4. Rozstrzygnięcia o s”osobie roz”atrzenia uwag do ”rojektu ”lanu stanowi źaJącznik nr 4, będący in-

tegralną czę`cią uchwaJy. 

RozdziaJ ń 

Zasady konstrukcji planu 

§ 4. 1. Obszar planu stanowi dwa tereny elementarne, dla których ustala się ”rzeznaczenie, zasady 
zabudowy i zagospodarowania terenu. 
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2. Tereny elementarne oznaczone są na rysunku ”lanu oraz w tek`cie ”lanu w s”osób nastę”ujący: 

1) 1.KDD - czę`ć obszaru ”od drogę ”ubliczną kategorii gminnej klasy dojazdowej, 

2) 2.WZ - teren ujęcia wody wraz z urządzeniami sieciowymi. 

3. Ustalenia formuJowane są na dwóch ”oziomach: ogólnym i szczegóJowym. 

4. PeJny tekst stanowią ustalenia ogólne i szczegóJowe, które obowiązują na caJym obszarze ”lanu. 

§ 5. Uwyte w ”lanie okre`lenia oznaczają: 

1) inwynieryjne urządzenia sieciowe - urządzenia techniczne bez”o`rednio ws”óJ”racujące z sieciami in-

wynieryjnymi uzbrojenia terenu i za”ewniające mowliwo`ć ich s”rawnego dziaJania. Najczę`ciej wystę-
”ujące inwynieryjne urządzenia sieciowe to: stacje transformatorowe 15/0,4 kV, szafki teletechniczne 

i elektroenergetyczne, hydrofornie, sieciowe pompownie wody i `cieków, ”rzelewy burzowe, stacje 
gazowe 2-go sto”nia, komory zasuw, wymienniki cie”Ja, ”om”ownie na sieci cie”Jowniczej, anteny 

telekomunikacyjne i inne urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej. 
RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne dla obszaru ”lanuŁ 

§ 6. Ustalenia dotyczące ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) obszar ”lanu znajduje się w obszarze specjalnej ochrony ”taków Natura 2000 ｭJezioro Miedwie 

i okoliceｬ, kod obszaru PLB320005, na którym obowiązują ”rze”isy odrębne; 
2) na obszarze ”lanu nie wystę”ują elementy krajobrazu kulturowego o walorach zabytkowych. 

§ 7. 1. Ustalenia komunikacyjne: 

Powiązanie obszaru objętego ”lanem z zewnętrznym ukJadem komunikacyjnym ustala się z drogi po-

wiatowej oraz istniejącej drogi wewnętrznej (”oza granicami ”lanu). 

2. Ustalenia inwynieryjne: 

1) linia rozgraniczająca ulicy wyznacza korytarz infrastruktury technicznej, w którym mogą być ”rowa-

dzone sieci uzbrojenia terenu i inwynieryjne urządzenia sieciowe; 
2) nowe sieci inwynieryjne oraz sieci istniejące, ”rzeznaczone do ”rzebudowy, nalewy ”rowadzić jako 

podziemne; 

3) teren ”lanu, objęty jest strefą ochrony ”o`redniej ujęcia wody powierzchniowej ｭMiedwieｬ z jeziora 

Miedwie, w miejscowo`ci velewo ustanowionej roz”orządzeniem Śyrektora Regionalnego źarządu 
Gospodarki Wodnej w Szczecinie Nr 10/2005 z dnia 21 wrze`nia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodnio-

pomorskiego Nr 80. poz. 1682 z ”óuniejszymi zmianami). Warunki zagos”odarowania terenu i realiza-

cji obiektów muszą być zgodne z ograniczeniami wynikającymi z za”isów dotyczących strefy ochrony 
”o`redniej ujęcia ｭMiedwieｬ, wyszczególnionych w ”owywszym roz”orządzeniu; 

4) dopuszcza się realizację sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej. 

RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe dla terenuŁ 

§ 8. Teren 1.KDD 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: czę`ć obszaru ”od drogę ”ubliczną kategorii gminnej klasy dojazdowej. 

2. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego, nie związanego z przeznaczeniem terenu; 

2) ) zakazuje się lokalizacji budynków tymczasowych; 
3) zakazuje się lokalizacji reklam. 

3. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od drogę ”ubliczną; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających w granicach planu zmienna od 4,5 m do 14 m, zgodnie z ry-

sunkiem planu; 

3) do”uszcza się wydzielanie dziaJek ”o granicach linii rozgraniczających; 
4) ”rzebieg linii dla celów o”racowaL geodezyjnych okre`la się ”o”rzez odczyt graficzny osi linii z rysun-

ku planu. 
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4. Ustalenia komunikacyjne: 

Ustala się ”rzekrój: jedna jezdnia o dwóch ”asach ruchu. Śo”uszcza się jednostronny chodnik. 

5. Ustalenia inwynieryjne: 

1) magistrale wodociągowe o `rednicy 1200 mm i 400 mm z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu, likwidacji i budowy nowych magistral w terenie elementarnym; 

2) sieć: wodociągowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna z dopuszcze-

niem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

3) do”uszcza się realizację sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej 

i deszczowej oraz rurociągu tJocznego `cieków sanitarnych. 

§ 9. Teren 2.WZ 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: - teren ujęcia wody wraz z urządzeniami sieciowymi. 

2. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego, nie związanego z przeznaczeniem terenu; 

2) do”uszcza się lokalizację inwynieryjnych urządzeL związanych z przeznaczeniem terenu, o parame-

trach wynikających z wymagaL technicznych i technologicznych; 

3) zakazuje się lokalizacji reklam. 

3. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się ”odziaJu terenu; 
2) do”uszcza się wydzielanie dziaJek ”o granicach linii rozgraniczających; 
3) ”rzebieg linii dla celów o”racowaL geodezyjnych okre`la się ”o”rzez odczyt graficzny osi linii z rysun-

ku planu. 

4. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenu 1.KDD; 

2) nie obowiązują wskauniki zas”okojenia ”otrzeb na miejsca ”ostojowe. 

5. Ustalenia inwynieryjne: 

1) magistrale wodociągowe o `rednicy 1200 mm i 400 mm z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu, likwidacji i budowy nowych magistral w terenie elementarnym; 

2) inwynieryjne urządzenia sieciowe z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i bu-

dowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

3) sieć: wodociągowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna z dopuszcze-

niem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

4) do”uszcza się realizację sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej i desz-

czowej. 

RozdziaJ 4 

Ustalenia koLcowe 

§ 10. Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 usta-

wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenu drogi gminnej w wysoko`ci 0%. 

§ 11. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo. 

§ 12. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa źachodnio”omorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Gminy. 

 

 Przewodniczący Rady  
 

Kazimierz Mendak 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr X/63/11 

Rady Gminy Stare Czarnowo 

z dnia 7 wrze`nia 2011 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr X/63/11 

Rady Gminy Stare Czarnowo 

z dnia 7 wrze`nia 2011 r. 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr X/63/11 

Rady Gminy Stare Czarnowo 

z dnia 7 wrze`nia 2011 r. 
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źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr X/63/11 

Rady Gminy Stare Czarnowo 

z dnia 7 wrze`nia 2011 r. 
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UCHWAIA NR VI/50/2011 

 RAŚY MIśJSKIśJ BIAIOGARDU 

 z dnia 6 kwietnia 2011 r. 

o zmianie uchwaJy budwetowej na rok 2Ńńń. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 

poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, 

poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; 

z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, 

poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, 

poz. 1241; z 2010 r. Nr 28. poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, 

poz. 113), art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, 

poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - 

Prze”isy w”rowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o ”racownikach samorządowych 
(Dz. U. Nr 32, poz. 191, Nr 43, poz. 253 i Nr 92, poz. 541; z 1991 r. Nr 34, poz. 151; z 1992 r. Nr 6, 

poz. 20; z 1993 r. Nr 40, poz. 180; z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 65, poz. 285; z 1996 r. Nr 23, poz. 102 

i Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 9, poz. 43; z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 141, 

poz. 1492) Rada Miejska BiaJogardu uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. W ”lanie wydatków budwetu Miasta BiaJogard na rok 2011 dokonuje się nastę”ujących zmian: 

1) zwiększa się: 
ŚziaJ rozdziaJ §    zJ 

          

600 60016 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budwetowych 30.000 

900 90001 2650 dotacja przedmiotowa z budwetu dla samorządowego zakJadu budwetowego 85.000 

900 90001 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budwetowych 40.000 

900 90095 2650 dotacja przedmiotowa z budwetu dla samorządowego zakJadu budwetowego 16.000 

      razem zwiększenia: 171.000 


