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UCHWAIA NR XII/79/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE 

 z dnia 9 listopada 2011 r. 

w s”rawie obniwenia `redniej ceny sku”u wyta ”rzyjętej jako ”odstawę obliczania 

podatku rolnego na obszarze gminy Golczewo w 2012 r. 

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U z 2006 r. 

Nr 136, poz. 969, z ”óunŁ zmŁ1) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z ”óunŁ zmŁ2) Rada Miej-

ska w Golczewie uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. Obniwa się do 56,00 zJ cenę sku”u wyta za 1 „, ogJoszoną w komunikacie Prezesa GJównego 
Urzędu Statystycznego w s”rawie `redniej ceny sku”u wyta za okres ”ierwszych trzech kwartaJów 
2011 r., ”rzyjmowaną jako ”odstawę do obliczania ”odatku rolnego w 2012 r. 

§ 2. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa źachodnio”omorskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2012 r. 

 

 Przewodniczący Rady 

 

Lech Ferdynus 

                                            
1 źmiany tekstu jednolitego ustawy zostaJy ogJoszone w Dz. U z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, 

poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz.730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. 

Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475. 
2 źmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaJy ogJoszone w Dz. U. 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, Nr 223, poz. 1458, 

z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. 

Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281. 
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UCHWAIA NR XII/110/11 

 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 

 z dnia 27 ”audziernika 2Ń11 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu ”oJowonego w obrębie nr 3 miasta Gryfino - rejon ul. Targowej. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jŁtŁ 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; 

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; 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, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230; z 2011 r. 

Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 21, poz. 113) oraz 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, zmiany: 

Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; 

z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, 

poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i 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 i Nr 155, poz. 1043; z 2011 r. Nr 32, 

poz. 159 i Nr 153, poz. 901), Rada Miejska w Gryfinie uchwala, co nastę”uje: 
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§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XLIII/462/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 sierpnia 2009 r. w spra-

wie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego terenu ”oJowo-

nego w obrębie nr 3 miasta Gryfino - rejon ul. Targowej, stanowiącego jednocze`nie zmianę miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino - rejon Starego Miasta 1, ”rzyjętego uchwaJą 
Nr XXXVI/491/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 15 listopada 2001 r. oraz miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębach nr 1, 2 i 3, ”rzyjętego uchwaJą Nr XXXV/458/05 

Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 kwietnia 2005 r., ”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami Studium uwa-

runkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Gryfino, ”rzyjętym uchwaJą Nr XXI/183/08 

Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 lutego 2008 r., uchwala się miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rze-

strzennego terenu ”oJowonego w obrębie nr 3 miasta Gryfino - rejon ul. Targowej, zwany dalej ｭplanemｬ. 

2. Plan obejmuje teren o Jącznej ”owierzchni 2,40 ha, którego granice oznaczono na rysunku w skali 

1:1000, stanowiącym zaJącznik do niniejszej uchwaJyŁ 

3Ł Integralnymi czę`ciami ”lanu miejscowego są nastę”ujące zaJączniki do uchwaJy: 

1) zaJącznik Nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000; 

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

Gryfino dla obszaru objętego niniejszym ”lanem, `wiadczący o zgodno`ci rozwiązaL ”lanu ze studium; 
3) zaJącznik Nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu; 

4) zaJącznik Nr 4 - rozstrzygnięcie w s”rawie zasad realizacji zadaL z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasad ich finansowaniaŁ 

4. Przedmiotem planu jest u”orządkowanie struktury funkcjonalno - przestrzennej obszaru z okre`le-

niem korelacji równorodnych funkcji miejskich: usJugowych, mieszkaniowych, bazowo - skJadowych i ga-

rawowo - parkingowych. 

RozdziaJ ń 

Zasady konstrukcji planu 

§ 2. 1Ł Obszar objęty ”lanem ”odzielony zostaJ na tereny elementarne o równych funkcjach lub rów-
nych zasadach zagos”odarowania, okre`lonych liniami rozgraniczającymi, dla których ustala się ”rzezna-

czenie, zasady zabudowy i zagos”odarowania terenuŁ Kawdy teren elementarny oznaczono na rysunku 

planu - zaJączniku graficznym oraz w tek`cie ”lanu identyfikatorem cyfrowo - literowym; liczba oznacza 

kolejny numer terenu, symbol literowy oznacza funkcję terenu lub klasyfikację funkcjonalną drogi; ozna-

czenie przed symbolem funkcjonalnym oznacza ”oJowenie w obrębie geodezyjnym oraz numer ”lanuŁ 

2Ł Ustalenia ”lanu formuJowane są na dwóch ”oziomach - ogólnym i szczegóJowym; ustalenia ogólne 
obowiązują na caJym obszarze objętym ”lanem, ustalenia szczegóJowe obowiązują na obszarze wJa`ciwe-

go terenu elementarnego; 

1) ustalenia formuJowane są w nastę”ujących gru”ach ustaleL: 
a) przeznaczenie terenu, 

b) ksztaJtowanie zabudowy i zagospodarowania terenu, 

c) zasady ”odziaJu terenu, 
d) ustalenia w zakresie ochrony `rodowiska, 
e) ustalenia komunikacyjne, 

f) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej, 

g) ustalenia wynikające z ”rze”isów odrębnych, 
h) stawka ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci; 

2) dla wyodrębnionych terenów elementarnych sformuJowano ustalenia szczegóJowe obowiązujące dla 
caJego terenu elementarnego, s”orządzone w formie tabeli - ｭkarty terenuｬ oznaczonej symbolem te-

renu i zawierającej jego ”owierzchnię, segregując tre`ć ustaleL wg ustalonych gru”, o ile wprowadza 

się ustalenieŁ 

3. W obrębie terenu elementarnego wystę”ować mogą szczególne ograniczenia i wymogi z tytuJu ”o-

Jowenia na obszarze narawonym na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonym na rysunku ”lanu; wynikają-
ce z tego tytuJu rygory ustalono w § 11 niniejszej uchwaJyŁ 

4Ł PeJny tekst ustaleL dla okre`lonego obszaru zawiera ustalenia ogólne i szczegóJoweŁ 

5Ł Ustala się nastę”ujące zasady konstrukcji zaJącznika graficznego - rysunku planu: 

1) rysunek ”lanu s”orządzono w skali 1:1000; 

2) kawde ustalenie ”rzedstawione na rysunku znajduje od”owiednie odwzorowanie w ustaleniu tekstowym; 
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3) wszystkie symbole graficzne uwyte na rysunku ”lanu zostaJy obja`nione w legendzie; 

4) linie rozgraniczające terenów elementarnych okre`lone na rysunku ”lanu wyznaczają osie tych liniiŁ 

§ 3. Uwyte w ustaleniach szczegóJowych okre`lenia oznaczają: 

1) obowiązująca linia zabudowy - linię wyznaczającą ”oJowenie lica gJównej bryJy budynku; 
2) nieprzekraczalna linia zabudowy - linię ograniczającą obszar usytuowania budynku; 
3) 3) powierzchnia zabudowy - obszar wyznaczony ”rzez rzut skrajnego obrysu budynku ”owywej ”o-

ziomu terenu w stanie wykoLczonym na ”Jaszczyznę ”oziomą, ”rzyjmując za ”odstawę obrys: - par-

teru, jeweli jest on większy od obrysu `cian fundamentowych, albo - `cian fundamentowych, jeweli na 
poziomie terenu jest on większy od obrysu ”arteru; do ”owierzchni zabudowy wlicza się ”owierzchnie 
takich elementów budynku jak: ”rze`wity, ”rzej`cia i ”rzejazdy (bramy), ganki, kruwganki, loggie 
wgJębne (cofnięte) i loggio-balkony przystawiane, werandy otwarte i oszklone oraz przybudowane 

szklarnie (ogrody zimowe), garawe lub wiaty garawowe - stanowiące integralną czę`ć budynku; do 
”owierzchni zabudowy nie wlicza się ”owierzchni schodów, ”ochylni i ram” zewnętrznych, studzie-

nek ”rzy okienkach ”iwnicznych, osJon ”rzeciwsJonecznych, daszków, oka”ów dachowych, a takwe 
sztucznych oczek wodnych; 

4) wysoko`ć zabudowy - wysoko`ć liczoną od najwywszego ”oziomu terenu ”rzy budynku; 
5) kąt nachylenia ”oJaci dachu - kąt nachylenia ”oJaci gJównych; 
6) powierzchnia biologicznie czynna - do ustalonego wskaunika nie wlicza się awurowych nawierzchni 

utwardzonych będących doj`ciami i miejscami ”ostojowymi ”ojazdówŁ 
7) rzemiosJo nieuciąwliwe - rzemiosJo nie ”owodujące zagrowenia zdrowia ludzi lub zniszczenia `rodowiskaŁ 

RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne 

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

czonych nastę”ującymi symbolami, zgodnie z rysunkiem planu: 

1) tereny zabudowy: 

a) mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej - MN, MW 

b) zes”oJu usJug - U, 

c) bazowo-skJadowej - BS, 

d) bazy i przystani rybackiej - BR, 

e) garawowej - G, 

f) parkingowej - KS 

2) tereny niezabudowane: 

a) zieleni parkowej - ZP, 

b) tereny nabrzewa rzecznego wraz z basenem - WS. 

§ 5. Ustala się ”odstawowe zasady dotyczące zabudowy i zagos”odarowania terenów: 

1Ł Na terenach dziaJek zabudowy mieszkaniowej, ”oza budynkami mieszkalnymi, których cechy okre`la 

się w ustaleniach szczegóJowych i w ramach ustalonej ”owierzchni zabudowy, do”uszcza się lokalizację 
zabudowy towarzyszącej - wolnostojących garawy i budynków gos”odarczych, o nastę”ujących ”arametrach: 

a) wysoko`ć zabudowy do 6,5 m do kalenicy, 

b) dachy symetryczne, 2-spadowe, o kątach nachylenia ”oJaci minŁ 300Ł 

2. Przy zagospodarowaniu terenów obowiązuje: 

1) na terenach zabudowy mieszkaniowej i usJugowej do”uszcza się realizację obiektów maJej architektury, 
tjŁ altan, ”ergoli, basenów dekoracyjnych, it”Ł; 

2) obowiązuje ”rzystosowanie obiektów usJugowych i rozwiązaL komunikacyjnych do ”otrzeb osób nie-

”eJnos”rawnych; 
3) ustala się nastę”ujące zasady dotyczące no`ników reklamowych: 

a) zakaz lokalizowania wielko”owierzchniowych samodzielnych, wolnostojących lub wbudowanych 
reklam, 

b) reklamowe i informacyjne oznakowanie wJasnej dziaJalno`ci gos”odarczej do”uszcza się wyJącznie 

w formie szyldów umieszczanych na elewacji frontowej oraz jako wolnostojące ”rzed budynkiemŁ 
4) budynki z ”omieszczeniami ”rzeznaczonymi na ”obyt ludzi nalewy lokalizować ”oza zasięgiem zagro-

weL i uciąwliwo`ci okre`lonych w ”rze”isach odrębnychŁ 
5) ”rzewidywalna dziaJalno`ć usJugowa, bazowo - skJadowa nie mowe stanowić uciąwliwo`ci dla `rodo-

wiska, w sto”niu ”owodującym zagrowenie zdrowia lub zniszczenia `rodowiskaŁ 
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§ 6. Ustala się zasady ”odziaJu terenu 

1Ł Ustala się zakaz dokonywania ”odziaJów i wydzielania nowych dziaJek wynikających z potrzeb ist-

niejącego zagos”odarowania tymczasowego oraz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanychŁ 

2Ł Śo”uszcza się wydzielenia dziaJek na ”otrzeby obiektów i urządzeL infrastruktury technicznej. 

§ 7. Ustala się zasady ochrony `rodowiskaŁ 

1Ł Ustala się zasadę realizacji systemu gos”odarki wodno-`ciekowej o wysokim sto”niu s”rawno`ci, 
dziaJającej w ramach rozwiązaL systemowych gminyŁ 

2. Gospodarka odpadami w oparciu o funkcjonujący w gminie system, z uwzględnieniem selektywnej 
gospodarki odpadami. 

3. Zaopatrzenie w cie”Jo z eliminacją ”aliw ”owodujących ”onadnormatywną emisję substancji szko-

dliwych. 

4. W zagos”odarowaniu ”oszczególnych dziaJek ustala się zakaz stosowania w nasadzeniach obcych 

geograficznie oraz inwazyjnych gatunków drzew i krzewówŁ 

§ 8. Na obszarze o”racowania nie wystę”ują obszary objęte lub wskazane do objęcia ochroną w za-

kresie dziedzictwa kulturowego i zabytkówŁ 

§ 9. Ustala się zasady obsJugi komunikacyjnej: 

1Ł Powiązania ukJadu komunikacyjnego obszaru objętego ”lanem z ukJadem dróg zewnętrznych za-

”ewniają drogi gminne - ul. Targowa i ul. Garbarska (”oza obszarem o”racowania), Jączące się z ul. Chro-

brego w ciągu drogi krajowej nr 31. 

2Ł Ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki miejsc ”ostojowych do za”ewnienia w granicach wJa-

snej dziaJki lub terenu elementarnego: 

1) budynki mieszkalne jednorodzinne - 2 m.”Ł ł dziaJkę, 
2) budynki mieszkalne wielorodzinne - 1 m.p. / mieszkanie, 

3) obiekty handlowe i usJugowe - 1 m.p. / 25 m² ”owierzchni uwytkowej lokalu; 
4) usJugi turystyki - hotele i pensjonaty - 1 m.p. / 1 ”okój; 
5) biura - 3 m.p./ 100 m² ”owŁ uwytkowej; 
6) gastronomia - 3 m.p. / 10 miejsc konsumpcyjnych; 

7) maJe obiekty rekreacyjne (n”Ł siJownie, fitness) - 3 m.p./10 korzystających; 
8) obiekty skJadowe i magazynowe - 1 m.p. / 3 osoby zatrudnione. 

§ 10. Ustala się zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: 

1. Zaopatrzenie w wodę z ujęcia komunalnego w Gryfinie: 

1) zaopatrzenie w wodę w systemie zbiorowego zao”atrzenia istniejącą ”oza granicami o”racowania ma-

gistralą wodociągową, z roz”rowadzeniem istniejącą i ”rojektowaną siecią wodociągową; 
2) zapewnienie zaopatrzenia w wodę w warunkach s”ecjalnych ze studni awaryjnych nalewy ”o”rzedzić 

rozpoznaniem hydrogeologicznym; 

3) zaopatrzenie w wodę na cele ”rzeciw”owarowe - z hydrantów ulicznych zamontowanych na komu-

nalnej sieci wodociągowejŁ 

2Ł Od”rowadzenie `cieków sanitarnych do komunalnej oczyszczalni `cieków w Gryfinie poprzez ist-

niejący ”oza granicami opracowania i planowany system kanalizacji grawitacyjno-ci`nieniowej; 

3Ł Od”rowadzenie wód o”adowych: 

1) z utwardzonych powierzchni komunikacyjnych i ”oJaci dachowych do istniejącej ”oza granicami o”ra-

cowania kanalizacji deszczowej; 

2) do”uszcza się od”rowadzenie kanalizacji deszczowej do rzeki poza granicami opracowania, poprzez 

separatory i piaskowniki, z ”rzebiegiem sieci ”rzez tereny sąsiednie, na zasadach okre`lonych ”rze”i-

sami odrębnymi dotyczącymi wykonania urządzeL wodnych i w”rowadzania wód o”adowych; 

3) z nieutwardzonych ”owierzchni dziaJek do”uszcza się od”rowadzenie do gruntu, na zasadach okre-

`lonych ”rze”isami odrębnymi dotyczącymi wykonania urządzeL wodnych i w”rowadzania wód o”a-

dowych; 

4. Gospodarka odpadami: 

1) Usuwanie i unieszkodliwianie od”adów w obowiązującym systemie gos”odarki od”adami dla gminy 
Gryfino, z selektywną zbiórką od”adów - wstę”ne segregowanie i gromadzenie w pojemnikach o ro-

dzaju i wielko`ci od”owiedniej do zastosowaniaŁ 
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2) Nalewy za”ewnić zgodne z zasadami ochrony `rodowiska gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi 

i innymi niw niebez”ieczne, na zasadach okre`lonych ”rze”isami odrębnymiŁ 

5. Zaopatrzenie w gaz: 

1) utrzymanie dotychczasowego s”osobu zao”atrzenia obiektów istniejących; 
2) zao”atrzenie ”rojektowanych obiektów z istniejącej ”oza granicami o”racowania i projektowanej sieci 

`redniego ci`nienia; 

6. Zaopatrzenie w cie”Jo: 

1) docelowo zao”atrzenie obiektów z miejskiej sieci cie”Jowniczej; 
2) do czasu realizacji miejskiej sieci cie”Jowniczej ustala się indywidualne uródJa cie”Ja zasilane ekolo-

gicznymi no`nikami energii (gaz ”rzewodowy, energia elektryczna)Ł 

7. Zaopatrzenie w energię elektryczną: 

1) utrzymanie dotychczasowego s”osobu zao”atrzenia obiektów istniejących; 
2) do”uszcza się ”rzebudowę (skablowanie) istniejących linii na”owietrznych 0,4 kV; 

3) zasilanie ”rojektowanych obiektów rozdzielczą siecią kablową niskiego na”ięcia z projektowanej 

i istniejących stacji transformatorowych ”oza granicami o”racowania; 

8Ł ObsJuga telekomunikacyjna obszaru o”racowania ”rzez centralę telefoniczną w Gryfinie; 

1) istniejące na obszarze o”racowania telekomunikacyjne linie kablowe do zachowania, z mowliwo`cią 
ich przebudowy; 

2) ”rojektowane linie telekomunikacyjne wykonać jako linie kabloweŁ 

9Ł Śo”uszcza się ”rzebieg sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających drogi G3-63.10 KDW 

oraz, w ”rzy”adkach niezbędnych, ”rzebieg sieci i ”rzyJączy ”rzez teren dziaJek sąsiednichŁ 

10Ł Śo”uszcza się ”rzebudowę istniejących sieci infrastruktury technicznej kolidujących z ustaleniami 

planu, zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami odrębnymiŁ 

§ 11. źasady zagos”odarowania wynikające z ”rze”isów odrębnychŁ Na obszarze narawonym na nie-

bez”ieczeLstwo ”owodzi wodą 1%, ”oJowonym ”oniwej rzędnej 1,75 m n.p.m., oznaczonym na rysunku 

planu, narawonym na zalewanie lub ”odta”ianie, obowiązuje uwzględnienie ”osadowienia zabudowy - 

”oziomu ±0,00 ”owywej tej rzędnejŁ 

RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 12. Śla terenów elementarnych, okre`lonych na rysunku ”lanu, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 
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RozdziaJ 4 

Prze”isy koLcowe 

§ 13. Śo czasu realizacji ustaleL niniejszego ”lanu do”uszcza się dotychczasowe zagos”odarowanie 
terenówŁ 

§ 14. Na obszarze objętym niniejszą zmianą ”lanu tracą moc ustalenia miejscowego ”lanu zagos”oda-

rowania ”rzestrzennego ”rzyjętego uchwaJą Nr XXXVI/491/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 15 listo-

pada 2001 r., opublikowanego w Śzienniku Urzędowym Województwa źachodnio”omorskiego z 2001 r. 

Nr 55, poz. 1638 oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino - rejon Starego 

Miasta 1, ”rzyjętego uchwaJą Nr XXXV/458/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 kwietnia 2005 r., 

opublikowanego w Śzienniku Urzędowym Województwa źachodnio”omorskiego z 2005 r. Nr 54, poz. 1229). 

§ 15. Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. 

§ 16. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia ogJoszenia jej w Śzienniku Urzędowym 
Województwa źachodnio”omorskiego oraz ”odlega publikacji na stronie internetowej Gminy Gryfino. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

MieczysJaw Sawaryn 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XII/110/11 

Rady Miejskiej w Gryfinie 

z dnia 27 ”audziernika 2011 r. 

Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu planu 

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 ”óunŁ zmianami) Rada Miejska w Gryfinie rozstrzyga, 

co nastę”uje: 

odrzuca się wszystkie nieuwzględnione uwagi wniesione do ”rojektu miejscowego planu zagospodarowa-

nia ”rzestrzennego terenu ”oJowonego w obrębie nr 3 miasta Gryfino - rejon ul. Targowej, s”orządzonego 
na podstawie uchwaJy Nr XLIII/462/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie 

”rzystą”ienia do s”orządzenia ”lanu, wyJowonego do ”ublicznego wglądu wraz z ”rognozą oddziaJywania 
na `rodowisko w dniach od 28 kwietnia 2011 r. do 27 maja 2011 r., do którego w ustawowym terminie 

w”JynęJo 6 uwag, wniesionych przez 1 osobę, z których 4 uwzględniono w caJo`ci, a 2 uwzględniono 

w czę`ciŁ Wykaz uwag, który zawiera równiew uzasadnienie roz”atrzenia uwagi, stanowi integralną czę`ć 
dokumentacji formalnoprawnej prac planistycznych. 

 

 

 

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XII/110/11 

Rady Miejskiej w Gryfinie 

z dnia 27 ”audziernika 2011 r. 

Rozstrzygnięcie s”osobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 

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

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, 

poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, 

poz. 1635; z 2008 r. 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i 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 i Nr 155, poz. 1043; z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 153, poz. 901); art. 7 ust. 1, pkt 2 

i 3 ustawy z 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 i Nr 116, poz. 1203; 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, Nr 28, poz. 146, Nr 106, 

poz. 675 i Nr 40, poz. 230) oraz ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. 

Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. 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) okre`la się s”osób realizacji inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasad ich finansowania. 

ź ustaleL zawartych w miejscowym ”lanie zagos”odarowania ”rzestrzennego terenu ”oJowonego 

w obrębie nr 3 miasta Gryfino - rejon ul. Targowej oraz z ”rze”rowadzonej analizy wynika, iw jego ”rzyję-
cie oraz realizacja zapisanych w nim zadaL z zakresu infrastruktury technicznej nie ”ociąga za sobą wy-

datków z budwetu gminy, gdyw ”lan nie w”rowadza ”ublicznych ciągów komunikacyjnych i konieczno`ci 
ich zbrojenia. 
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