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PozŁ 24 
 

UCHWAIA NR XXVIIIł229ł2ŃŃ8 
Rady Miejskiej w Śrawsku Pomorskim 

z dnia 3Ń ”audziernika 2ŃŃ8 rŁ 
 

zmieniająca uchwaJę w s”rawie zwolnienia za zgJoszenie o dokonanie w”isu i zmiany 
do ewidencji dziaJalno`ci gos”odarczejŁ 

 Na ”odstawie artŁ 7a ustŁ 3 ustawy z dnia 19 listo”ada 1999 rŁ Prawo dziaJalno`ci gos”odarczej (ŚzŁ UŁ 
Nr 101, ”ozŁ 1178; z 2000 rŁ Nr 86, ”ozŁ 958, Nr 114, ”ozŁ 1193; z 2001 rŁ Nr 49, ”ozŁ 509, Nr 67, 
”ozŁ 679, Nr 102, ”ozŁ 1115, Nr 147, ”ozŁ 1643; z 2002 rŁ Nr 1, ”ozŁ 2, Nr 115, ”ozŁ 995, Nr 130, 
”ozŁ 1112; z 2003 rŁ Nr 86, ”ozŁ 789, Nr 128, ”ozŁ 1176, Nr 217, ”ozŁ 2125, Nr 130, ”ozŁ 1112; z 2004 rŁ 
Nr 54, ”ozŁ 535, Nr 97, ”ozŁ 980, Nr 173, ”ozŁ 1808; z 2006 rŁ Nr 144, ”ozŁ 1043; z 2008 rŁ Nr 141, 
”ozŁ 888) Rada Miejska w Śrawsku Pomorskim uchwala, co nastę”uje: 

§ ńŁ W § 1 uchwaJy Nr XIVł104ł2007 Rady Miejskiej w Śrawsku Pomorskim z dnia 27 wrze`nia 2007 rŁ 
w s”rawie zwolnienia za zgJoszenie o dokonanie w”isu i zmiany do ewidencji dziaJalno`ci gos”odarczej (ŚzŁ UrzŁ 
WojŁ źachodnio”omorskiego Nr 113, ”ozŁ 1953) w ”kt 2 kro”kę na koLcu zastę”uje się `rednikiem i dodaje się 
”kt 3 o brzmieniu: 

ｭ3) zgJoszenie zmiany w”isu do ewidencji dziaJalno`ci gos”odarczej, dokonywane ”rzez ”rzedsiębiorców 
w celu ”rzekwalifikowania dziaJalno`ci gos”odarczej wedJug PKŚ 2007, zgodnie z ”rze”isami roz”orzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 rŁ w s”rawie Polskiej Klasyfikacji ŚziaJalno`ci (PKŚ) 
(ŚzŁ UŁ Nr 251, ”ozŁ 1885)ŁｬŁ 

§ 2Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa źachodnio”omorskiegoŁ 

PRźśWOŚNICźĄCŹ RAŚŹ 
 

JarosJaw źduLczyk 

PozŁ 25 
 

UCHWAIA NR XXIIłń5ŃłŃ8 
Rady Gminy Śygowo 

z dnia 24 ”audziernika 2ŃŃ8 rŁ 
 

w s”rawie miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego dla terenów ”oJowonych w gminie Śygowo 
ｭźes”óJ elektrowni wiatrowych Bardy - _wielubieｬŁ 

 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 Nr 141, ”ozŁ 1492; z 2005 rŁ Nr 113, ”ozŁ 954, 
Nr 130, ”ozŁ 1087; z 2006 rŁ Nr 45, ”ozŁ 319, Nr 225, ”ozŁ 1635; z 2007 rŁ Nr 127, ”ozŁ 880) Rada Gminy 
Śygowo uchwala, co nastę”uje: 
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RozdziaJ ń 
Prze”isy ogólne 

§ ńŁ 1Ł źgodnie z uchwaJą Nr VIIIł58ł2007 Rady Gminy Śygowo z dnia 29 czerwca 2007 rŁ o ”rzystą”ieniu 
do s”orządzenia ”lanu oraz uchwaJą Nr XIVł102ł2007 Rady Gminy Śygowo z dnia 28 grudnia 2007 rŁ o zmia-
nie granic ”lanu, ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rze-
strzennego gminy Śygowo ”rzyjętym uchwaJą Nr IVł22ł2002 Rady Gminy Śygowo z dnia 30 grudnia 2002 rŁ 
uchwala się miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego dla terenów ”oJowonych w gminie Śygowo, ”od 
nazwą ｭźes”óJ elektrowni wiatrowych - Bardy-_wielubieｬŁ 

2Ł Plan obejmuje obszar ”oJowony w czę`ci obrębów geodezyjnych Bardy, _wielubie i Śębogard o Jącznej 
”owierzchni okoJo 210,00 haŁ Granice ”lanu ”rzedstawione są na rysunku ”lanuŁ 

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

1) zaJącznik nr 1 - rysunek ”lanu w skali 1: 2000; 
2) zaJącznik nr 2 - wyrys ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy  

Śygowo z oznaczeniem granic obszaru objętego ”lanem miejscowym; 
3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Gminy Śygowo o s”osobie roz”atrzenia uwag do ”rojektu miejscowe-

go ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego; 
4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie Rady Gminy Śygowo o s”osobie realizacji za”isanych w ”lanie inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowa-
nia, zgodnie z ”rze”isami o finansach ”ublicznychŁ 

§ 2Ł Plan, o którym mowa w § 1 okre`la: 

1) ”rzeznaczenie terenów; 
2) zasady ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego oraz ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zago-

s”odarowania terenu, w tym gabaryty obiektów i wskauniki intensywno`ci zabudowy; 
3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i zdrowia ludzi; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków; 
5) szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym zakaz zabudowy; 
6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji oraz infrastruktury technicznej; 
7) stawki ”rocentowe na ”odstawie których ustala się o”Jatę za wzrost warto`ci nieruchomo`ci w związku 

z uchwaleniem ”lanu miejscowegoŁ 

§ 3Ł Na rysunku ”lanu obowiązującymi ustaleniami ”lanu są nastę”ujące oznaczenia graficzne: 

1) granice obszaru objętego ”lanem; 
2) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania; 
3) nie”rzekraczalna izofona 45 dB nocł55 dB dzieL; 
4) nie”rzekraczalne linie zabudowy dla fundamentów wiew wiatraków; 
5) granice ochrony stanowisk archeologicznych; 
6) symbole cyfrowo-literowe okre`lające ”rzeznaczenie terenów elementarnychŁ 

RozdziaJ 2 
Przeznaczenie terenów oraz s”osób ich zagos”odarowania i zabudowy 

§ 4Ł Na terenach oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami 1ŁRłPś, 2ŁRłPś, 3ŁRłPś, 5ŁRłPś ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: 
a) tereny ”rodukcji rolniczej - ”oza terenami zainwestowanymi, 
b) tereny lokalizacji instalacji wykorzystujących siJę wiatru do ”rodukcji energii (elektrownie wiatrowe) 

wraz z urządzeniami technologicznymi, 
c) tereny ”laców i dróg technologicznych (dla celów budowy oraz eks”loatacji), 
d) stacje elektroenergetyczne, 
e) sieci elektroenergetyczne i teletechniczne, zgodnie z wymogami obowiązujących w tym zakresie norm 

i odrębnych ”rze”isów branwowych, 
f) do”uszcza się budowę instalacji do ”omiaru ”rędko`ci i kierunku wiatru; 
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2) zasady ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego oraz ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zago-

s”odarowania terenu, w tym gabaryty obiektów: 
a) do”uszcza się lokalizację nie więcej niw 10 elektrowni wiatrowych o mocy nie większej niw 3,0 MW 

kawda, 
b) wysoko`ć caJkowita nie więcej niw 155,0 m ”onad ”oziom terenu, 
c) zasięg wirnika nie mowe wykroczyć ”oza granice o”racowania ”lanu, za wyjątkiem granic ”lanu ”okry-

wających się z nie”rzekraczalną linią zabudowy, 
d) zasięg wirnika nie mowe wchodzić na ”as drogowy dróg ”owiatowych, 
e) do”uszcza się lokalizowanie elektrowni wiatrowych na granicy nieruchomo`ci z zachowaniem nie”rze-

kraczalnych linii zabudowy okre`lonych dla fundamentów wiew, wskazanych na rysunku ”lanu, z za-
strzeweniem ”kt 3 litŁ a, 

f) wszystkie elementy konstrukcji wiewy i turbiny ”owinny być ”omalowane na kolor jasny, ”astelowy, 
nie kontrastujący z otoczeniem, ”owierzchnia obiektu matowa - bez refleksów `wietlnych, 

g) elektrownie wiatrowe wymagają oznakowania ”rzeszkodowego `wietlnego i kolorystycznego, nocnego 
oraz dziennego, zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami, 

h) ostateczna ilo`ć, ”arametry i lokalizacja ”oszczególnych wiew elektrowni wiatrowych ustalone zostaną 
w ”rojekcie budowlanym, ”o ”rze”rowadzeniu ”ostę”owania w s”rawie oceny oddziaJywania na `ro-
dowisko, 

i) do”uszcza się geodezyjne wydzielenie terenów zainwestowanych (tereny elektrowni wiatrowych wraz 
z ”lacami i drogami technologicznymi); 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i zdrowia ludzi: 
a) usytuowanie wiew elektrowni wiatrowych w stosunku do istniejącej okolicznej zabudowy musi za”ew-

niać zachowanie do”uszczalnego ”oziomu haJasu wymaganego ”rze”isami, 
b) izofonę 45 dB noc ł 55 dB dzieL okre`loną na rysunku ”lanu nalewy traktować jako nie”rzekraczalną, 
c) nalewy zabez”ieczyć wierzchnią warstwę gleby a ”o zakoLczeniu budowy i montawu ”rzywrócić ”ier-

wotny stan terenu i s”osób jego uwytkowania; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) na rysunku ”lanu wskazano strefy WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicz-
nych, ”olegającej na ”rowadzeniu interwencyjnych badaL archeologicznych w ”rzy”adku ”rowadzenia 
”rac ziemnych, 

b) w ”rzy”adku realizacji inwestycji w strefach WIII inwestor zobowiązany jest do ws”óJdziaJania z wJa-
`ciwymi sJuwbami konserwatorskimi w zakresie zamierzeL inwestycyjnych związanych z ”racami ziem-
nymi, 

c) ”rze”rowadzenie interwencyjnych badaL archeologicznych oraz zasady ich finansowania - zgodnie 
z obowiązującymi ”rze”isami; 

5) szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
a) na caJym obszarze ustala się zakaz zalesieL oraz budowy obiektów naziemnych nie związanych z funk-

cjonowaniem zes”oJu elektrowni wiatrowych, za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej, 
b) obiekty o wysoko`ci 100,0 m i więcej nad ”oziom terenu, ”odlegają zgJoszeniu do Prezesa Urzędu Lot-

nictwa Cywilnego w trybie okre`lonym ”rze”isami szczególnymi, 
c) obiekty o wysoko`ci 50,0 m i więcej nad ”oziom terenu, ”odlegają zgJoszeniu do wJa`ciwego organu 

nadzoru nad lotnictwem wojskowym w trybie okre`lonym ”rze”isami szczególnymi; 
6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji oraz infrastruktury technicznej: 

a) obsJuga komunikacyjna terenów od dróg ”owiatowych ”o”rzez drogi technologiczne z ”lacami techno-
logicznymi obsJugujące ”oszczególne obiekty oraz z dróg wewnętrznych (gminnych), 

b) nawierzchnie ”laców i dróg technologicznych - utwardzone lub uszlachetnione, 
c) usytuowanie elektrowni wiatrowych oraz stacji elektroenergetycznej nalewy ustalić na eta”ie ”rojektu 

budowlanego, za”ewniając dogodny dojazd, 
d) dla ”otrzeb elektrowni nalewy ”rzewidzieć budowę stacji elektroenergetycznej (teren o ”owierzchni nie 

większej niw 0,8 ha), 
e) elektrownie nalewy ”oJączyć ze stacją elektroenergetyczną ”odziemnymi liniami kablowymi `redniego 

na”ięcia, 
f) do”uszcza się ”rowadzenie sieci w ”asach drogowych dróg wewnętrznych (gminnych), 
g) stację elektroenergetyczną oraz sieci nadziemne i ”odziemne ”rowadzone wzdJuw dróg ”owiatowych 

nalewy sytuować w odlegJo`ci okre`lonej odrębnymi ”rze”isami, 
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h) do”uszcza się ”rzebudowę istniejących sieci uzbrojenia technicznego oraz budowę sieci i urządzeL in-
frastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych, 

i) elektrownie będą ”racowaJy bezobsJugowo, w związku z tym nie zachodzi ”otrzeba uzbrojenia terenu 
w sieci wodociągowe i kanalizacyjne dla ”otrzeb zes”oJu wiatraków; 

7) stawkę na ”odstawie której ustala się o”Jatę za wzrost warto`ci nieruchomo`ci w związku z uchwaleniem 
”lanu miejscowego - 0%Ł 

§ 5Ł Na terenie oznaczonym na rysunku ”lanu symbolem 4ŁRU ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: teren ”rodukcji rybackiej - nie”rze”Jywowe stawy ty”u kar”iowego; 
2) do”uszcza się zabudowę gos”odarczą związaną z ”rodukcją ryb, z wykluczeniem ”omieszczeL i obiektów 

”rzeznaczonych na staJy ”obyt ludzi w rozumieniu ”rze”isów ”rawa budowlanego; 
3) linie zabudowy zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
4) ”owierzchnia zabudowy: nie więcej niw 20% ”owierzchni terenu; 
5) ”owierzchnia zieleni: nie mniej niw 10% ”owierzchni terenu; 
6) wysoko`ć budynków: do 4,5 m; 
7) geometria dachów: s”adziste o nachyleniu 20-30°; 
8) dojazd z drogi ”owiatowej (”oza terenem objętym ”lanem); 
9) nie wystę”uje konieczno`ć uzbrojenia technicznego; 
10) stawkę na ”odstawie której ustala się o”Jatę za wzrost warto`ci nieruchomo`ci w związku z uchwaleniem 

”lanu miejscowego - 0%Ł 

§ 6Ł Na terenach oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami 6ŁR, 7ŁR ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: tereny rolnicze z do”uszczeniem zalesieL; 
2) zakaz budowy obiektów naziemnych; 
3) do”uszcza się wykorzystanie terenu ”od budowę dróg technologicznych oraz sieci, elektroenergetycznych 

związanych z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych; 
4) stawkę na ”odstawie której ustala się o”Jatę za wzrost warto`ci nieruchomo`ci w związku z uchwaleniem 

”lanu miejscowego - 0%Ł 

§ 7Ł Na terenach oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami 8ŁźL, 9ŁźL ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: tereny lasów; 
2) zakaz lokalizacji zabudowy; 
3) stawkę na ”odstawie której ustala się o”Jatę za wzrost warto`ci nieruchomo`ci w związku z uchwaleniem 

”lanu miejscowego - 0%Ł 

§ 8Ł Na terenie oznaczonym na rysunku ”lanu symbolem 10Łźn ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: teren zieleni naturalnej - nieurządzonej; 
2) obowiązuje zakaz budowy obiektów naziemnych; 
3) do”uszcza się ”rowadzenie sieci elektroenergetycznych związanych z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych; 
4) stawkę na ”odstawie której ustala się o”Jatę za wzrost warto`ci nieruchomo`ci w związku z uchwaleniem 

”lanu miejscowego - 0%Ł 

§ 9Ł Na terenie oznaczonym na rysunku ”lanu symbolem 11Ł KŚW ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: droga wewnętrzna - gminna; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających wedJug granic geodezyjnych - jak w stanie istniejącym; 
3) do”uszcza się ”rzebudowę istniejących sieci uzbrojenia technicznego oraz budowę sieci infrastruktury tech-

nicznej związanych z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych; 
4) stawkę na ”odstawie której ustala się o”Jatę za wzrost warto`ci nieruchomo`ci w związku z uchwaleniem 

”lanu miejscowego - 0%Ł 

RozdziaJ 3 
Prze”isy koLcowe 

§ ńńŁ 1Ł Przeznacza się na cele nierolnicze i niele`ne grunty rolne ”ochodzenia mineralnego o Jącznej ”o-
wierzchni 4,7 ha, w tym: klasy IV - 4,4 ha, klasy V - 0,3 haŁ 
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2Ł Grunty rolne wskazane w ustŁ 1 nie stanowią zwartego kom”leksu w rozumieniu ”rze”isów ustawy 
o ochronie gruntów rolnych i le`nychŁ 

3Ł Śo czasu realizacji ustaleL niniejszej uchwaJy, do”uszcza się dotychczasowy s”osób uwytkowania terenuŁ 

§ ń2Ł Na obszarach objętych ”lanem tracą moc ustalenia: 

1) zmiany miejscowego ”lanu ogólnego zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Śygowo w obrębach ewi-
dencyjnych Bardy i _wielubie (ŚzŁ UrzŁ WojŁ KoszaliLskiego z 1989 rŁ Nr 21, ”ozŁ 194; z 1990 rŁ Nr 12, 
”ozŁ 158, Nr 21, ”ozŁ 240; z 1994 rŁ Nr 22, ”ozŁ 107; z 1997 rŁ Nr 11, ”ozŁ 45) ”rzyjętej uchwaJą 
Nr XXIIł197ł01 Rady Gminy w Śygowie z dnia 30 ”audziernika 2001 rŁ (ŚzŁ UrzŁ WojŁ źachodnio”omor-
skiego Nr 57, ”ozŁ 1685); 

2) zmiany miejscowego ”lanu ogólnego zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Śygowo w obrębach ewi-
dencyjnych Bardy - _wielubie (ŚzŁ UrzŁ WojŁ KoszaliLskiego z 1989 rŁ Nr 21, ”ozŁ 194; z 1990 rŁ Nr 12, 
”ozŁ 158, Nr 21, ”ozŁ 240; z 1994 rŁ Nr 22, ”ozŁ 107; z 1997 rŁ Nr 11, ”ozŁ 45) ”rzyjętej uchwaJą 
Nr XXXł240ł02 Rady Gminy w Śygowie z dnia 8 ”audziernika 2002 rŁ (ŚzŁ UrzŁ WojŁ źachodnio”omorskie-
go Nr 82, ”ozŁ 1659)Ł 

§ ń3Ł Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy ŚygowoŁ 

§ ń4Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Woje-
wództwa źachodnio”omorskiego i ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy ŚygowoŁ 

PRźśWOŚNICźĄCŹ RAŚŹ 
 

Janusz FijaJkowski 
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źaJączniki do uchwaJy Nr XXIIł150ł08 
Rady Gminy Śygowo 

z dnia 24 ”audziernika 2008 rŁ (”ozŁ 25) 

źaJącznik nr ń 

 



Śziennik Urzędowy 
Województwa źachodnio”omorskiego Nr 1 ｦ 87 ｦ PozŁ 25
 

źaJącznik nr 2 
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źaJącznik nr 3 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy w Śygowie o s”osobie roz”atrzenia nieuwzględnionych uwag 
wniesionych do ”rojektu miejscowego ”lanu zagos”odarowania dla terenów ”oJowonych w gminie Śygowo, 

”od nazwą ｭźes”óJ elektrowni wiatrowych - Bardy-_wielubieｬ 

Na ”odstawie artŁ 20 ustŁ 1 ustawy z dnia 27 maja 2003 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym 
(ŚzŁ UŁ Nr 80, ”ozŁ 717 z ”óuniejszymi zmianami) oraz o`wiadczenia wójta gminy Śygowo z dnia 1 ”audziernika 
2008 rŁ o braku uwag do ”rojektu ”lanu wyJowonego wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko do ”ublicz-
nego wglądu w dniach od 20Ł08Ł do 11Ł09Ł2008 rŁ - Rada Gminy Śygowo nie rozstrzyga o s”osobie roz”atrze-
nia nieuwzględnionych uwag wniesionych do ”rojektu miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennegoŁ 

źaJącznik nr 4 

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

zgodnie z ”rze”isami o finansach ”ublicznych 

Na ”odstawie artŁ 20 ustŁ 1 ustawy z dnia 27 maja 2003 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym 
(ŚzŁ UŁ Nr 80, ”ozŁ 717 z ”óuniejszymi zmianami), artŁ 7 ustŁ 1 ”kt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rŁ o sa-
morządzie gminnym (ŚzŁ UŁ z 2001 rŁ Nr 142, ”ozŁ 1591 z ”óuniejszymi zmianami) oraz artŁ 111 ustŁ 2 ”kt 1 
ustawy z dnia 26 listo”ada 1998 rŁ o finansach ”ublicznych (ŚzŁ UŁ z 2003 rŁ Nr 15, ”ozŁ 148 z ”óuniejszymi 
zmianami) Rada Gminy Śygowo rozstrzyga, co nastę”uje: 

Nie rozstrzyga się o s”osobie realizacji za”isanych w ”lanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z ”rze”isami o finansach ”ublicz-
nych z uwagi na to, we miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego dla terenów ”oJowonych w gminie 
Śygowo, ”od nazwą ｭźes”óJ elektrowni wiatrowych - Bardy-_wielubieｬ nie ”rzewiduje inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej nalewących do zadaL wJasnych gminy i finansowanych ze `rodków ”ublicznychŁ 
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w s”rawie regulaminu okre`lającego wysoko`ć i szczegóJowe warunki ”rzyznawania dla nauczycieli 

zatrudnionych w szkoJach ”rowadzonych ”rzez Gminę Golczewo dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, 
za wysJugę lat, za warunki ”racy oraz niektórych innych `wiadczeL wynikających ze stosunku ”racy 

 Na ”odstawie artŁ 30 ustŁ 6 i artŁ 49 ustŁ 2, w związku z artŁ 91d ”kt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 rŁ - Karta Nauczyciela (ŚzŁ UŁ z 2006 rŁ Nr 97, ”ozŁ 674, Nr 170, ”ozŁ 1218 i Nr 220, ”ozŁ 1600; 
z 2007 rŁ Nr 17, ”ozŁ 95, Nr 80, ”ozŁ 542, Nr 102, ”ozŁ 689, Nr 158, ”ozŁ 1103, Nr 176, ”ozŁ 1238, Nr 191, 
”ozŁ 1369 i Nr 247, ”ozŁ 1821 oraz z 2008 rŁ Nr 145, ”ozŁ 917) oraz artŁ 40 ustŁ 1 i artŁ 41 ustŁ 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ z 2001 rŁ Nr 142, ”ozŁ 1591; z 2002 rŁ Nr 23, 
”ozŁ 220, Nr 62, ”ozŁ 558, Nr 113, ”ozŁ 984, Nr 153, ”ozŁ 1271 i Nr 214, ”ozŁ 1806; z 2003 rŁ Nr 80, 
”ozŁ 717 i Nr 162, ”ozŁ 1568; z 2004 rŁ Nr 102, ”ozŁ 1055, Nr 116, ”ozŁ 1203 i Nr 167, ”ozŁ 1759; z 2005 rŁ 
Nr 172, ”ozŁ 1441 i Nr 175, ”ozŁ 1457; z 2006 rŁ Nr 17, ”ozŁ 128, i Nr 181, ”ozŁ 1337; z 2007 rŁ Nr 48, 
”ozŁ 327, Nr 138, ”ozŁ 974 i Nr 173, ”ozŁ 1218 oraz z 2008 rŁ Nr 180, ”ozŁ 1111) Rada Miejska w Golczewie 
uchwala, co nastę”uje: 


