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UCHWA A NR XII/103/2011
RADY GMINY SZCZECINEK
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Szczecinek.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 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 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 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21,
poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 20 ust. 1 w zw. z art. 27
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 717; 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 oraz
z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 153, poz. 9Ńń) uchwala się, co nastę”uje:
§ 1. ńŁ Po stwierdzeniu zgodno ci ze Studium uwarunkowa i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego Gminy Szczecinek - zatwierdzonego uchwa ą Nr VIII/45/99 Rady Gminy Szczecinek z dnia
27 lutego 1999 r. z ”ó niejszymi zmianami, uchwala się zmianę miejscowego ”lanu zagos”odarowania
przestrzennego Gminy Szczecinek, zwanej dalej zmianą ”lanu .
2Ł Zmiana ”lanu obejmuje obszar dzia ki oznaczonej numerem ń9ł3Ń w obrębie Wierzchowo, gmina
SzczecinekŁ Granicę obszaru objętego zmianą ”lanu okre la rysunek ”lanuŁ
3Ł Integralnymi czę ciami uchwa y są:
1)
2)

za ącznik Nr 1 - stanowiący czę ć graficzną, zwaną rysunkiem planu , zatytu owany: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek, opracowany w skali 1: 1000;
za ącznik Nr 2 - stanowiący rozstrzygnięcie Rady Gminy Szczecinek o sposobie realizacji zapisanych
w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale ą do zada w asnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)
8)

dzia ce budowlanej - nale y ”rzez to rozumieć dzia kę budowlaną, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale y ”rzez to rozumieć linię okre lającą najmniejszą odleg o ć od
linii rozgraniczającej terenu, w jakiej mogą być sytuowane budynki;
ogrodzeniu a urowym - nale y ”rzez to rozumieć ogrodzenie, w którym czę ć a urowa stanowi nie
mniej ni 6Ń% ”owierzchni ca kowitej ogrodzenia;
powierzchni biologicznie czynnej - nale y ”rzez to rozumieć teren biologicznie czynny zdefiniowany
w roz”orządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w s”rawie warunków technicznych, jakim ”owinny od”owiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z ”ó niejszymi
zmianami);
powierzchni zabudowy - nale y ”rzez to rozumieć ”owierzchnię terenu zajętą ”rzez budynek w stanie
wyko czonym, która jest wyznaczona ”rzez rzut ”ionowy jego zewnętrznych ”rzegród na ”owierzchnię terenu, za wyjątkiem czę ci niewystających ”onad ”owierzchnię terenu;
stacji bazowej telefonii komórkowej - nale y ”rzez to rozumieć obiekt radiokomunikacyjny, sk adający
się z urządze elektro-”rzesy owych, konstrukcji ws”orczej i zestawów anten;
szyldzie - nale y ”rzez to rozumieć oznaczenie jednostki organizacyjnej lub ”rzedsiębiorcy, ich siedzib
lub miejsc wykonywania dzia alno ci;
tablicy informacyjnej - nale y ”rzez to rozumieć elementy informacji ”rzyrodniczej, turystycznej lub
edukacji ekologicznej;
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terenie - nale y ”rzez to rozumieć ”owierzchnię o okre lonym ”rzeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wyznaczoną na rysunku ”lanu liniami rozgraniczającymi, oznaczoną symbolem literowym lub
cyfrowo-literowym;
10) zieleni naturalnej - nale y ”rzez to rozumieć ziele nieurządzoną, tjŁ niekultywowane drzewa, krzewy,
byliny, ro liny okrywowe i trawy.
9)

§ 3. Na obszarze ”lanu ustala się nastę”ujące ”rzeznaczenie terenów:
1)
2)

teren zabudowy us ugowej, oznaczony na rysunku planu symbolem U;
teren zieleni naturalnej, oznaczony na rysunku planu symbolem Z.

§ 4. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U, dla którego obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie ”rzeznaczenia terenów ustala się lokalizację zabudowy us ugowej, z do”uszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, związanych wy ącznie z gos”odarką le nąŁ
2. W zakresie zasad ochrony i kszta towania adu ”rzestrzennego ustala się:
1)
2)
3)

4)

w ”rzy”adku dachów stromych, stosowanie dachówki lub materia u imitującego do ich pokrycia;
sytuowanie szyldów na elewacjach budynków, ogrodzeniu lub wolno stojących;
zakaz lokalizacji:
a) reklam,
b) ogrodze ”e nych i z betonowych elementów ”refabrykowanych;
dopuszczenie lokalizacji:
a) obiektów ma ej architektury,
b) tablic informacyjnych,
c) sieci infrastruktury technicznej, z zastrze eniem ust. 10 pkt 7,
d) ogrodze a urowych,
e) doj ć i dojazdów,
f) stanowisk postojowych,
g) gara y jedno- i dwustanowiskowych lub budynków gos”odarczych,
h) stacji bazowych telefonii komórkowej, z zastrze eniem ust. 7.
3. W zakresie zasad ochrony rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

w obszarze cennym ”rzyrodniczo ochronę i utrzymanie krajobrazu z o onego ze zbiorowisk ro linnych
zró nicowanych ”od względem budowy i funkcji ekologicznej;
2) zachowanie w zagos”odarowaniu terenu istniejących drzew oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów;
3) zagos”odarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów, z uwzględnieniem ”rze”isów odrębnych;
4) zachowanie naturalnego ukszta towania terenu;
5) zachowanie ”owszechnego dostę”u do wód ”owierzchniowych, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi;
6) od”rowadzanie cieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej;
7) zagos”odarowanie wód o”adowych lub rozto”owych na terenie lub odprowadzenie ich do kanalizacji
deszczowej;
8) zakaz lokalizacji zbiorników bezod” ywowych na cieki bytowe i komunalne oraz przydomowych
oczyszczalni cieków;
9) segregację, gromadzenie i zagos”odarowanie od”adów, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi;
10) zagospodarowanie w granicach terenu mas ziemnych ”owsta ych ”odczas robót budowlanych, z dopuszczeniem usuwania ich nadmiaru, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi;
1)

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”ó czesnej nie
”odejmuje się ustale Ł
5. W zakresie wymaga wynikających z ”otrzeb kszta towania ”rzestrzeni ”ublicznych nie ”odejmuje
się ustale Ł
6. W zakresie ”arametrów, wska ników kszta towania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu,
ustala się:
1)
2)
3)
4)
5)

lokalizację jednego budynku us ugowego albo mieszkalno - us ugowego na terenie;
do”uszczenie lokalizacji jednego budynku gos”odarczego lub gara u na terenie;
”owierzchnię zabudowy nie większą ni ń5% terenu;
”owierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą ni 5Ń% ”owierzchni terenu;
sytuowanie zabudowy zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku zmiany planu;
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s”osób kszta towania zabudowy:
a) wysoko ć zabudowy:
budynków us ugowych albo mieszkalno - us ugowych - 2 kondygnacje nadziemne, w tym
”oddasze ”rzeznaczone na sta y ”obyt ludzi, tjŁ do ńŃ,0 m,
budynków gos”odarczych i gara y - 1 kondygnacja nadziemna, tj. do 4,0 m,
b) dopuszczenie 1 kondygnacji podziemnej,
c) dla budynków us ugowych albo mieszkalno-us ugowych stosowanie dachów stromych o kącie nachylenia ”o aci dachowej od 25° do 45°,
d) dopuszczenie dla budynku gospodarczego i gara u ”rzykrycia dachem ” askim;
”owierzchnię dzia ki budowlanej równą ”owierzchni terenu, za wyjątkiem dzia ek wydzielanych ”od
infrastrukturę technicznąŁ

7. W zakresie granic i s”osobów zagos”odarowania terenów lub obiektów ”odlegających ochronie na
”odstawie ”rze”isów odrębnych ustala się zasady zagos”odarowania zgodnie z ”rze”isami odrębnymi
i niniejszym paragrafem, w związku z wystę”ującym na ca ym terenie:
1)
2)
3)
4)

obszarem ochrony siedlisk Natura 2000 - Jeziora Szczecineckie PLH320009;
obszarem chronionego krajobrazu Jeziora Szczecineckie - uchwa a Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodnio”omorskiego z dnia 15 wrze nia 2Ń09 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 66, poz. 1804);
zasięgiem czwartorzędowego g ównego zbiornika wód ”odziemnych Nr 120 - Zbiornik międzymorenowy Bobolice;
zasięgiem czwartorzędowo - trzeciorzędowego g ównego zbiornika wód ”odziemnych Nr 126 - Zbiornik Szczecinek.

8. W zakresie szczegó owych zasad i warunków scalania i ”odzia u nieruchomo ci nie ”odejmuje się
ustale Ł
9. W zakresie szczególnych warunków zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu,
w tym zakazu zabudowy nie ”odejmuje się ustale Ł
10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

dostę” do terenu od drogi ”ublicznej klasy dojazdowej, ”oza rysunkiem zmiany ”lanu;
lokalizację nie mniej ni 2 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych na terenie;
zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi;
dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi;
do”uszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej;
”owiązanie sieci infrastruktury technicznej z uk adem zewnętrznym oraz za”ewnienie dostę”u do sieci, z uwzględnieniem ”rze”isów odrębnych;
zakaz lokalizacji napowietrznych sieci infrastruktury technicznej;
dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych wbudowanych w budynek us ugowyŁ

11. W zakresie s”osobów i terminów tymczasowego zagos”odarowania, urządzenia i u ytkowania terenów, ustala się zakaz zabudowy tymczasowejŁ
ń2Ł Ustala się stawkę stanowiącą ”odstawę do okre lania o” aty, o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysoko ci Ń%Ł
§ 5. ńŁ Śla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem Z, dla którego obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenów ustala się zachowanie dotychczasowego s”osobu
zagospodarowania, z uwzględnieniem ”ozosta ych ustale ”lanuŁ
2. W zakresie zasad ochrony i kszta towania adu ”rzestrzennego ustala się:
1)

2)

zakaz lokalizacji:
a) reklam,
b) ogrodze ;
dopuszczenie, z zastrze eniem ust. 4 i ust. 7:
a) tablic informacyjnych,
b) sieci infrastruktury technicznej, z zastrze eniem ust. 10 pkt 5,
c) stacji bazowych telefonii komórkowej;
3. W zakresie zasad ochrony rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1)

w obszarze cennym ”rzyrodniczo ochronę i utrzymanie krajobrazu z o onego ze zbiorowisk ro linnych
zró nicowanych ”od względem budowy i funkcji ekologicznej;
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zachowanie oraz ochronę zieleni naturalnej;
zachowanie naturalnego ukszta towania terenu;
zachowanie istniejących cieków i rowów - urządze melioracji jako otwartych;
zachowanie ”owszechnego dostę”u do wód ”owierzchniowych, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi;
w ”rzy”adku u ytkowania rolniczego ograniczenie od” ywu azotu ze róde rolniczych, zgodnie
z ”rze”isami odrębnymi;
zagos”odarowanie wód o”adowych lub rozto”owych na terenie;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”ó czesnej
wskazuje się, zgodnie z rysunkiem planu:
1)

2)

3)

strefę W I - ”e nej ochrony archeologiczno - konserwatorskiej, obejmującej stanowisko: Wierzchowo,
stan. 6, AZP 21-25/8 nr 720/16 grudnia 1968 r. w”isane do rejestru zabytków - grodzisko nizinne
sto kowate, dla której ustala się:
a) zakaz wszelkiej dzia alno ci in ynierskiej, budowlanej i innej związanej z pracami ziemnymi (np.
kopanie studni, melioracji, karczunku i nasadzania drzew, itdŁ) za wyjątkiem bada archeologicznych oraz ”rac zabez”ieczających zabytek ”rzed zniszczeniem, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi,
b) zachowanie istniejącego uk adu to”ograficznego wraz z obiektem w”isanym do rejestru zabytków
i ujętym w ewidencji zabytków;
strefę W III - ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, obejmującej stanowiska: Wierzchowo, stan. 7, AZP 21-25/9, stan. 8, AZP 21-25/10, stan 18. AZP 21-25/14, dla której ustala się:
a) ws”ó dzia anie w zakresie zamierze inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi
z odpowiednim organem, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi,
b) ”rowadzenie archeologicznych bada ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziemnych,
zgodnie z ”rze”isami odrębnymi;
zasady zagospodarowania zgodnie z ”rze”isami odrębnymi i niniejszym paragrafem

5. W zakresie wymaga wynikających z ”otrzeb kszta towania ”rzestrzeni ”ublicznych nie podejmuje
się ustale Ł
6. W zakresie ”arametrów, wska ników kszta towania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu nie
”odejmuje się ustale Ł
7. W zakresie granic i s”osobów zagos”odarowania terenów lub obiektów ”odlegających ochronie na
”odstawie ”rze”isów odrębnych ustala się zasady zagos”odarowania zgodnie z ”rze”isami odrębnymi
i niniejszym paragrafem, w związku z wystę”ującym na ca ym terenie:
1)
2)
3)
4)

obszarem ochrony siedlisk Natura 2000 - Jeziora Szczecineckie PLH320009;
obszarem chronionego krajobrazu Jeziora Szczecineckie - uchwa a Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodnio”omorskiego z dnia 15 wrze nia 2Ń09 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 66, poz. 1804);
zasięgiem czwartorzędowego g ównego zbiornika wód ”odziemnych Nr 120 - Zbiornik międzymorenowy Bobolice;
zasięgiem czwartorzędowo - trzeciorzędowego g ównego zbiornika wód ”odziemnych Nr 126 - Zbiornik Szczecinek.

8. W zakresie szczegó owych zasad i warunków scalania i ”odzia u nieruchomo ci nie ”odejmuje się
ustale Ł
9. W zakresie szczególnych warunków zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się zakaz lokalizacji budynków i budowli.
10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się:
1)
2)
3)
4)
5)

dostę” do terenu od drogi ”ublicznej klasy dojazdowej, ”oza rysunkiem zmiany ”lanu;
dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi;
do”uszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej;
”owiązanie sieci infrastruktury technicznej z uk adem zewnętrznym oraz za”ewnienie dostę”u do sieci, z uwzględnieniem ”rze”isów odrębnych;
zakaz lokalizacji napowietrznych sieci infrastruktury technicznej.

11. W zakresie s”osobów i terminów tymczasowego zagos”odarowania, urządzenia i u ytkowania terenów, ustala się zakaz tymczasowego zagos”odarowania terenuŁ
ń2Ł Ustala się stawkę stanowiącą ”odstawę do okre lania o” aty, o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysoko ci Ń%Ł
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§ 6. Wykonanie niniejszej uchwa y ”owierza się Wójtowi Gminy SzczecinekŁ
§ 7. W granicach zmiany ”lanu uchyla się uchwa ę Nr VIII/53/2007 Rady Gminy Szczecinek z dnia
27 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Szczecinek.
§ 8. Uchwa a wchodzi w ycie ”o u” ywie 30 dni od daty jej og oszenia w Śzienniku Urzędowym
Województwa Zachodnio”omorskiegoŁ
Przewodniczący Rady
Stanis aw źdunek
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źa ącznik nr 1
do uchwa y Nr XII/103/2011
Rady Gminy Szczecinek
z dnia 28 listopada 2011 r.

Poz. 3244
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źa ącznik nr 2
do uchwa y Nr XII/103/2011
Rady Gminy Szczecinek
z dnia 28 listopada 2011 r.

ROźSTRźYGNIĘCIś RADY GMINY SZCZECINEK O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH
W ZMIANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY SZCZECINEK, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,
KTÓRś NALś Ą DO źAŚA W ASNYCH 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. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; 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 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 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 153, poz. 901) rozstrzyga się,
co nastę”uje:
§ 1. S”osób realizacji za”isanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.
1. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej ”rowadzić będą w a ciwe ”rzedsiębiorstwa, w kom”etencji których le y rozwój sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazociągowej
i cieplnej, zgodnie z miejscowym ”lanem zagos”odarowania ”rzestrzennego oraz na ”odstawie ”rze”isów
odrębnychŁ Zadania w zakresie gos”odarki od”adami realizowane będą zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z ”lanem gos”odarki od”adami oraz na ”odstawie ”rze”isów
odrębnychŁ
2Ł Za ”odstawę ”rzyjęcia do realizacji zada okre lonych w miejscowym planie zagospodarowania
”rzestrzennego, które nale ą do zada w asnych gminy, stanowić będą za”isy Strategii Rozwoju GminyŁ
3Ł Okre lenie terminów ”rzystą”ienia i zako czenia realizacji tych zada ustalone będzie wed ug kryteriów i zasad ”rzyjętych ”rzy konstruowaniu Strategii Rozwoju GminyŁ
4Ł Inwestycje realizowane mogą być etapowo w zale no ci od wielko ci rodków ”rzeznaczonych na
inwestycje.
§ 2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej okre lonych w planie. Finansowanie inwestycji będzie odbywać się ”o”rzez:
1)
2)

3)
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Wydatki z bud etu gminy;
Ws”ó finansowanie rodkami zewnętrznymi, ”o”rzez bud et gminy - w ramach m.in.:
a) dotacji unijnych,
b) dotacji samorządu województwa,
c) dotacji i ”o yczek z funduszy celowych,
d) kredytów i ”o yczek bankowych,
e) innych rodków zewnętrznych;
Udzia inwestorów w finansowaniu w ramach ”orozumie o charakterze cywilnoprawnym lub w formie partnerstwa publiczno-prywatnego - PPP , a tak e w a cicieli nieruchomo ciŁ
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UCHWA A NR XIV/122/2011
RADY MIśJSKIśJ BIA OGARŚU
z dnia 30 listopada 2011 r.
w s”rawie zaliczenia dróg na obszarze miasta Bia ogard do kategorii dróg gminnych
oraz ustalenia ich przebiegu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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;

