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§ ń8Ł Umarzanie, odraczanie i rozkJadanie na raty nalewno`ci z tytuJu o”Jat za ”obyt w Śomu odbywa się na 
”odstawie wJa`ciwej uchwaJy Rady Miasta SzczecinekŁ 

§ ń9Ł Prowadzący Śom nie za”ewnia caJodobowego dozoru lokalu, w którym funkcjonuje ŚomŁ 

§ 2ŃŁ źakwaterowanie w Śomu odbywa się od ”oniedziaJku do ”iątku, w godzinach od 800 do 1530Ł 
W sytuacjach szczególnych zakwaterowania mowna dokonać równiew w innych dniach i godzinachŁ 

§ 2ńŁ UchwaJa wchodzi w wycie ”o 14 dniach od ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Województwa źa-
chodnio”omorskiegoŁ 

PRźśWOŚNICźĄCŹ RAŚŹ 
 

WiesJaw Suchowiejko 

PozŁ 64 
 

UCHWAIA NR XXIVł279łŃ8 
Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 27 ”audziernika 2ŃŃ8 rŁ 
 

w s”rawie uchwalenia zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego 
ｭMierosJawskiegoｬ w SzczecinkuŁ 

 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 Miasta 
Szczecinek uchwala, co nastę”uje: 

ROźŚźIAI I 
PRźśPISŹ OGÓLNś 

§ ńŁ 1Ł źgodnie z uchwaJą Nr XIIł104ł07 Rady Miasta Szczecinek z dnia 20 sier”nia 2007 rŁ w s”rawie 
”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭMierosJawskiegoｬ 
w Szczecinku, uchwalonego uchwaJą Nr XLIVł417ł06 Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 ”audziernika 2006 rŁ 
(ŚzŁ UrzŁ WojŁ źachodnio”omorskiego Nr 115, ”ozŁ 2221 z dnia 8 grudnia 2006 rŁ) obejmującej tereny ozna-
czone symbolami: 9 UłMW, 12 U, 13 U, 16 ś, 18 KŚ-G, 20 KŚ-ź, 23 KŚ-L, 25 KŚ-Ś, 26 KPJ, 29 KŚW, 31 
KŚ-S oraz na ”odstawie studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Szczeci-
nek, uchwalonym uchwaJą Nr XVł144ł07 Rady Miasta Szczecinek z dnia 3 grudnia 2007 rŁ uchwala się zmianę 
miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭMierosJawskiegoｬ w Szczecinku o ”owierzchni 3,24 ha, 
oznaczonego na rysunku ”lanu w skali 1: 1000Ł 

2Ł Przedmiotem ”lanu są tereny: zabudowy usJugowej lub mieszkaniowej wielorodzinnej; zabudowy usJu-
gowej; infrastruktury technicznej - elektroenergetyka; drogi ”ublicznej klasy zbiorczej; dróg ”ublicznych klasy 
lokalnej; drogi ”ublicznej klasy dojazdowej; ”ublicznego ciągu ”ieszo-jezdnego; ”arkingów ”ublicznychŁ 

3Ł Integralną czę`cią uchwaJy są: 

1) rysunek ”lanu - stanowiący zaJącznik nr 1; 
2) wyrys ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Szczecinek - sta-

nowiący zaJącznik nr 2; 
3) rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag wniesionych do ”rojektu ”lanu - stanowiące zaJącznik nr 3; 
4) rozstrzygnięcie 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 - stanowiące zaJącznik nr 4Ł 
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4Ł Na rysunku ”lanu ustalono nastę”ujące elementy: 

1) granicę obszaru objętego ”lanem; 
2) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania; 
3) granice dziaJek budowlanych wraz z numerami; 
4) linie zabudowy obowiązujące; 
5) linie zabudowy nie”rzekraczalne; 
6) granice strefy ochrony archeologiczno - konserwatorskiej WIII; 
7) obiekty o walorach zabytkowych; 
8) czę`ć terenu, dla której istnieje obowiązek lokalizacji ogólnodostę”nych stanowisk ”ostojowych; 
9) czę`ci terenu, dla których do”uszcza się lokalizację stanowisk ”ostojowych do czasu budowy drugiej jezdni 

drogi KŚ-ź; 
10) budynki ”rzeznaczone do rozbiórkiŁ 

5Ł Ustala się ”odziaJ obszaru, o którym mowa w § 1 ustŁ 1 na nastę”ujące tereny: 

1) zabudowy usJugowej lub mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczony symbolem 1 UłMW; 
2) zabudowy usJugowej, oznaczone symbolami: 2 U; 3 U; 
3) infrastruktury technicznej - elektroenergetyka, oznaczone symbolem 4 ś; 
4) drogi ”ublicznej klasy zbiorczej, oznaczony symbolem 5 KŚ-ź; 
5) dróg ”ublicznych klasy lokalnej, oznaczone symbolami: 6 KŚ-L; 7 KŚ-L; 
6) drogi ”ublicznej klasy dojazdowej, oznaczony symbolem 8 KŚ-Ś; 
7) ”ublicznego ciągu ”ieszo-jezdnego, oznaczony symbolem 9 KPJ; 
8) ”arkingów ”ublicznych, oznaczone symbolami: 10 KŚ-P; 11 KŚ-PŁ 

6Ł Oznaczenia cyfrowe wystę”ujące w symbolach terenów, o których mowa w ”kt 5 mają charakter ”o-
rządkowyŁ 

§ 2Ł 1Ł Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) wysoko`ci zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć wysoko`ć liczoną od ”oziomu ”owierzchni terenu ”rzy naj-
niwszym wej`ciu do budynku do najwywszej kalenicy dachu lub najwywej ”oJowonej ”owierzchni ”rzekrycia 
dachu; 

2) linii zabudowy obowiązującej - nalewy ”rzez to rozumieć linię, w której musi być umieszczona `ciana fron-
towa ”rojektowanego budynku bez ”rawa jej ”rzekraczania w kierunku linii rozgraniczającej, ”rzy czym mo-
gą być usytuowane ”rzed linią zabudowy takie elementy architektoniczne jak: balkon, wykusz, taras, scho-
dy wej`ciowe, gzyms, oka” dachu, rynna oraz inne detale o wysięgu nie większym niw 0,75 m; 

3) linii zabudowy nie”rzekraczalnej - nalewy ”rzez to rozumieć linię, w której mowe być umieszczona `ciana 
frontowa ”rojektowanego budynku bez ”rawa jej ”rzekraczania w kierunku linii rozgraniczającej, ”rzy czym 
mogą być usytuowane ”rzed linią zabudowy elementy architektoniczne wymienione w ”kt 2 oraz szyby 
duwigów osobowych o wysięgu nie większym niw 1,0 m, chyba we w ustaleniach szczegóJowych okre`lono 
inaczejŁ 

2Ł Pojęcia i okre`lenia uwyte w uchwale, a niezdefiniowane w niniejszym ”aragrafie nalewy rozumieć zgod-
nie z ”rze”isami obowiązującymi w dniu uchwalenia ”lanuŁ 

ROźŚźIAI II 
OGÓLNś źASAŚŹ I WARUNKI KSźTAITOWANIA PRźśSTRźśNI 

§ 3Ł Ustalenia w zakresie ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

1) nakaz stosowania kolorystyki elewacji budynków zJowonych z maksymalnie dwóch kolorów, z uwzględnie-
niem § 5 ”kt 2 litŁ f; 

2) zakaz umieszczania reklam na elewacjach budynków w s”osób zmieniający lub zakrywający ”oJacie da-
chowe i elementy wystroju architektonicznego; 

3) zakaz umieszczania no`ników reklam wolnostojących, z wyJączeniem terenu 5 KŚ-źŁ 

§ 4Ł Ustalenia w zakresie ochrony `rodowiska, ”rzyrody: 

1) zakaz ”rowadzenia i lokalizacji ”rzedsięwzięć mogących znacząco oddziaJywać na `rodowisko okre`lonych 
w ”rze”isach Prawa ochrony `rodowiska z wyJączeniem lokalizacji inwestycji celu ”ublicznego; 
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2) wywowenie od”adów komunalnych zgodnie z regulaminem utrzymania czysto`ci i ”orządku na terenie Mia-

sta Szczecinek; 
3) zagos”odarowanie innych od”adów niw wymienione w ”kt 2 zgodnie z ustawą o od”adachŁ 

§ 5Ł Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

1) na terenie okre`lonym na rysunku ”lanu, ”oJowonym w granicach strefy WIII ograniczonej ochrony konser-
watorskiej `redniowiecznego ukJadu urbanistycznego w”isanego do rejestru zabytków ”od numerem 42 
dnia 4 wrze`nia 1956 rŁ obowiązują nastę”ujące rygory: 
a) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z ”racami ziemnymi z od”o-

wiednim organem do s”raw ochrony zabytków, 
b) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziemnych, na 

zasadach okre`lonych ”rze”isami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków; 
2) na rysunku ”lanu oznaczono obiekty o walorach zabytkowych, objęte ochroną konserwatorską na mocy 

”lanu, dla których, o ile w ustaleniach szczegóJowych nie okre`lono inaczej, w”rowadza się: 
a) nakaz zachowania wysoko`ci, liczby kondygnacji, geometrii dachów, z zastrzeweniem litŁ c, 
b) zakaz ”rzebudowy elewacji frontowych, ”olegającej na w”rowadzeniu otworów drzwiowych i witryn 

okiennych oraz na zmianie ”ierwotnych wielko`ci otworów okiennych i drzwiowych, z zastrzeweniem 
litŁ g, 

c) mowliwo`ć ksztaJtowania wysoko`ci budynków, w tolerancji do 0Ł25 m jedynie w ”rzy”adkach wymia-
ny dachów lub robotach ”olegających na zmianie ”okrycia dachów, do”uszcza się ”rzy tym zmianę 
wysoko`ci `cianek kolankowych w tolerancji do 0Ł25 m oraz zmianę geometrii dachów wynikJą z ”od-
jęcia ”owywszych dziaJaL, 

d) zakaz ”okrywania `cian obiektów od zewnątrz ”Jytkami ceramicznymi lub innym materiaJem dysharmo-
nizującym, 

e) mowliwo`ć dodatkowego do`wietlenia ”omieszczeL ”oddasza wyJącznie ”o”rzez w”rowadzenie okien 
”oJaciowych, 

f) nakaz stosowania jednolitej kolorystyki elewacji ”ierwszej kondygnacji nadziemnej, ”rzy czym do”usz-
cza się stosowanie kolorystyki caJych elewacji o”artej na dwóch ”astelowych kolorach, 

g) mowliwo`ć ”rzebudowy otworów okiennych i drzwiowych elewacji frontowych w ”oziomie ”ierwszej 
kondygnacji nadziemnej ”rzy zachowaniu analogii do ksztaJtu otworów okiennych lub charakteru stolar-
ki w ”oziomach wywszych kondygnacji; do”uszcza się ”rzy tym likwidację ”rzej`ć bramnych ”rzy za-
chowaniu w elewacjach akcentów architektonicznych `wiadczących o ich wcze`niejszym istnieniu; 

3) w ”rzy”adku stwierdzenia konieczno`ci rozbiórki budynków objętych ochroną konserwatorską, wynikającej 
wyJącznie ze zJego stanu technicznego budynku, ”otwierdzonego eks”ertyzą techniczną, nakazuje się wy-
konanie inwentaryzacji ”omiarowej i fotograficznej obiektu i ”rzekazanie jednego egzem”larza organowi do 
s”raw ochrony zabytkówŁ 

§ 6Ł Ustalenia w zakresie ”arametrów i wskauników ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenów: 

1Ł Budynki tymczasowe, z wyJączeniem budynków za”lecza budów, winny być ksztaJtowane na nastę”u-
jących zasadach: 

1) wysoko`ć zabudowy - do 4 m; 
2) liczba kondygnacji - jedna kondygnacja nadziemna; 
3) geometria dachu - dachy o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 50° lub mniejszymŁ 

2Ł Iączna ”owierzchnia caJkowita budynków, o których mowa w ustŁ 1 nie mowe być większa niw 20 m2 
na terenie, gdzie taką lokalizację do”uszczonoŁ 

3Ł Parametry i wskauniki dla budynków innych niw wymienione w ustŁ 1 okre`la się w ustaleniach szczegóJowychŁ 

§ 7Ł Ustalenia w zakresie zasad scalania, ”odziaJu i ”arametrów nieruchomo`ci: 

1) ”oJowenie granic dziaJek budowlanych okre`lono na rysunku ”lanu i w ustaleniach szczegóJowych; 
2) do”uszcza się korekty granic dziaJek budowlanych nie”okrywających się z liniami rozgraniczającymi, w celu 

”o”rawy ich zagos”odarowania; 
3) do”uszcza się ”odziaJ terenów dróg związany w szczególno`ci ze zmianą zarządcy lub wJa`ciciela dróg; 
4) do”uszcza się ”odziaJ terenów dróg i ”arkingów ”ublicznych związany z lokalizacją obiektów i urządzeL in-

frastruktury technicznejŁ 
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§ 8Ł Ustalenia w zakresie szczegóJowych warunków zagos”odarowania terenów oraz ograniczeL w ich 
uwytkowaniu: 

1) zakaz lokalizacji budynków garawowych i gos”odarczych; 
2) zakaz lokalizacji nowych obiektów usJug handlu o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 1000 m2Ł 

§ 9Ł W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicz-
nej ustala się: 

1) za”ewnienie obsJugi komunikacyjnej obszaru ”o”rzez drogi: zbiorczą, lokalne, dojazdową oraz ciąg ”ieszo-
jezdny i ”arkingi ”ubliczne; 

2) ”owiązanie ukJadu komunikacyjnego z ukJadem zewnętrznym ”o”rzez istniejące drogi, a w szczególno`ci: 
ulicę Jana PawJa II, ulicę Bohaterów Warszawy, ulicę Kisielewskiego; 

3) ”arkowanie ”ojazdów na terenach dróg, ”arkingów i o ile to mowliwe na innych terenach; 
4) na ”otrzeby nowej zabudowy usJugowej lub nowych ”owierzchni usJug nalewy zagwarantować co najmniej 

jedno stanowisko ”ostojowe na kawde roz”oczęte 50 m2 ”owierzchni uwytkowej; 
5) zao”atrzenie w wodę z sieci wodociągowej Ø 100 w ulicy Podwale, Ø 150 w ulicy Bohaterów Warszawy 

oraz awaryjnie ze studni ”ublicznych, z zastrzeweniem ”kt 12; 
6) od”rowadzenie `cieków sanitarnych systemem kanalizacji sanitarnej Ø 200 w ulicach: Podwale, Bohaterów 

Warszawy, Ø 300 i Ø 400 w ulicy Jana PawJa II, z zastrzeweniem ”kt 12; 
7) od”rowadzenie `cieków deszczowych systemem kanalizacji deszczowej Ø 250 w ulicy Podwale, Ø 300 

w ulicy Bohaterów Warszawy, Ø 400 i Ø 500 w ulicy Jana PawJa II, z zastrzeweniem ”kt 12; do”uszcza się 
od”rowadzenie `cieków deszczowych ”owierzchniowo z tymczasowych obiektów budowlanych; 

8) zao”atrzenie w energię elektryczną z sieci niskiego na”ięcia, z zastrzeweniem ”kt 12; 
9) zao”atrzenie w gaz z sieci niskiego ci`nienia, z zastrzeweniem ”kt 12; 
10) wykorzystywanie do celów grzewczych ”aliw ekologicznych: gazu ziemnego, oleju, energii sJonecznej lub 

energii elektrycznej z do”uszczeniem eks”loatacji kotJowni węglowych do czasu ich technicznego wyeks-
”loatowania, do”uszcza się ”rzy tym ”odJączenie obiektów do systemu cie”Jowniczego zbiorowego zao”a-
trzenia (zdalaczynnego); 

11) mowliwo`ć docelowego ”odJączenia obiektów mieszkalnych i usJugowych w Jącza telefoniczne, telewizji ka-
blowej i teleinformatyczne; 

12) mowliwo`ć budowy, ”rzebudowy i rozbudowy systemu infrastruktury technicznej, w tym zmiany ”arame-
trów technicznych i kierunków obsJugi terenów; 

13) za”ewnienie dostę”u do systemu infrastruktury technicznej znajdującej się ”oza terenami okre`lonymi dróg 
i ”arkingów ”ublicznych oraz ”ublicznego ciągu ”ieszo-jezdnegoŁ 

§ ńŃŁ Ustalenia w zakresie s”osobów i terminów tymczasowego zagos”odarowania i urządzania terenów: 

1) do”uszcza się dotychczasowy s”osób zagos”odarowania i zabudowy do czasu realizacji ustaleL ”lanu; 
2) ”rzeznacza się czę`ć terenu 5 KŚ-ź wskazaną na rysunku ”lanu na ”otrzeby stanowisk ”ostojowych do 

czasu budowy drugiej jezdni ulicy Jana PawJa IIŁ 

ROźŚźIAI III 
SźCźśGÓIOWś źASAŚŹ I WARUNKI KSźTAITOWANIA PRźśSTRźśNI 

§ ńńŁ Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 1 UłMW: 

1Ł Przeznaczenie - zabudowa usJugowa lub mieszkaniowa wielorodzinnaŁ 

2Ł źasady ”odziaJu geodezyjnego: 

1) na terenie okre`lono dziewięć dziaJek budowlanych o Jącznej ”owierzchni 0Ł22 ha; 
2) granice dziaJek budowlanych - zgodnie z rysunkiem ”lanuŁ 

3Ł źasady i warunki zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) budynki usJugowe; budynki mieszkalno-usJugowe i mieszkalny na dziaJce budowlanej nr 2, w których do-
”uszcza się wydzielanie dowolnej liczby lokali usJugowych, w tym zastą”ienie lokali mieszkalnych lokalami 
usJugowymi; 
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2) obiekty o walorach zabytkowych - obejmuje się ochroną obiekty wskazane na rysunku ”lanu - - obowiązują 

ustalenia, o których mowa w § 5 ”kt 2, z do”uszczeniem: 
a) nadbudowy budynków na dziaJkach budowlanych nr: 2 i 4 o jedną kondygnację, ”rzy nachyleniu ”oJaci 

dachowych ”od kątem 30° - 50° - wysoko`ć kalenicy i górnej krawędzi elewacji nie mowe być większa 
od analogicznych warto`ci dla budynku na dziaJce budowlanej nr 3, 

b) ”rzebudowy elewacji tylnych budynków zlokalizowanych na dziaJkach budowlanych nr: 3, 4 związanej 
z rozbiórką czę`ci tych budynków, wskazanych na rysunku ”lanu; 

3) dla obiektów innych niw wymienione w ”kt 2 obowiązuje: 
a) wysoko`ć zabudowy - do 18 m, 
b) liczba kondygnacji - od trzech do czterech kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze, 
c) geometria dachów - dachy dwu - lub wielos”adowe o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 30° - 50°; 

4) ”owierzchnia zabudowy: 
a) dziaJka budowlana nr 1 - do 50%, 
b) dziaJki budowlane nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 - do 100%; 

5) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie wymaga się; 
6) linie zabudowy obowiązujące i nie”rzekraczalne - zgodnie z rysunkiem ”lanu; nakaz lokalizacji nowej zabu-

dowy ”rzy ws”ólnych granicach dziaJek budowlanych, a w ”rzy”adku dziaJki budowlanej nr 1 - równiew 
”rzy granicy z terenem 2 U; do”uszcza się zachowanie ”rzed linią zabudowy istniejących schodówŁ 

4Ł ObsJuga komunikacyjna: 

1) dostę” do dróg ”ublicznych: 
a) dziaJka budowlana nr: 1 - do terenu 6 KŚ-L lub 7 KŚ-L - ”o`rednio ”o”rzez dojazd, o którym mowa 

w § 15 ustŁ 4 ”kt 2, 
b) dziaJki budowlane nr: 2, 3, 4 - do terenu 6 KŚ-L lub 7 KŚ-L - ”o`rednio ”o”rzez ”arking ”ubliczny 

10 KŚ-P i dojazd, o którym mowa w § 15 ustŁ 4 ”kt 2, 
c) dziaJka budowlana nr 5 - do terenu 6 KŚ-L lub 7 KŚ-L - bez”o`rednio lub ”o`rednio ”o”rzez ”arking ”u-

bliczny 10 KŚ-P i dojazd, o którym mowa w § 15 ustŁ 4 ”kt 2, 
d) dziaJki budowlane nr: 6, 7, 8, 9 - do terenu 7 KŚ-L - bez”o`rednio lub ”o`rednio ”o”rzez ”arking ”u-

bliczny 10 KŚ-P i dojazd, o którym mowa w § 15 ustŁ 4 ”kt 2; 
2) ”arkowanie ”ojazdów - dziaJka budowlana nr 1 - minimum ”ięć stanowisk ”ostojowychŁ 

5Ł Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%Ł 

§ ń2Ł Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 2 U: 

1Ł Przeznaczenie - zabudowa usJugowaŁ 

2Ł źasady ”odziaJu geodezyjnego: 

1) na terenie okre`lono dwie dziaJki budowlane o Jącznej ”owierzchni 0Ł03 ha; 
2) granice dziaJek budowlanych - zgodnie z rysunkiem ”lanuŁ 

3Ł źasady i warunki zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) obiekt o walorach zabytkowych - obejmuje się ochroną obiekt wskazany na rysunku ”lanu - - obowiązują 
ustalenia, o których mowa w § 5 ”kt 2; 

2) dla obiektów innych niw wymienione w ”kt 1 obowiązuje: 
a) wysoko`ć zabudowy - do 12 m, 
b) liczba kondygnacji - trzy kondygnacje nadziemne, w tym ”oddasze, 
c) geometria dachów - dachy dwu - lub wielos”adowe o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 30° - 50°; 

3) ”owierzchnia zabudowy - do 90% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
4) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie wymaga się; 
5) linie zabudowy obowiązujące - zgodnie z rysunkiem ”lanu; nakaz lokalizacji nowej zabudowy ”rzy granicach 

dziaJek budowlanych, z wyJączeniem granic z terenem 5 KŚ-ź, dla których nie w”rowadzono linii zabudowyŁ 

4Ł ObsJuga komunikacyjna: 

1) dostę” do dróg ”ublicznych - do terenu 6 KŚ-L lub 7KŚ-L - ”o”rzez dojazd, o którym mowa w § 15 ustŁ 4 
”kt 2; 

2) ”arkowanie ”ojazdów - dziaJka budowlana nr 2 - minimum dwa stanowiska ”ostojoweŁ 

5Ł Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%Ł 
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§ ń3Ł Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 3 U: 

1Ł Przeznaczenie - zabudowa usJugowaŁ 

2Ł źasady ”odziaJu geodezyjnego: 

1) na terenie okre`lono trzy dziaJki budowlane o Jącznej ”owierzchni 0Ł43 ha; 
2) granice dziaJek budowlanych - zgodnie z rysunkiem ”lanuŁ 

3Ł źasady i warunki zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) budynki usJugowe; budynek garawowy ”rzeznaczony do rozbiórki - rozbiórka wyJącznie z inicjatywy wJa`ci-
ciela lub uwytkownika; 

2) wysoko`ć zabudowy - do 20 m; 
3) liczba kondygnacji - do ”ięciu kondygnacji nadziemnych; 
4) geometria dachów - dachy o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 50° lub mniejszym; 
5) ”owierzchnia zabudowy: 

a) dziaJka budowlana nr 1 - do 70%, 
b) dziaJki budowlane nr: 2, 3 - do 100%; 

6) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie wymaga się; 
7) linie zabudowy nie”rzekraczalne - zgodnie z rysunkiem ”lanu; do”uszcza się, z uwzględnieniem linii zabu-

dowy, lokalizację nowej zabudowy ”rzy granicach dziaJek budowlanych; 
8) ”rzeznacza się do rozbiórki budynek wskazany na rysunku ”lanu - rozbiórka wyJącznie z inicjatywy wJa`ci-

ciela lub uwytkownika obiektuŁ 

4Ł ObsJuga komunikacyjna: 

1) dostę” do dróg ”ublicznych: 
a) dziaJka budowlana nr 1 - do terenów: 8 KŚ-Ś; 7KŚ-L - bez”o`rednio lub ”o`rednio ”o”rzez teren 

11 KŚ-P lub 9 KPJ, 
b) dziaJka budowlana nr 2 - do terenu 8 KŚ-Ś - bez”o`rednio lub ”o`rednio ”o”rzez teren 9 KPJ, 
c) dziaJka budowlana nr 3 - do terenów: 8 KŚ-Ś; 7KŚ-L - ”o`rednio ”o”rzez teren 11 KŚ-P i dziaJkę bu-

dowlaną nr 1; 
2) ”arkowanie ”ojazdów: 

a) ”rzeznacza się czę`ć terenu, wskazaną na rysunku ”lanu, na ”otrzeby lokalizacji ogólnodostę”nych 
stanowisk ”ostojowych, ”rzy czym do”uszcza się ich lokalizację w ”oziomie ”ierwszej kondygnacji bu-
dynku lub budynków usJugowych, 

b) dziaJka budowlana nr 1 - minimum dziesięć stanowisk ”ostojowych zlokalizowanych ”oza czę`cią, 
o której mowa w litŁ a; 

3) nalewy za”ewnić dostę” do terenu 4 ś oraz do dziaJki budowlanej nr 3 ”o”rzez dziaJkę budowlaną nr 1Ł 

5Ł Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%Ł 

§ ń4Ł Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem 4 ś: 

1Ł Przeznaczenie - tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetykaŁ 

2Ł źasady ”odziaJu geodezyjnego - teren o ”owierzchni 0Ł0031 ha; nie do”uszcza się dalszego ”odziaJuŁ 

3Ł źasady i warunki zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) wysoko`ć zabudowy - do 4 m; 
2) liczba kondygnacji - jedna kondygnacja; 
3) geometria dachu - dach o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 25° lub mniejszym; 
4) ”owierzchnia zabudowy - do 100% ”owierzchni terenu; 
5) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie wymaga się; 
6) linie zabudowy - nie okre`la się; do”uszcza się lokalizację zabudowy w liniach rozgraniczającychŁ 

4Ł ObsJuga komunikacyjna - dostę” do dróg ”ublicznych: do terenów: 7 KŚ-L i 8 KŚ-Ś - ”o`rednio ”o”rzez 
teren 11 KŚ-P oraz ”o”rzez dziaJkę budowlaną nr 1 na terenie 3 UŁ 

5Ł Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%Ł 
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§ ń5Ł Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 5 KŚ-ź: 

1Ł Przeznaczenie - droga ”ubliczna klasy zbiorczej - ulice: Jana PawJa II i Bohaterów WarszawyŁ 

2Ł źasady ”odziaJu geodezyjnego: 

1) teren o ”owierzchni 1Ł69 ha; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - zmienna, od 29 do 54 m, zgodnie z rysunkiem ”lanuŁ 

3Ł źasady i warunki zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) droga jedno - lub dwujezdniowa, zieleL, wiaty ”rzystankowe i tymczasowe obiekty usJugowe lokalizowane 
na zasadach, o których mowa w § 6 ustŁ 1 i 2; do”uszcza się wydzielenie `ciewek rowerowych, stanowisk 
”ostojowych; 

2) ”rzeznacza się czę`ci terenu 5 KŚ-ź wskazane na rysunku ”lanu na ”otrzeby lokalizacji stanowisk ”ostojo-
wych do czasu budowy drugiej jezdni ulicy Jana PawJa II; 

3) czę`ci terenu, o których mowa w ”kt 2 ”rzylegJe do terenów ”arkingów 10 KŚ-P i 11 KŚ-P mogą być za-
gos”odarowane i ”owiązane funkcjonalnie od”owiednio z tymi ”arkingami; 

4) do”uszcza się lokalizację ”arkingu ”odziemnego usytuowanego ”od ”owierzchnią terenu, między ulicami Ki-
sielewskiego i Podwale; 

5) ”owierzchnia biologicznie czynna - od 10% ”owierzchni terenu; 
6) zakaz ”rowadzenia nasadzeL zieleni wysokiej ”o ”oJudniowej stronie istniejącej jezdni ulicy Jana PawJa II do 

czasu budowy drugiej jezdni; 
7) czę`ć terenu, wskazana na rysunku ”lanu w granicach strefy WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują rygory okre`lone w § 5 ”kt 1Ł 

4Ł ObsJuga komunikacyjna: 

1) ”owiązania z terenami komunikacji: 6 KŚ-L; 7 KŚ-L; 8 KŚ-Ś; 10 KŚ-P; 11 KŚ-P oraz innymi terenami ”oza 
granicami ”lanu; 

2) w ramach czę`ci terenu, o której mowa w ustŁ 3 ”kt 2 nalewy za”ewnić dojazd do terenów: 1 UłMW; 2 U; 
10 KŚ-P w ”asie o szeroko`ci minimum 5 mŁ 

5Ł Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%Ł 

§ ń6Ł Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 6 KŚ-L: 

1Ł Przeznaczenie - droga ”ubliczna klasy lokalnej - ulica Bohaterów WarszawyŁ 

2Ł źasady ”odziaJu geodezyjnego: 

1) teren o ”owierzchni 0Ł16 ha; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - zmienna, od 13 do 16 m, zgodnie z rysunkiem ”lanuŁ 

3Ł źasady i warunki zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) droga jednojezdniowa; do”uszcza się wydzielenie stanowisk ”ostojowych i `ciewek rowerowych; zakaz 
w”rowadzania zieleni wysokiej; 

2) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie wymaga sięŁ 

4Ł ObsJuga komunikacyjna - ”owiązania z terenami komunikacji: 5 KŚ-ź; 7 KŚ-L; 9 KPJ oraz ulicą Parkową 
(”oza granicami ”lanu)Ł 

5Ł Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%Ł 

§ ń7Ł Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 7 KŚ-L: 

1Ł Przeznaczenie - droga ”ubliczna klasy lokalnej - ulica KisielewskiegoŁ 

2Ł źasady ”odziaJu geodezyjnego: 

1) teren o ”owierzchni 0Ł09 ha; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - zmienna, od 12 do 16 m, zgodnie z rysunkiem ”lanuŁ 

3Ł źasady i warunki zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) droga jednojezdniowa, do”uszcza się wydzielenie `ciewki rowerowej; 
2) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie wymaga sięŁ 
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4Ł ObsJuga komunikacyjna - ”owiązania z terenami komunikacji: 5 KŚ-ź; 6 KŚ-L; 9 KPJ; 11 KŚ-P; 10 KŚ-P 
- ”o”rzez dojazd, o którym mowa w § 15 ustŁ 4 ”kt 2Ł 

5Ł Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%Ł 

§ ń8Ł Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 8 KŚ-Ś: 

1Ł Przeznaczenie - droga ”ubliczna klasy dojazdowej - ulica PodwaleŁ 

2Ł źasady ”odziaJu geodezyjnego: 

1) teren o ”owierzchni 0Ł15 ha; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - zmienna, od 11 do 14 m, zgodnie z rysunkiem ”lanuŁ 

3Ł źasady i warunki zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) droga jednojezdniowa, do”uszcza się wydzielenie `ciewki rowerowej; 
2) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie wymaga się; 
3) teren w granicach strefy WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej - obowiązują rygory okre`lone w § 5 

”kt 1Ł 

4Ł ObsJuga komunikacyjna - ”owiązania z terenami komunikacji: 5 KŚ-ź; 9 KPJ; 11 KŚ-P oraz ulicą Ogro-
dową (”oza granicami ”lanu)Ł 

5Ł Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%Ł 

§ ń9Ł Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 9 KPJ: 

1Ł Przeznaczenie - ”ubliczny ciąg ”ieszo-jezdny - ulica Bohaterów WarszawyŁ 

2Ł źasady ”odziaJu geodezyjnego: 

1) teren o ”owierzchni 0Ł13 ha; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - zmienna, od 14 do 17 m, zgodnie z rysunkiem ”lanuŁ 

3Ł źasady i warunki zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) ciąg ”ieszo-jezdny, do”uszcza się wydzielenie `ciewki rowerowej; zakaz w”rowadzania zieleni wysokiej; 
2) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie wymaga się; 
3) czę`ć terenu, wskazana na rysunku ”lanu w granicach strefy WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują rygory okre`lone w § 5 ”kt 1Ł 

4Ł ObsJuga komunikacyjna - ”owiązania z terenami komunikacji: 6 KŚ-L; 7 KŚ-L; 8 KŚ-Ś oraz innymi tere-
nami ”oza granicami ”lanuŁ 

5Ł Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%Ł 

§ 2ŃŁ Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 10 KŚ-P: 

1Ł Przeznaczenie - ”arking ”ublicznyŁ 

2Ł źasady ”odziaJu geodezyjnego - teren o ”owierzchni 0Ł08 haŁ 

3Ł źasady i warunki zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) stanowiska ”ostojowe, ciągi ”iesze; 
2) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie wymaga sięŁ 

4Ł ObsJuga komunikacyjna - ”owiązania z terenem komunikacji 5 KŚ-ź, w ”rzy”adku, o którym mowa 
w § 15 ustŁ 3 ”kt 3 oraz z terenem 7 KŚ-L ”o”rzez dojazd, o którym mowa w § 15 ustŁ 4 ”kt 2Ł 

5Ł Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%Ł 

§ 2ńŁ Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 11 KŚ-P: 

1Ł Przeznaczenie - ”arking ”ublicznyŁ 

2Ł źasady ”odziaJu geodezyjnego - teren o ”owierzchni 0Ł25 haŁ 
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3Ł źasady i warunki zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) stanowiska ”ostojowe, ciągi ”iesze, zieleL; do”uszcza się tymczasowe obiekty budowlane związane 
z obsJugą ”arkingu, lokalizowane na zasadach, o których mowa w § 6 ustŁ 1 i 2; 

2) do”uszcza się lokalizację ”arkingu ”odziemnego usytuowanego ”od ”owierzchnią terenu; 
3) ”owierzchnia biologicznie czynna - od 10% ”owierzchni terenuŁ 

4Ł ObsJuga komunikacyjna - ”owiązania z terenami komunikacji: 7 KŚ-L; 8 KŚ-Ś oraz 5 KŚ-ź, w ”rzy”adku, 
o którym mowa w § 15 ustŁ 3 ”kt 3Ł 

5Ł Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%Ł 

ROźŚźIAI IV 
USTALśNIA KOKCOWś 

§ 22Ł Obszar okre`lony w § 1 ustŁ 1 uzyskaJ zgody na zmianę ”rzeznaczenia na cele nierolnicze i niele`ne 
decyzjami: 

1) Ministra Rolnictwa i Gos”odarki vywno`ciowej Nr GźU 0601ł33233ł83 z dnia 29 czerwca 1983 rŁ; 
2) Śyrektora Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych Nr 4410ł90ł83 z dnia 21 li”ca 1983 rŁ 

§ 23Ł W granicach zmiany ”lanu ninŁ UchwaJą traci moc uchwaJa Nr XLIVł417ł06 Rady Miasta Szczecinek 
z dnia 23 ”audziernika 2006 rŁ (ŚzŁ UrzŁ WojŁ źachodnio”omorskiego Nr 115, ”ozŁ 2221)Ł 

§ 24Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Miasta SzczecinekŁ 

§ 25Ł 1Ł UchwaJa ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta SzczecinekŁ 

2Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Województwa 
źachodnio”omorskiegoŁ 

PRźśWOŚNICźĄCŹ RAŚŹ 
 

WiesJaw Suchowiejko 
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źaJączniki do uchwaJy Nr XXIVł279ł08 
Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 27 ”audziernika 2008 rŁ (”ozŁ 64) 

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 ”odstawie artŁ 20 ustŁ 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym 
(ŚzŁ UŁ z 2003 rŁ 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 Miasta 
Szczecinek rozstrzyga, co nastę”uje: 

Na ”odstawie o`wiadczenia Burmistrza Miasta Szczecinek w s”rawie braku uwag do ”rojektu zmiany miejsco-
wego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭMierosJawskiegoｬ w Szczecinku, wyJowonego do ”ublicznego 
wglądu wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko w dniach od 26 sier”nia 2008 rŁ do 15 wrze`nia 
2008 rŁ, nie rozstrzyga się o s”osobie ich roz”atrzeniaŁ 

źaJącznik nr 4 

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

Na ”odstawie artŁ 20 ustŁ 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym 
(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 Miasta Szczeci-
nek okre`la nastę”ujący s”osób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL 
wJasnych gminy oraz zasady ich finansowania: 

§ ńŁ 1Ł Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb mieszkaL-
ców, stanowią zgodnie z artŁ 7 ustŁ 1 ustawy z dnia 8 marca 1998 rŁ o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ z 2001 rŁ 
Nr 142, ”ozŁ 1591 z ”óunŁ zmŁ) zadania wJasne gminyŁ 

2Ł Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, za”isane w niniejszym ”lanie, obejmują traktowane jako 
zadania ws”ólne lub realizowane samodzielnie inwestycje w liniach rozgraniczających drogi, ”arkingi ”ubliczne - 
budowa i ”rzebudowa wraz z o`wietleniem, uzbrojeniem ”odziemnym, zielenią i innymi elementami wraz 
z od”owiednimi zabez”ieczeniami technicznymi zmniejszającymi uciąwliwo`ć w rozumieniu ”rze”isów o ochronie 
`rodowiskaŁ 

§ 2Ł Wykaz terenów, w których za”isane zostaJy inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej nalewące 
do zadaL wJasnych gminy: 

L”Ł Symbol terenu Przeznaczenie terenu (o”is inwestycji) 

 

1Ł 5 KŚ-ź droga ”ubliczna klasy zbiorczej (”rzebudowa drogi, budowa sta-
nowisk ”ostojowych - czę`ć) 

2Ł 7 KŚ-L droga ”ubliczna klasy lokalnej (”rzebudowa drogi - czę`ć) 

3Ł 8 KŚ-Ś droga ”ubliczna klasy dojazdowej (”rzebudowa drogi)  

4Ł 10 KŚ-P ”arking ”ubliczny (budowa ”arkingu) 

5Ł 11 KŚ-P ”arking ”ubliczny (budowa ”arkingu) 
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§ 3Ł O”is realizacji inwestycji wskazanej w § 2: 

1Ł Realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami, w tym ustawą Prawo bu-
dowlane, ustawą Prawo zamówieL ”ublicznych, ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o gos”odarce komu-
nalnej i Prawem ochrony `rodowiskaŁ 

2Ł S”osób realizacji inwestycji okre`lonych w § 2 mowe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się ”ostę-
”em techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najle”szej dostę”nej techniki (okre`lonej w 
artŁ 3 ”kt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 rŁ Prawo ochrony `rodowiska - ŚzŁ UŁ z 2008 rŁ Nr 25, ”ozŁ 150 
z ”óunŁ zmŁ) o ile nie nastą”i naruszenie ustaleL ”lanuŁ 

3Ł Inwestycje w zakresie ”rzesyJania i dystrybucji ”aliw gazowych, energii elektrycznej okre`lonej w § 2 
realizowane będą w s”osób okre`lony w artŁ 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 rŁ Prawo energetyczne (ŚzŁ UŁ 
z 2006 rŁ Nr 89, ”ozŁ 625 z ”óunŁ zmŁ)Ł 

4Ł Realizacja i finansowanie w zakresie infrastruktury technicznej inwestycji nie wyszczególnionych w § 2 
jest ”rzedmiotem umowy zainteresowanych stronŁ 

§ 4Ł Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych, uję-
tych w niniejszym ”lanie, ”odlega ”rze”isom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 rŁ o finansach ”ublicznych (ŚzŁ UŁ 
z 2005 rŁ Nr 249, ”ozŁ 2104 z ”óunŁ zmŁ), ”rzy czym: 

1) wydatki majątkowe finansowane z budwetu miasta ustala się corocznie w uchwale budwetowej; 
2) wydatki majątkowe, których okres realizacji ”rzekracza jeden rok budwetowy okre`la ｭWieloletni Plan Inwe-

stycyjnyｬ uchwalony ”rzez Radę MiastaŁ 

§ 5Ł 1Ł źadania w zakresie infrastruktury komunikacyjnej, okre`lone w § 2 finansowane będą ”rzez budwet 
miasta lub na ”odstawie ”orozumieL z innymi ”odmiotamiŁ 

2Ł źadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, okre`lone w § 2, będą realizowane na 
”odstawie artŁ 15 ustŁ 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 rŁ o zbiorowym zao”atrzeniu w wodę i zbiorowym od-
”rowadzeniu `cieków (ŚzŁ UŁ z 2006 rŁ Nr 123, ”ozŁ 858 z ”óunŁ zmŁ) ze `rodków wJasnych ”rzedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjnego, w o”arciu o uchwalane ”rzez Radę Miasta wieloletnie ”lany rozwoju i moderni-
zacji urządzeL wodociągowych i kanalizacyjnych (artŁ 21 ustawy) lub ”rzez budwet miastaŁ 

3Ł źadania w zakresie budowy sieci elektroenergetycznych, gazowych i o`wietlenia finansowane będą na 
”odstawie artŁ 7 ustŁ 4 i 5 i artŁ 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 rŁ Prawo energetyczne (ŚzŁ UŁ z 2006 rŁ 
Nr 89, ”ozŁ 625 z ”óunŁ zmŁ)Ł 

PozŁ 65 
 

INFORMACJA 
Prezesa Urzędu Regulacji śnergetyki 

o decyzji Nr OSź-42ńŃ-77(9)ł2ŃŃ8łń39łVIIłAB 
z dnia 22 grudnia 2ŃŃ8 rŁ 

 Informuje się, iw w dniu 22 grudnia 2008 rŁ zostaJa wydana decyzja zatwierdzająca taryfę dla cie”Ja, 
ustaloną ”rzez Miejską śnergetykę Cie”lną S”óJkę z ograniczoną od”owiedzialno`cią z siedzibą w Koszalinie 
o nastę”ującej tre`ci: 

ŚśCŹźJA 
Nr OSź-42ńŃ-77(9)ł2ŃŃ8łń39łVIIłAB 

 Na ”odstawie artŁ 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 rŁ - Kodeks ”ostę”owania administracyjnego 
(ŚzŁ UŁ z 2000 rŁ Nr 98, ”ozŁ 1071; z 2001 rŁ Nr 49, ”ozŁ 509; z 2002 rŁ Nr 113, ”ozŁ 984, Nr 153, ”ozŁ 1271 
i Nr 169, ”ozŁ 1387; z 2003 rŁ Nr 130, ”ozŁ 1188, Nr 170, ”ozŁ 1660; z 2004 rŁ Nr 162, ”ozŁ 1692 oraz 
z 2005 rŁ Nr 64, ”ozŁ 565, Nr 78, ”ozŁ 682 i Nr 181, ”ozŁ 1524), w związku z artŁ 30 ustŁ 1, artŁ 45 i artŁ 47 


