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U C H W A Ł Y  R A D  G M I N  

717 – Nr XXXI/240/10 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie 

zmiany Statutu Gminy Bierzwnik 4371 

718 – Nr XL/244/10 Rady Gminy Dygowo z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie 

szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty 

należności cywilnoprawnych Gminy Dygowo i jej jednostek podległych, do 

których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa 4371 

719 – Nr XL/438/10 Rady Gminy Postomino z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie 

szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty i rozkładania na raty 

należności cywilnoprawnych Gminy Postomino oraz jej jednostek podległych 4373 

720 – Nr XXXVI/222/10 Rady Gminy Przybiernów z dnia 19 marca 2010 r. w spra-

wie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Przybiernów 

na lata 2010 - 2014” 4374 

721 – Nr XXXVI/291/10 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 26 marca 2010 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa 4418 

U C H W A Ł Y  R A D Y  M I A S T A  

722 – Nr LXI/410/10 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 31 marca 2010 r. uchylająca 

uchwałę w sprawie zasad i trybu zwrotu osobom fizycznym części kosztów 

związanych z usunięciem z nieruchomości wyrobów zawierających azbest 4419 

723 – Nr XLI/337/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 18 marca 2010 r. 

w sprawie Regulaminu Targowiska w Białym Borze 4419 

724 – Nr XXXVIII/358/10 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 16 marca 2010 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i ob-

ciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawia-

nia na czas nieoznaczony 4421 

725 – Nr XXXVIII/359/10 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 16 marca 2010 r. 

w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży lokali 

mieszkalnych oraz wysokości stawki procentowej 4422 

726 – Nr XXXVIII/360/10 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 16 marca 2010 r. 

w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu prze-

kształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomo-

ści oraz wysokości stawki procentowej 4423 

727 – Nr XXXVIII/363/10 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 16 marca 2010 r. 

w sprawie ustanowienia znaku graficznego - logo gminy Bobolice oraz zasad 

jego użytkowania 4424 

728 – Nr XXXVIII/481/10 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 10 lutego 2010 r. 

w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi 

własność Gminy Goleniów i nabywania nieruchomości do gminnego zasobu 4434 

729 – Nr XL/506/10 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 31 marca 2010 r. w spra-

wie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków od osób fizycznych: rolnego, 

leśnego, od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psa i opłaty targowej, 

określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 4437 
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730 – Nr XL/507/10 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 31 marca 2010 r. w spra-

wie szczegółowych zasad i trybu umarzania lub rozkładania na raty spłat na-

leżności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja 

podatkowa 4438 

731 – Nr XL/516/10 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 31 marca 2010 r. w spra-

wie uchwalenia regulaminu korzystania z parków i zieleńców na terenie miasta 

Goleniów 4442 

732 – Nr XL/519/10 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 31 marca 2010 r. zmienia-

jąca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami 

stanowiącymi własność Gminy Goleniów i nabywania nieruchomości do gmin-

nego zasobu 4443 

733 – Nr XXXVI/446/2010 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 30 marca 2010 r. 

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru podatków i opłat lokalnych 

w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 4444 

734 – Nr L/540/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie 

ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez 

Gminę Gryfino 4446 

735 – Nr LI/303/10 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 24 marca 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w rejonie ul. Drawskiej i Koszalińskiej w Kaliszu Pomorskim 4448 

736 – Nr LI/327/10 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie 

zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Łobez 4457 

737 – Nr XLI/393/10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie 

ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiej-

skich na terenie Gminy Płoty 4468 

738 – Nr XLI/394/10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie 

określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia na usługi w zakresie odbierania odpadów komunal-

nych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpły-

wowych, transport nieczystości ciekłych, odzysku lub unieszkodliwiania odpa-

dów komunalnych na terenie gminy Płoty 4470 

739 – Nr V/sXL/323/10 Rady Miasta Wałcz z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz dla terenu 

położonego w rejonie Osiedla Piastowskiego 4473 

P O R O Z U M I E N I A  

740 – Nr 6/2010 z dnia 1 lutego 2010 r. zawarte pomiędzy Starostą Drawskim 

a Gminą Kalisz Pomorski w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych 4486 

O B W I E S Z C Z E N I A  

741 – Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 19 kwietnia 2010 r. o wynikach 

wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Czaplinku przeprowadzonych 

w dniu 18 kwietnia 2010 r. 4488 

742 – Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2010 r. o wynikach 

wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stare Czarnowo 4489 

Z A R Z Ą D Z E N I A  

743 – porządkowe Nr 1 Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w Szczeci-

nie z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie czasowego zakazu połowów w celach 

sportowo-rekreacyjnych 4490 
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UCHWAŁA NR XXXI/240/10 

 RADY GMINY BIERZWNIK 

 z dnia 30 marca 2010 r. 

w sprawie zmiany Statutu Gminy Bierzwnik. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ust. 2 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, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 

Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 

poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, 

poz. 420; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Statucie Gminy Bierzwnik, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIX/226/09 Rady Gminy 

Bierzwnik z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Bierzwnik (Dz. Urz. Wojewódz-

twa Zachodniopomorskiego z 2010 r. Nr 11, poz. 209) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 12 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 5 publikowane jest wraz 

z projektami uchwał na stronie internetowej urzędu (www.bip.bierzwnik.pl)”; 

2) § 12 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „W razie niezachowania terminów, o których mowa w ust. 4 i 5 

Rada może podjąć wniosek o odroczeniu sesji i wyznaczyć ponowny termin jej odbycia. Wniosek 

o odroczeniu sesji lub jej części powinien być zgłoszony po otwarciu sesji Rady przed uchwaleniem 

porządku obrad”. 

§ 2. Pozostałe paragrafy pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierzwnik. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady: 

Henryk Panek 
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UCHWAŁA NR XL/244/10 

 RADY GMINY DYGOWO 

 z dnia 31 marca 2010 r. 

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty 

należności cywilnoprawnych Gminy Dygowo i jej jednostek podległych, do których nie stosuje 

się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-

morządzie 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, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
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poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, 

poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, 

Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 159, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146) 

oraz art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, 

poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146) Rada Gminy Dygowo uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowe zasady umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty 

wierzytelności Gminy Dygowo i jej jednostek podległych z tytułu należności pieniężnych, do których nie 

stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, 

poz. 60 z późn. zm.) zwanymi dalej „wierzytelnościami” wobec osób fizycznych, osób prawnych, a także 

jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużnikami”. 

§ 2. 1. Wierzytelność może zostać umorzona w całości lub w części, jeżeli: 

1) wierzytelności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego; 

2) nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców; 

3) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku 

majątku, z którego można by egzekwować należność a odpowiedzialność z tytułu należności nie 

przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie; 

4) ściągnięcie wierzytelności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji; 

5) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyż-

szej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelności lub postępowanie egzekucyjne okazało się 

nieskuteczne. 

2. Umorzenie wierzytelności w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 4 i 5 może nastąpić na 

wniosek dłużnika, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 5 również z urzędu. 

3. Jeżeli umorzenie dotyczy tylko części należności, należy równocześnie określić termin zapłaty po-

zostałej do uregulowania należności. W przypadku niedotrzymania przez dłużnika terminu płatności, zapła-

ta należności staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami. 

§ 3. 1. Do umarzania wierzytelności uprawniony jest Wójt Gminy Dygowo. 

2. Przez wartość wierzytelności, o których mowa w ust. 1, rozumie się należność główną wraz z od-

setkami. 

§ 4. Osoba uprawniona do umarzania wierzytelności, określona w § 3 ust. 1 jest również uprawniona 

do umarzania innych należności ubocznych. 

§ 5. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi osoba uprawniona do 

umarzania wierzytelności na wniosek dłużnika może odroczyć termin zapłaty całości lub części wierzytel-

ności lub rozłożyć płatność całości lub części na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika 

oraz uzasadniony interes jednostek organizacyjnych: 

1) w przypadku rozłożenia należności na raty lub odroczenia terminu zapłaty należności nie pobiera się 

odsetek za zwłokę za okres od podjęcia decyzji o zastosowaniu ulgi do dnia upływu ustalonych termi-

nów spłaty. 

§ 6. 1. W przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną mają zastosowanie przepi-

sy ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 

2. Dłużnik ubiegający się o udzielenie pomocy jest zobowiązany do przedstawienia, wraz z wnioskiem 

o jej udzielenie, informacji o otrzymanej pomocy publicznej, zawierającej w szczególności wskazanie dnia 

i podstawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia albo informacji o nie otrzymaniu pomocy. 

3. Do czasu przekazania przez dłużnika zaświadczeń, oświadczeń lub informacji, o których mowa 

w ust. 2 pomoc nie może być udzielona. 

§ 7. 1. Osoby określone w § 3 ust. 1, przedstawiają sprawozdanie dotyczące zakresu umorzonych 

wierzytelności oraz ulg udzielonych w trybie § 2 i § 5. 

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 składane jest według stanu na dzień 30 czerwca i 31 

grudnia każdego roku kalendarzowego w terminie jak sprawozdawczość budżetowa. 

3. Dane w sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 1 wykazuje się narastająco od początku roku. 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 35 – 4373 – Poz. 718,719 

 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dygowo. 

§ 9. Traci moc uchwała Nr XXXVII/221/06 Rady Gminy Dygowo z dnia 12 września 2006 r. 

w sprawie szczegółowych zasad umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie wierzytelności Gminy 

Dygowo i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepi-

sów ustawy Ordynacja Podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady: 

Janusz Fijałkowski 
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UCHWAŁA NR XL/438/10 

 RADY GMINY POSTOMINO 

 z dnia 24 marca 2010 r. 

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty i rozkładania na raty 

należności cywilnoprawnych Gminy Postomino oraz jej jednostek podległych. 

Na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

Nr 157, poz. 1240) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy Postomino uchwala, co następuje: 

§ 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, należności 

pieniężne mające charakter cywilnoprawny przypadające Gminie Postomino lub jej jednostkom podległym, 

Wójt Gminy lub Kierownik jednostki organizacyjnej podległej Gminie, działając na zasadach § 3, na wniosek 

dłużnika może umarzać, odraczać terminy zapłaty w całości lub w części należności lub rozkładać na raty. 

§ 2. 1. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Postomino i jej 

jednostkom podległym, mogą być umarzane w całości albo w części lub ich spłata może być odraczana 

lub rozkładania na raty, jeżeli: 

1) osoba fizyczna zmarła nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawiła majątek niepodlegający 

egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku do-

mowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6 000 zł; 

2) osoba prawna została wykreślona z rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z któ-

rego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy 

prawa na osoby trzecie; 

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyż-

szej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nie-

skuteczne; 

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji 

5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny. 

2. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności, o których 

mowa w ust. 1, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszyst-

kich zobowiązanych. 

§ 3. 1. Do umarzania, odraczania terminów lub rozkładania terminów na raty spłat należności cywil-

noprawnych, są uprawnieni: 

1) Wójt Gminy Postomino, jeżeli kwota należności nie przekracza jednorazowo 20.000 zł 
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2) Wójt Gminy Postomino po zaciągnięciu opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy, jeżeli kwota 

należności wynosi od 20.001 zł do 40.000 zł 

3) Wójt Gminy po uzyskaniu zgody Rady Gminy, jeżeli kwota należności przekracza 40.000 zł; 

4) kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy, jeżeli kwota należności nie przekracza jednorazowo 

1 000 zł. 

2. Przez kwotę należności, o której mowa w ust. 1, rozumie się należność główną wraz z odsetkami 

ustawowymi, a w przypadku zastrzeżenia odsetek umownych należność główną wraz z odsetkami 

umownymi - ustalane na dzień wydania decyzji lub zawarcia porozumienia. 

3. Kwoty należności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie ulegają kumulacji. 

§ 4. 1. Umarzanie należności, a także udzielanie ulg w ich spłacaniu następuje, w formie pisemnej, na 

podstawie przepisów prawa cywilnego. 

2. W przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, umorzenie następuje w formie jedno-

stronnego oświadczenia woli. 

3. Warunki dopuszczalności pomocy publicznej dla przedsiębiorców w zakresie umarzania terminów 

płatności lub rozkładania na raty należności cywilnoprawnych określa ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. 

o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLVI/521/06 Rady Gminy Postomino z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie 

szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy 

Postomino oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja 

Podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych i jej zmiana z 27 kwietnia 2007 r. wprowa-

dzona uchwałą Rady Gminy Postomino Nr VII/67/07. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Postomino. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Zachodniopomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady: 

Bogdan Niewiński 
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UCHWAŁA NR XXXVI/222/10 

 RADY GMINY PRZYBIERNÓW 

 z dnia 19 marca 2010 r. 

w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Przybiernów 

na lata 2010 - 2014”. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 87 ust. 1-5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie za-

bytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 17 września 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) Rada Gminy 

Przybiernów uchwala, co następuje: 

§ 1. Rada Gminy przyjmuje „Gminny Program opieki nad zabytkami Gminy Przybiernów na lata 2010-

2014”, będący załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Zachodniopomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady: 

Ryszard Kazanowski 

 

Załącznik 

do uchwały Nr XXXVI/222/10 

Rady Gminy Przybiernów 

z dnia 19 marca 2010 r. 

 

Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Przybiernów na lata 2010-2014 

 

1. Wprowadzenie 

Celem opracowania Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Przybiernów jest określenie zasad-

niczych kierunków działań i zadań, zmierzających do poprawy stanu zachowania dziedzictwa kulturowego 

w granicach administracyjnych gminy Przybiernów. 

Gminny program opieki nad zabytkami wskazuje na sposoby realizacji tych zadań poprzez planowe działa-

nia organizacyjne i finansowe, edukacyjne oraz promujące i upowszechniające wiedzę o dziedzictwie kul-

turowym gminy, w szczególności wśród jej mieszkańców. 

Zasadniczą przesłanką opracowania Gminnego programu opieki nad zabytkami jest uznanie zasobów dzie-

dzictwa kulturowego za istotny czynnik wpływający na kształtowanie się tożsamości lokalnej. Ponadto, 

poprawa stanu zachowania zabytków, w tym eksponowanie walorów krajobrazu kulturowego, właściwe 

wykorzystanie zabytków na potrzeby społeczne, turystyczne, edukacyjne i gospodarcze, ma istotny 

wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy gminy i poprawę jakości życia mieszkańców. 

Budowę niniejszego Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Przybiernów oparto metodologicznie 

na opracowaniu: „Gminny program opieki nad zabytkami. Poradnik metodyczny”, Krajowy Ośrodek Badań 

i Dokumentacji Zabytków w Warszawie, Warszawa 2008. 

 

2. Podstawa prawna opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami 

Obowiązek wykonania gminnego programu opieki nad zabytkami wynika z zapisu art. 87 ustawy o ochro-

nie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568). 

Zgodnie z art. 87 ust. 2, gminny program opieki nad zabytkami ma na celu w szczególności: 

1) włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających z kon-

cepcji przestrzennego zagospodarowania kraju; 

2) uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa 

archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej; 

3) zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania; 

4) wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego; 

5) podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycz-

nych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę 

nad zabytkami; 

6) określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje konfliktowe 

związane z wykorzystaniem tych zabytków; 

7) podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad 

zabytkami. 

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, wójt reprezentujący gminę 

sporządza na okres 4 lat gminny program opieki nad zabytkami, który przyjmuje rada gminy, po uzyskaniu 

opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

Gminny program opieki nad zabytkami jest ogłaszany w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 

Z realizacji programu wójt sporządza, co 2 lata, sprawozdanie, które przedstawia radzie gminy. 

 

3. Ustawowe uwarunkowania formalno-prawne w zakresie ochrony dóbr kultury 

Podstawowym aktem prawnym gwarantującym ochronę dziedzictwa kulturowego na terenie Polski jest 

Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997, Nr 78, poz. 483). Zgodnie z art. 5, art. 6 

i art. 86 Konstytucji, ochrona zabytków jest obowiązkiem państwa i każdego obywatela. 
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Głównym aktem prawnym regulującym zasady ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce jest: 

 ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, 

poz. 1568 z późn. zm.). 

Ustawa określa m.in. przedmiot, zakres i formy ochrony zabytków oraz opieki nad nimi, zasady tworzenia 

programów ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz finansowania prac konserwatorskich, restaura-

torskich i robót budowlanych przy zabytkach (w szczególności art. 3, 4, 6, 7, 16 ust. 1, art. 17, 18, 19, 

20, 21, 22 oraz art. 71, 89). 

Art. 4 w/w ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami formułuje podstawowe obowiązki orga-

nów administracji publicznej w zakresie ochrony zabytków, mające na celu m.in.: 

 zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowa-

nie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie, 

 zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków, 

 udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków, 

 przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków za granicę, 

 kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków, 

 uwzględnianie zadań ochronnych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

Ustawowy obowiązek opieki i ochrony dziedzictwa kulturowego nakłada na samorząd gminny: 

 ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591 z późn. zm.) 

W art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym określone zostały zadania własne gminy: „zaspoka-

janie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne 

obejmują sprawy (...) kultury, w tym (…) ochrony zabytków i opieki nad zabytkami”. 

Uregulowania prawne dotyczące ochrony i opieki nad zabytkami zostały uwzględnione w wielu obowiązu-

jących aktach prawnych: 

 ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717), 

 ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, 

poz. 1118 z późn. zm.), 

 ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880), 

 ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. 

Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), 

 ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. 

Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), 

 ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst 

jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123), 

 ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). 

Zasady ochrony zabytków znajdujących się w muzeach i w bibliotekach określone zostały w: 

 ustawie z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.), 

 ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.). 

Ochronę materiałów archiwalnych regulują przepisy: 

 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz. U. 

z 2006 r. Nr 97, poz. 673 z późn. zm.). 

 

4. Uwarunkowania zewnętrzne ochrony dziedzictwa kulturowego 

4.1. Strategiczne cele polityki państwa w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 

Strategiczne cele polityki państwa i kierunki działań oraz zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki 

nad zabytkami, warunki i sposób finansowania planowanych działań, a także harmonogram ich realizacji 

zostaną sformułowane przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 

w krajowym programie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 

Do chwili obecnej krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami jeszcze nie powstał.  

10 maja 2004 r. zatwierdzone zostały przez Ministra Kultury: 

 Tezy do opracowania Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami 

Według tez Krajowy Program powinien uwzględniać m.in.: 

 ocenę stanu zachowania poszczególnych grup zabytków, 

 funkcjonowanie służb konserwatorskich, 
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 określenie celów i kierunków działań tworzących systemową ochronę i opiekę nad zabytkami (powią-

zanie ochrony zabytków z polityką ekologiczną, ochrony przyrody, architektoniczną i przestrzenną, 

celną i polityką bezpieczeństwa państwa), 

 ocenę i wytyczne do systemu finansowania ochrony i opieki nad zabytkami, 

 określenie celów i kierunków edukacji na temat zabytków. 

Gminny program opieki nad zabytkami gminy Przybiernów realizuje w/w Tezy w zakresie kompetencji 

samorządu gminnego. 

Wśród innych dokumentów o charakterze strategicznym należy wymienić: 

 Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2013 (Warszawa 2004) 

 Uzupełnienie Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2020 (Warszawa 2005) 

Strategia została opracowana dla całego obszaru Polski z określeniem spójnych działań realizowanych 

w regionach. W ramach opracowania zostały wyodrębnione główne zadania i priorytety w dziedzinie kul-

tury na lata 2004-2013. 

Ochrona dziedzictwa kulturowego a w szczególności ochrona i rewaloryzacja zabytków zostały wyodręb-

nione jako jeden z pięciu obszarów strategicznych. 

W dokumencie p.n. Uzupełnienie Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2020 położono na-

cisk na kompleksową rewaloryzację zabytków oraz obiektów poprzemysłowych i powojskowych oraz ich 

adaptację na cele kulturalne, turystyczne, edukacyjne, rekreacyjne itp. a także na zwiększenie roli zabyt-

ków w rozwoju turystyki i przedsiębiorczości, inwentaryzację zabytków ruchomych i nieruchomych oraz 

promocję i budowę sieci informatycznych promujących kulturowe dziedzictwo regionów. 

W tym zakresie Gminny program opieki nad zabytkami gminy Przybiernów wpisuje się w cele strategiczne 

Narodowej Strategii. 

Podstawowym dokumentem służącym wdrożeniu celu Strategii, dotyczącego ochrony dziedzictwa kultu-

rowego jest: 

 Narodowy Program Kultury „Ochrona Zabytków i Dziedzictwa Kulturowego” (Warszawa 2004) 

Celem strategicznym Programu jest kompleksowa poprawa stanu zabytków oraz ochrona i upowszech-

nienie dziedzictwa kulturowego, w tym przygotowanie skutecznego systemu prawno-finansowego wspie-

rającego ochronę i opiekę nad zabytkami. 

W ramach realizacji celu strategicznego wyróżniono 2 priorytety: 

1. Aktywne zarządzanie zasobem stanowiącym materialne dziedzictwo. 

2. Edukacja i administracja na rzecz dziedzictwa kulturowego. 

Cele Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Przybiernów znajdują odzwierciedlenie w działa-

niach realizowanych w ramach Priorytetu 1., który stawia za cel poprawę stanu zachowania obiektów, 

ich adaptację i rewitalizację a także stworzenie warunków do wykorzystania ich atrakcyjności w turystyce 

oraz działaniach inwestycyjnych. Działania zakładają również poprawę warunków prawnych i organizacyj-

nych w zakresie dokumentacji i ochrony zabytków oraz stworzenie systemu zachęt dla jednostek zainte-

resowanych inwestowaniem w zabytki. 

W ramach realizacji Priorytetu 2. przewidziane są działania zmierzające do podnoszenia kwalifikacji kadr 

zatrudnionych w sferze ochrony dziedzictwa kulturowego oraz działania edukacyjne, popularyzacja dzie-

dzictwa kulturowego a także ochrona przed nielegalnym wywozem zabytków za granicę. 

4.2.  Relacje gminnego programu opieki nad zabytkami z dokumentami na poziomie województwa i powiatu 

 Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 (przyjęta przez Sejmik 

Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą Nr XXVI/303/05 z dnia 19 grudnia 2005 r.), 

W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego Gminny program opieki nad zabytkami gminy Przybiernów 

jest zgodny z wyznaczonymi w SRWZ celami kierunkowymi, zmierzającymi do rewaloryzacji przestrzeni 

urbanistyczno-architektonicznej, zachowania zabytków ruchomych i nieruchomych oraz wspierającymi 

inicjatywy podejmujące ochronę i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego. Wśród sześciu zdefiniowa-

nych celów strategicznych SRWZ problematyka ochrony zabytków i opieki nad zabytkami została wska-

zana w czterech, w szczególności w zakresie rozwoju i promocji produktów turystycznych, rewitalizacji 

obszarów zurbanizowanych i wzmacniania tożsamości społeczności lokalnej oraz wspieranie działań ak-

tywizujących rynek pracy. 

W dokumencie uzupełniającym SRWZ p.t. Priorytety Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego wy-

soko oceniono rozwój kulturalny i znaczenie sztuki w kondycji społeczności lokalnej oraz znaczenie dzie-

dzictwa historycznego w budowie tożsamości społecznej. Także w priorytecie dotyczącym kształtowania 

i utrzymania ładu przestrzennego wspomniano o zachowaniu wartości środowiska kulturowego i przyrod-

niczego. Szczególną uwagę zwrócono na: 

 przeciwdziałanie degradacji przestrzeni przez nieskoordynowaną działalność inwestycyjną, 

 ochronę krajobrazu naturalnego i kulturowego, 
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 dbałość o utrzymanie historycznego kształtu wartościowych zespołów urbanistycznych i architekto-

nicznych. 

Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Zachodniopomorskim do 2015 r. (przyjęta uchwałą Sejmi-

ku Województwa Zachodniopomorskiego Nr XXX/346/06 z dnia 19 czerwca 2006 r.) 

W Strategii Rozwoju Turystyki przyjęto, że dziedzictwo kulturowe jest jednym z głównych źródeł rozwoju 

turystyki, również poza sezonem letnim. 

Jednym z celów operacyjnych dokumentu jest: Rozwój edukacyjnej i integracyjnej funkcji turystyki w regionie. 

Wśród najważniejszych działań wymieniana jest m.in. integracja środowisk oraz edukacja dzieci i młodzieży 

wokół walorów turystycznych regionu. 

Zakłada się rozwijanie różnych form turystyki miejskiej i wiejskiej z wykorzystaniem atrakcyjnych elemen-

tów historii materialnej i niematerialnej regionu, prezentując je poprzez organizowanie warsztatów i poka-

zów dawnych rzemiosł, odtwarzanie wydarzeń z życia dawnych społeczności a także odkrywanie historii 

i zabytków miast i miasteczek. Zwraca się uwagę na estetykę przestrzeni miejskich i wiejskich, kreowanie 

regionalnych produktów oraz aktywizację społeczną w tym zakresie. 

Do koniecznych zadań służących realizacji celu wymienia się m.in. renowację obiektów zabytkowych, 

renowację i turystyczne zagospodarowanie zachowanych elementów zabytkowej zabudowy, terenów 

i obiektów powojskowych, „popegeerowskich” i poprzemysłowych, renowację zabytkowych parków, 

restaurację zieleni miejskiej. Powyższe zadania znajdują odzwierciedlenie w Gminnym programie opieki 

nad zabytkami gminy Przybiernów. 

Istotnym z punktu widzenia szerokiej dostępności do środków UE i ich ewentualnego wykorzystania w odnie-

sieniu do gminy Przybiernów jest: 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 

uchwalony 31 października 2007 r. z późn. zmianami. 

Diagnoza w zakresie kultury i środowiska kulturowego wskazuje na jego duży potencjał. Uznano, że kra-

jobraz kulturowy to znakomite świadectwo burzliwej historii regionu. Dziedzictwem są zachowane układy 

staromiejskie, zabytki sakralne, wsie z zachowanym przestrzennym układem historycznym i dominantami 

w postaci kościołów granitowych, ceglanych i ryglowych, zespoły pałacowo-parkowe itd., które podkre-

ślają odrębność kulturową regionu i posiadają unikalne wartości dla promocji turystyki. W diagnozie roz-

woju turystyki podkreślono także deficyt w zakresie przystosowania obiektów zabytkowych do potrzeb 

turystyki. 

Główną osią priorytetową dla zagadnień opieki nad zabytkami jest oś 5 - Turystyka, kultura i rewitalizacja. 

Celem głównym jest podniesienie atrakcyjności województwa poprzez rozwój turystyki a także rewitaliza-

cja obiektów zabytkowych, renowacja i zabezpieczenie ruchomych zabytków kultury materialnej, rewitali-

zacja obszarów zaniedbanych i zdegradowanych. W RPO zawarto uzasadnienie wyboru osi priorytetowej, 

jej cele oraz opis i główne kategorie beneficjentów. 

 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego uchwalony przez 

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą Nr XXXII/334/02 z dnia 26 czerwca 

2002 r. z późn. zmianami. 

Rozdział Dziedzictwo kulturowe zawiera informacje o zagrożeniach dla zabytków i zabytkowego krajobra-

zu, stan ochrony środowiska kulturowego wg stanu prawnego z 2000 r. w oparciu o ustawę z dnia 

15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (Dz. U. z 1999 r. Nr 98, poz. 1150) oraz ustalenia kierunkowe. 

W ustaleniach tych zwarto elementy polityki regionalnej ochrony i kształtowania środowiska kulturowego 

i przyrodniczego, wskazując na rewaloryzację jako narzędzie poprawy stanu fizjonomii krajobrazu, której 

celem jest osiągnięcie harmonijnego zagospodarowania przestrzeni w sensie funkcjonalnym i architekto-

niczno-estetycznym. W planie wskazano na potrzebę ochrony substancji zabytkowej nie objętej ustawo-

wą ochroną, ale stanowiącej faktyczną wartość obszaru województwa. Ustalono zalecenia do stosowania 

w planowaniu miejscowym, dotyczące zabudowy historycznej, zieleni komponowanej, zabytków arche-

ologicznych i historycznych założeń przestrzennych, urbanistycznych i ruralistycznych. Wprowadzono 

system ochrony obszarowej środowiska kulturowego w postaci: rezerwatów kulturowych, parków kultu-

rowych i obszarów kulturowych. Wskazano na narzędzia planowania miejscowego w postaci stref ochro-

ny konserwatorskiej i stref ingerencji konserwatorskiej. 

 Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami na lata 2008 - 2012 (przyjęty uchwałą Nr XX/197/08 

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 czerwca 2008 r.) 

Na podstawie szczegółowej charakterystyki dziedzictwa kulturowego regionu zachodniopomorskiego oraz 

diagnozy stanu jego zachowania określono cele i zadania, których realizacja powinna służyć zachowaniu, 

eksponowaniu i zahamowanie procesów degradacji środowiska kulturowego. 

Za najistotniejsze cele perspektywiczne uznano: 

 utrzymanie zabytków budujących krajobraz regionu, 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 35 – 4379 – Poz. 720 

 

 funkcjonowanie zabytków w procesie aktywizacji ekonomicznej i społecznej województwa, 

 kształtowanie świadomości regionalnej w oparciu o dziedzictwo kulturowe i potrzebę jego zachowa-

nia dla przyszłych pokoleń. 

Jako główne założenie dla powiatowych i gminnych programów opieki nad zabytkami wskazano ochronę 

zabytkowego krajobrazu kulturowego, który obok ochrony środowiska naturalnego powinien być najważ-

niejszym celem publicznym polityki przestrzennej gminy. Gminny program opieki nad zabytkami Gminy 

Przybiernów jest spójny z wyznaczonymi w WPOnZ celami ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego, 

jakimi są.: 

1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego, utrzymanie i wyeksponowanie zachowanych 

zasobów i struktury krajobrazu kulturowego, w tym: 

średniowiecznej i nowożytnej struktury osadniczej, historycznych nawarstwień i przekształceń cywilizacyjno-

kulturowych, niematerialnych wartości historycznych i społecznych. 

2. Zachowanie i kształtowanie wartościowego środowiska antropogenicznego i zapewnienie jego 

trwałego użytkowania, w tym: 

ochronę prawno-konserwatorską zabytków archeologicznych, układów przestrzennych, zabytków bu-

downictwa, techniki i zieleni zabytkowej, lokalnych form zagospodarowania, zahamowanie niekorzyst-

nych procesów degradujących krajobraz, utrzymanie i eksponowanie zabudowy historycznej, kształtowa-

nie walorów estetycznych nowej zabudowy poprzez nawiązywanie do tradycji i wartości regionalnych, 

w zakresie formy architektonicznej i materiałów budowlanych, przeciwdziałanie „zaśmiecaniu” krajobrazu 

kulturowego nowymi lokalizacjami budowli substandardowych, zachowanie w dobrym stanie technicznym 

i estetycznym zabytków oraz innych elementów zagospodarowania i wyposażenia miejscowości, umiesz-

czanie na zabytkach znaków informacyjnych. 

 

5. Uwarunkowania wewnętrzne ochrony dziedzictwa kulturowego na poziomie gminy Przybiernów 

5.1. Dokumenty wykonane na poziomie gminy o charakterze strategicznym 

 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Przybiernów na lata 2007 - 2015 (wrzesień 2007 r.) 

Założeniem Planu Rozwoju Lokalnego jest podejmowanie przedsięwzięć inwestycyjnych i poza inwesty-

cyjnych mających na celu poprawę sytuacji mieszkańców gminy w obszarze gospodarczym, ochrony sta-

nu środowiska naturalnego, rozwoju infrastruktury technicznej jak i społecznej oraz w zakresie poprawy 

warunków i jakości życia mieszkańców. 

Gminny program opieki gminy Przybiernów wpisuje się w wyznaczone zadania Planu Rozwoju Lokalnego, 

w szczególności w zakresie rozwoju systemu komunikacji i infrastruktury, poprawy stanu środowiska 

przyrodniczego i kulturowego oraz poprawy warunków i jakości życia mieszkańców. 

Odniesienia do podejmowanych w Gminnym programie opieki nad zabytkami gminy Przybiernów działań, 

można znaleźć w zadaniach i projektach PRL zakładających modernizację i adaptację obiektów zabytko-

wych, zmierzających do poprawy estetyki miejscowości, zagospodarowania terenów rekreacyjnych, pro-

mocję gminy oraz agroturystyki, pobudzanie aktywności mieszkańców. PRL wyznacza i określa koszty 

kilkudziesięciu zadań inwestycyjnych, z których najistotniejsze dla Gminnego programu opieki nad zabyt-

kami gminy Przybiernów są: utworzenie ośrodka informacji turystycznej w Przybiernowie, zagospodaro-

wanie turystyczne terenów wokół jezior Przybiernowskiego i Czarnogłowskiego, budowa ścieżek rowero-

wych oraz remont i zagospodarowanie pałacu w Łoźnicy. 

PRL jest jednym z niezbędnych dokumentów do aplikowania przez gminę o środki finansowe z funduszy 

europejskich, w tym Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 

5.2. Opracowania wyznaczające kierunki polityki przestrzennej gminy 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przybiernów uchwa-

lone uchwałą Rady Gminy XIX/123/08 z dnia 27 października 2008 r. 

 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany zagospoda-

rowania przestrzennego umożliwiają prowadzenie polityki przestrzennej na obszarze gminy. Wyznaczają 

m.in. obszary o różnym stopniu ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i krajobrazu oraz ustala-

ją dla nich zasady użytkowania oraz wyznaczają formy ich ochrony. 

Ogólne zasady kształtowania układu przestrzennego gminy Przybiernów, określone w Studium to m.in.: 

 rewaloryzacja i restrukturyzacja zagospodarowania określonych obszarów i wypełnienia luk 

w przestrzennej strukturze, 

 koncentrowanie zabudowy na wyznaczonych terenach, 

 kontrolowane i świadome kształtowanie form nowych i przebudowywanych obiektów, 

 tworzenie nowych miejsc pracy (rzemiosło, usługi); 

 tworzenie zaplecza dla rekreacji i turystyki. 
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Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Przybiernów wpisuje się w kierunki i zadania wyznaczone 

w Studium, w szczególności w zakresie ochrony obiektów i układów zabytkowych, wspierania i stymula-

cji funkcji turystycznej gminy w zakresie agroturystyki, turystyki i rekreacji. Ważnym atutem gminy uzna-

no jej walory przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe, które sprzyjają rozwojowi funkcji turystycznej jako 

funkcji uzupełniającej w gminie. Jako jeden z elementów zapewniających poprawę warunków życia 

mieszkańców wymienia się konieczność zapewnienia ładu przestrzennego i estetyki gminy. W Studium 

zwrócono uwagę na konieczność wykonania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

które określą zasady kształtowania polityki przestrzennej gminy z uwzględnieniem ochrony poszczegól-

nych obiektów i terenów uznanych za szczególnie wartościowe w przestrzeni, ze względów krajobrazo-

wych, przyrodniczych i zabytkowych. Obecnie miejscowymi planami objęte jest około 3% obszaru gminy. 

 Plany Odnowy Miejscowości na lata 2007-2015 (wrzesień 2007 r.) 

Plany mają na celu wskazanie priorytetowych inwestycji służących podniesieniu standardu życia i miesz-

kańców poszczególnych miejscowości. Do tej pory wykonano Plany dla miejscowości: Czarnogłowy, Kart-

lewo, Łoźnica, Rzystnowo, Świętoszewo, Świętoszewko. Przedsięwzięcia mają na celu aktywizację 

mieszkańców oraz podniesienie atrakcyjności miejscowości. W Planach zwrócono uwagę na rozwój funk-

cji rekreacyjnej, atrakcyjność krajobrazu, korzystny mikroklimat oraz walory dziedzictwa kulturowego. 

Jako działania długoterminowe wymienia się m.in. utrzymanie, konserwację i restaurację obiektów zabyt-

kowych, rozbudowę ścieżek rowerowych, opracowanie ofert promujących miejscowości, poprawę este-

tyki itp. W tym zakresie Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Przybiernów wpisuje się w zadania 

proponowane w Planach Odnowy Miejscowości. 

 

6. Charakterystyka zasobów i analiza stanu dziedzictwa i krajobrazu kulturowego Gminy Przybiernów 

Analiza ma na celu zwięzłą charakterystykę zasobów dziedzictwa i krajobrazu kulturowego gminy na tle 

zarysu historii obszaru gminy. Charakterystyka obejmuje całokształt dziedzictwa kulturowego gminy 

z uwzględnieniem krajobrazu kulturowego, poszczególnych typów i rodzajów zabytków oraz dziedzictwa 

niematerialnego. 

6.1. Zarys historii obszaru gminy 

Krajobraz kulturowy gminy Przybiernów został ukształtowany w długotrwałym i złożonym procesie histo-

rycznym i jest elementem szerszego kontekstu dziejowego całego Pomorza Zachodniego. Obecny obszar 

gminy Przybiernów wchodził kolejno w skład wielu organizmów państwowych, tj. Księstwa Pomorskiego, 

Brandeburgii, Szwecji, Królestwa Prus, Niemiec i wreszcie Polski. Największy wpływ na dzieje Przybier-

nowa i okolicznych osad miało przez wieki silne oddziaływanie ośrodka władzy książęco-biskupiej w Ka-

mieniu Pomorskim. To właśnie w skład ziemi kamieńskiej wchodziło terytorium dzisiejszej gminy Przybier-

nów, aż do 1945 r. 

Udokumentowane znaleziskami archeologicznymi pierwsze ślady działalności człowieka na terenie ziemi 

przybiernowskiej sięgają epoki kamienia. Rozległe i trudno dostępne przestrzenie pierwotnych lasów pusz-

czy goleniowskiej nie sprzyjały miejscowemu osadnictwu słowiańskiemu. Do najwcześniejszych śladów 

osadniczych należą pozostałości wczesnośredniowiecznych grodzisk w Buku i Łoźnicy. Stosunkowo duże 

rozproszenie ludności oraz utrudniony dostęp do ich siedlisk spowodował, że rejon ten ominęły zniszczenia 

spowodowane prowadzonymi w tym czasie wojnami polsko-pomorskimi, pomorsko-duńskimi i pomorsko-

saskimi. Ostatecznie w 1121 r. tereny Pomorza Zachodniego zostały podbite przez polskiego księcia Bole-

sława Krzywoustego i weszły w skład Księstwa Pomorskiego rządzonego przez Warcisława I z siedzibą 

w Kamieniu. Prowadzona od 1124 r. pod przewodnictwem biskupa Ottona z Bambergu misja chrystiani-

zacyjna spowodowała stopniowe umacnianie się struktur społeczeństwa feudalnego i zmiany w strukturze 

ludnościowej. Od połowy XIII w. powszechne staje się osadnictwo na prawie niemieckim związane z dzia-

łalnością księcia Barnima I. W 1274 r. prawa miejskie otrzymuje Kamień Pomorski. Wyraźny rozwój osad-

nictwa na terenie dzisiejszej gminy Przybiernów miał miejsce na przełomie XIII/XIV w. W tym czasie na-

stępuje stopniowe wycofywanie się lokalnego żywiołu słowiańsko-pomorskiego i napływ promowanego 

przez książąt pomorskim rycerstwa niemieckiego. Pierwsze wsie i osady lokowane są na ziemi przybier-

nowskiej na początku XIV w. W 1321 Przybiernów staje się własnością biskupów kamieńskich. Poza 

Przybiernowem do dominium biskupiego należały wsie Miodowice i Zabierzewo. Od XIV w. umacniają 

swój stan posiadania lokalne elity feudalne reprezentowane przez rody v. Flemming i v. Köller, które ode-

grają decydującą rolę w historii tych ziem. Siedzibą rodową Flemmingów był Buk, gdzie od XIV w. istniał 

warowny zamek przekształcony w okresie nowożytnym w okazały dwór. Do v. Flemmingów należały 

również majątki w Brzozowie, Czarnogłowach, Leszcznie, Machowice, Moraczu, Rzystnowie, Trzebiano-

wie i Włodzisławiu. Dziedzicznym lennem rodu v. Köller były natomiast Biebrówek, Budziszewice, Dzisna, 

Łoźnica, Rokita, Świętoszewo i Żychlikowo. Majątki ziemskie często przechodziły z rąk do rąk, jednak 

wiele z nich, pozostawało w rękach jednej rodziny od czasów średniowiecza, aż do 1939 r. 
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Doniosłym wydarzeniem w dziejach całego Pomorza Zachodniego był Sejmik Trzebianowski z 1534 r., na 

którym książęta pomorscy ogłosili swoją konwersję na wiarę protestancką, a tym samym utworzyli ko-

ściół państwowy. Przyjęcie reformacji na Pomorzu nie obyło się jednak bez pewnych oporów, a głównym 

ośrodkiem opozycji było biskupstwo kamieńskie, obawiające się uszczuplenia swojej domeny. Pomimo 

oficjalnego wprowadzenia reformacji zachowano tytularną godność biskupa w Kamieniu. Po śmierci 

ostatniego katolickiego biskupa Erazma von Manteuffla książęta pomorscy ów tytuł zarezerwowali dla 

siebie. Wiązało się to z ostateczną likwidacją dominium biskupiego w 1545 r., które przeszło we władanie 

książąt. Książęta zatem przyjmując godność biskupa nabywali prawa do kościelnego majątku, a omawianą 

ziemię zaczęto nazywać Księstwem Kamieńskim. Pierwszym biskupem zreformowanego kościoła założo-

nego w 1535 r. przez książąt pomorskich Barnima IX Pobożnego i Filipa I przy współudziale Johannesa 

Bugenhagena został Bartholomaeus Suawe, który jednak po 5 latach zrezygnował z tej godności. Jednak 

za ostatniego katolickiego biskupa kamieńskiego uważany jest Marcin Weiher z Łeby. Po jego śmierci 

w 1556 r. biskupami każdorazowo zostawali książęta pomorscy, a następnie generalni superintendenci, 

wreszcie kolegialne ciało zwane Konsystorzem. Stanowiska w kapitule obsadzane były przez osoby 

świeckie, rzecz jasna nie sprawujące przy tej okazji posług duchowych, a o przyznawaniu tych godności 

decydowali książęta pomorscy. Po wygaśnięciu linii książąt pomorskich z rodu Gryfitów w 1637 r. diece-

zja kamieńska przypadła Brandenburgii. Ostatnim protestanckim biskupem kamieńskim został obrany 

w 1637 książę Ernest Bogusław de Croy. Zrezygnował on z funkcji biskupa po podpisaniu w roku 1648 

Pokoju Westfalskiego, kończącego okres Wojny Trzydziestoletniej. Na mocy traktatu pokojowego Pomo-

rze Tylne wraz z biskupstwem kamieńskim przypadło Brandenburgii. Od 1655 r., kiedy to de Croy został 

namiestnikiem Pomorza Środkowego i Księstwa Kamieńskiego Przybiernów stał się własnością Golczewa, 

w którym znajdowała się rezydencja księcia. Po okresie zniszczeń wojennych i zawirowań politycznych 

nastąpił okres stabilizacji i rozwoju przerwany wydarzeniami Wojny Północnej (1756-1763). Kolejne spu-

stoszenie miało miejsce w okresie wojen napoleońskich, kiedy to ziemia przybiernowska była areną walk 

wojsk francuskich, szwedzkich i holenderskich. W wyniku ustaleń Kongresu Wiedeńskiego kończącego 

okres wojen napoleońskich zreformowano m. in. struktury administracyjne państwa pruskiego. Podział na 

powiaty - jednakowe pod względem terytorialnym, ludnościowym i ekonomicznym - znacznie wpłynął na 

krajobraz kulturowy. Powiaty stały się bardzo trwałym elementem kultury politycznej i gospodarczej pań-

stwa pruskiego, dzięki którym stworzono czytelną strukturę osadniczą z instytucjami publicznymi o cha-

rakterystycznych formach architektonicznych, komunikacją lokalną i nowoczesnym prawem budowlanym. 

Obszar dzisiejszej gminy Przybiernów wszedł do powiatu kamieńskiego (Landkreis Cammin i. Pom.) 

w rejencji szczecińskiej. 

Ponowny okres rozkwitu miał miejsce począwszy od drugiej połowy XIX wieku, kiedy to całe Niemcy 

przeżywały boom gospodarczy związany z rozwojem przemysłu i politycznym procesem zjednoczenia. 

Pewne znaczenie miała budowa w roku 1892 linii kolejowej łączącej Goleniów z Wolinem przebiegającej 

przez część terytorium dzisiejszej gminy (stacje kolejowe w Łoźnicy i Rokicie). Przez gminę prowadziła 

również wybudowana w 1901 r. kolej wąskotorowa prowadząca do Golczewa, wydłużona w 1903 r. 

o odcinek Łoźnica - Stepnica. W 1911 r. otwarto nieistniejącą już linię ze wsi Czarnogłowy do Rokity. 

Mimo pewnych symptomów ożywienia skutkującego wzmożonym ruchem budowlanym, na terenie ziemi 

przybiernowskiej nie doszło na dużą skalę do rozkwitu przemysłu i w strukturze gospodarczej regionu 

dominującą rolę utrzymało rolnictwo. 

Niszczycielskie działania prowadzone w ramach II wojny światowej szczęśliwe ominęły ziemię przybier-

nowską. Wydarzeniem, które zdecydowało o dalszych losach tych ziem była Operacja Wschodnio-

Pomorska Armii Czerwonej prowadzona od 10 lutego do 4 kwietnia 1945 r. przez wojska 1. i 2. Frontu 

Białoruskiego przy współudziale 1. Armii Wojska Polskiego. Większość miejscowości regionu została wy-

zwolona w pierwszych dniach marca 1945 r. Konsekwencją tamtych wydarzeń, o niebagatelnym znacze-

niu dla stanu zastanego dziedzictwa kulturowego, były masowe przesiedlenia ludności cywilnej, więżące 

się docelowo z całkowitą wyminą ludności niemieckiej na przesiedleńców ze wschodniej i centralnej Pol-

ski. Gmina Przybiernów została utworzona w czerwcu 1945 r. na mocy decyzji Pełnomocnika Rządu na 

Obwód Kamień Pomorski. Gmina wchodziła wówczas w skład powiatu kamieńskiego, jako jedna z 12 gmin 

zbiorowych. Na część dzisiejszego terytorium Gminy Przybiernów utworzono w tym samym czasie gminę 

o nazwie Marianowo (od 1946 r. - Łożnica). Jednostka ta obejmowała 8 gromad: Babigoszcz, Bodzęcin, 

Budzieszewice, Dzieszkowo, Dzisna, Łożnica, Niewiadowo i Sobieszewo. Została zniesiona 29 września 

1954 wraz z reformą wprowadzającą gromady w miejsce gmin. Jednostki nie przywrócono 1 stycznia 

1973 wraz z kolejną reformą reaktywującą gminy, a jej dawny obszar wszedł głównie w skład gminy 

Przybiernów. 
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W powojennej historii Przybiernowa na stan zastanego dziedzictwa kulturowego niekorzystnie wpłynął, 

oprócz uwarunkowań natury politycznej i ekonomicznej, brak identyfikacji napływowej ludności z obcą 

spuścizną „ziem odzyskanych”. Wiele cennych zabytków pomimo, iż szczęśliwie przetrwało działania wo-

jenne zostało opuszczonych i zdewastowanych, a niektóre z nich przestały materialnie istnieć. Nieko-

rzystne związane były również z przerwaniem wielowiekowej spuścizny niematerialnej identyfikującej kul-

turowo ludność zamieszkującą te ziemie. Ze względu na niepewną sytuację polityczną i nierzadko meto-

dyczne działanie polskiej administracji, zmierzającej do zatarcia obiektywnego obrazu historii „ziem odzy-

skanych” wiele z niekorzystnych uprzedzeń i brak szacunku do zastanego dziedzictwa pokutuje wśród 

kolejnych pokoleń polskich mieszkańców. 

Szansą dla Przybiernowa jest niewątpliwie atrakcyjne położenie obszaru gminy przy uczęszczanej tury-

stycznie drodze krajowej S3 oraz bliskość morza. Atuty te powinny stać się ważnym elementem promocji 

turystycznej gminy. Wejście Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. otworzyło przed gminą Przybiernów 

nowe możliwości promocji, związanej z polityką regionalną struktur europejskich i wspieraniem rozwoju 

lokalnych społeczności. Ochrona i rewaloryzacja krajobrazu kulturowego powinna mieć w tych działaniach 

priorytetowe znaczenie. 

6.2. Krajobraz kulturowy 

Gmina Przybiernów ma charakter gminy wiejskiej. Położona jest w północno-zachodniej części wojewódz-

twa zachodniopomorskiego i jest jedną z sześciu gmin powiatu goleniowskiego. Północna granica gminy 

stanowi jednocześnie północny fragment granicy powiatu. Gmina graniczy od strony zachodu z gminą 

Stepnica, od południa z gminami Goleniów i Osina, a od zachodu z gminą Nowogard. Powierzchnia gminy 

wynosi 228,7 km2, z czego 53% to tereny leśne stanowiące północną część Puszczy Goleniowskiej. 

Przez peryferia gminy przepływają niewielkie rzeki: Gowienica, Wołczenica, Grzybnica, Wolna Struga 

i Sławna. Nieopodal wsi Rokita znajduje się rezerwat przyrody Cisy Rokickie stanowiący najliczniejszą 

w Polsce populacje cisa pospolitego. Bogaty krajobraz przyrodniczy gminy łączy się w sposób naturalny 

z walorami kulturowymi. Na krajobraz kulturowy gminy Przybiernów składają się wytwory i osiągnięcia 

cywilizacyjne człowieka utrwalone zarówno w pojedynczych obiektach i zespołach budowli, dziełach 

sztuki i rzemiosła jak i w zachowanych elementach zagospodarowania przestrzeni, na który składają się 

rozproszone w krajobrazie układy ruralistyczne. Decydujący wpływ na obraz krajobrazu kulturowego gmi-

ny miały zarówno dzieje polityczne jak i rozwój specyficznej kultury ludowej związanej z ośrodkami wiej-

skimi. Bogaty rozwój budownictwa i sztuki ludowej determinowany był nieco peryferyjnym położeniem 

obszaru gminy względem ważnych ośrodków miejskich. O atrakcyjności i malowniczości krajobrazu kultu-

rowego gminy przesądzało zwłaszcza ryglowe budownictwo ludowe, dominanty architektoniczne w po-

staci kościołów, obecność wiatraków, młynów wodnych, tartaków i leśniczówek. Rolniczy charakter te-

renu spowodował rozwój licznych folwarków. Na omawianym terenie nie były to jednak gospodarstwa 

wielkoobszarnicze, co wpłynęło na niewielką skalę zabudowań gospodarczych i rezydencjonalnych. 

Dla stanu zachowania historycznego dziedzictwa ziemi przybiernowskiej decydujący był rok 1945. 

W wyniku II wojny światowej zniszczeniu uległy nie tylko zabytki architektury, rozproszeniu uległy cenne 

ruchomalia, ale w sposób drastyczny przerwana została ciągłość kulturowa ziem kształtowana od czasów 

średniowiecza. Zadecydowała o tym akcja repatriacji ludności cywilnej z terenów Polski wschodniej i cen-

tralnej, która wraz z zasiedlaniem tych ziem przywiozła ze sobą mieszankę tradycji i kultur, w znacznym 

stopniu oderwaną od spuścizny historycznej tego obszaru. Znacznie spadła ilość mieszkańców, wiele za-

gród opustoszało, niektóre mniejsze miejscowości, zwłaszcza niewielkie osady i folwarki uległy całkowitej 

likwidacji. Ponadto negatywnym zjawiskiem był brak identyfikacji kulturowej nowych mieszkańców z za-

siedlanymi terenami, który skutkował brakiem poszanowania zastanych zasobów kulturalnych, a w pierw-

szej fazie wręcz metodycznym niszczeniem materialnych śladów znienawidzonej kultury. W ostatnim cza-

sie, na skutek zmiany świadomości i wymiany pokoleniowej następuje zmiana postaw społecznych w tym 

zakresie, o czym świadczy zwiększające zaangażowanie lokalnej społeczności w ochronę regionalnego 

zasobu kulturowego i pogłębiająca się identyfikacja z „małą ojczyzną”. Niekorzystnym zjawiskiem jest 

natomiast „boom inwestycyjny” związany z przemianami ustrojowymi i intensywnym rozwojem turystyki, 

skutkujący brakiem poszanowania zastanego dziedzictwa. Proces niekorzystnych zmian dotyczy zwłasz-

cza niezgodnych z zasadami konserwatorskimi inwestycji budowlanych przyczyniających się do zatarcia 

wartości zabytkowych historycznych budowli, zespołów budowlanych i zagospodarowania przestrzeni. 

Na terenie gminy kilka obiektów zabytkowych, również tych wpisanych do rejestru zabytków uległo 

w okresie powojennym całkowitemu unicestwieniu (np. dziewiętnastowieczny wiatrak w Przybiernowie, 

średniowieczny kościół w Świętoszewie). Historyczna zabudowa, co do której zaniechano jakiejkolwiek 

działalności inwestycyjnej charakteryzuje się natomiast pogarszającym się stanem technicznym. 

6.3. Zabytki nieruchome 

 Historyczne układy przestrzenne 
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Na terenie gminy nie ma obecnych układów urbanistycznych. Przybiernów będący siedzibą gminy pomimo 

rozrostu układu osadniczego skutkującego niekorzystnymi zmianami w historycznym założeniu prze-

strzennym zachował wiejski charakter. Pierwotny placowy układ wsi pozostaje czytelny. Centralny plac, 

formą zbliżony do prostokąta zajmuje kościół i stary cmentarz przykościelny. Na południe od centrum, 

przy drodze goleniowskiej znajdował się niewielki folwark. W wieku XIX i na początku XX w. nastąpiła 

rozbudowa układu wsi wzdłuż dróg w kierunku południowym i północnym, a następnie powstały nowe 

kolonie mieszkalne na wschód i zachód od głównej osi stanowiącej ul. Kościuszki. 

Istniejąca na terenie gminy sieć osadnicza wykształciła się zasadniczo na początku XIV w. Tylko nieliczne 

układy ruralistyczne o metryce średniowiecznej zachowały czytelny układ przestrzenny. Należą do nich 

wsie Dzisna, częściowo Łoźnica, Moracz, Przybiernów i Włodzisław. Typ owalnicy pierwotnie posiadały 

Dzisna, Moracz, Świętoszewo i Włodzisław. Typ placowy wsi z centralnie położonym wielobocznym nawsiem 

reprezentują Czarnogłowy (pierwotny układ częściowo zatarty) Kartlewo, Łoźnica i Przybiernów. Szczególnie 

archaiczny i rzadki układ reprezentowały wsie okolnicowe: Miodowice i Trzebianowo. Wiele z dawnych 

układów ruralistycznych na skutek rozbudowy w XIX w. i niekorzystnych przekształceń z 2 poł. XX w. 

zostało zatartych i lub całkowicie zdewaloryzowanych. Średniowieczne założenia przestrzenne pierwot-

nych wsi zostały rozbudowane do układów ulicowych i wielodrożnicowych. Część układów o średnio-

wiecznej metryce od początku miała charakter folwarczny, inne zostały wzbogacone założeniami fol-

warcznymi w czasach nowożytnych, należą do nich: Biebrówek, Brzozowo, Budziszewice, Kartlewo, 

Leszczno, Moracz, Rokita, Rzystnowo, Sobieszewo, Świętoszewo, Trzebianowo, Włodzisław, Żychliko-

wo. Do specyficznych typów osadniczych na terenie gminy Przybiernów należą osady młyńskie: Babi-

goszcz i Derkacze oraz leśniczówki Biebrówek, Borowik i Orlikowo. Charakterystyczne dla omawianego 

terenu są również niewielkie dziewiętnastowieczne i dwudziestowieczne założenia folwarczne: Machowi-

ca, Sosnowice i Świętoszewko. Wiele z historycznych układów przestrzennych na terenie gminy na sku-

tek daleko posuniętej dewaloryzacji pozostaje obecnie poza zainteresowaniami konserwatorskimi. Do naj-

cenniejszych i najlepiej zachowanych należą: Dzisna, Kartlewo, Łoźnica, Moracz, Przybiernów i Włodzisław. 

 Architektura sakralna 

Zabytki architektury sakralnej są najważniejszymi elementami waloryzującymi krajobraz kulturowy po-

szczególnych miejscowości. Świątynie pełnią rolę dominant architektonicznych w obrębie historycznych 

układów przestrzennych. Historia budowy najstarszych kościołów wiąże się z fundacjami właścicieli śre-

dniowiecznych majątków rycerskich - rodzin von Köller (Dzisna, Moracz, Świętoszewo), von Flemming 

(Włodzisław) i von Zastrow (Rzystnowo). 

Do najważniejszych przykładów architektury sakralnej na terenie gminy Przybiernów należą kościoły 

w Dzisnej, Łoźnicy, Przybiernowie i Włodzisławiu. Świątynie te mogą poszczycić się metryką średnio-

wieczną, jednak wszystkie zostały znacznie przebudowane lub wzniesione od podstaw w okresie nowo-

żytnym. Zabytkiem unikalnym w skali całego regionu jest ryglowy kościół w Dzisnej pochodzący z końca 

XVI z wyjątkowo bogatym, barkowym wystrojem wnętrza. Charakterystycznym elementem pejzażu archi-

tektonicznego przybiernowskich wsi są kościoły wzniesione w konstrukcji ryglowej charakteryzujące się 

malowniczością, doskonale wpasowane w wiejski krajobraz. W tej właśnie konstrukcji zostały wzniesione 

również świątynie w Łoźnicy, Włodzisławiu i częściowo w kościół w Przybiernowie, który zachował ka-

mienne ściany obwodowe z wcześniejszej fazy budowy. Większość kościołów na terenie gminy wznoszo-

na była w wielu fazach i zachowała czytelne nawarstwienia chronologiczne. Niektóre świątynie zostały 

wybudowane od podstaw, po wyburzeniu wcześniejszych obiektów znajdujących się w złym stanie tech-

nicznym. Stało się tak w przypadku wzniesionych w 2 poł. XIX w. na miejscu wcześniejszych świątyń 

kościołów w Moraczu i Rzystnowie charakteryzujących się skromnym detalem nawiązującym do stylistyki 

neogotyckiej. 

Pomimo licznych remontów prowadzonych w obiektach sakralnych w okresie międzywojennym, po roku 

1945 wiele z zabytkowych kościołów znajdowało się w złym stanie technicznym. Dzięki determinacji 

służb konserwatorskich i przy zaangażowaniu miejscowej ludności udało się zachować i wyremontować 

wiele kościołów. W latach 1978-1981 przeprowadzono kapitalny remont popadającego w ruinę kościoła 

w Dzisnej. Nie udało się niestety uratować późnośredniowiecznej świątyni w Świętoszewie, która nie 

została przejęta przez administrację kościelną, a następnie uległa ostatecznej dewastacji i rozbiórce. Jesz-

cze przed wojną rozebrano kościół rodowy von Flemmingów w Buku, do dziś zachował się tylko ślad fun-

damentów i fragmenty krypty rodowej dawnych właścicieli. 

 Architektura mieszkalna i gospodarcza 

Obszar gminy charakteryzuje się dużym udziałem historycznej zabudowy w strukturze przestrzennej mia-

sta i wsi. Niestety większość zabudowy mieszkalnej i gospodarczej znajduje się w stanie technicznym 

wymagającym pilnego remontu. Niekorzystny obraz pogarszają błędnie wykonane remonty i modernizacje, 
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które nierzadko doprowadzają do całkowitego zatarcia walorów zabytkowych obiektów. Na obszarze 

gminy Przybiernów nieprzemyślane działania inwestycyjne wobec obiektów zabytkowych doprowadziły, 

szczególnie w ostatnim czasie do utraty walorów zabytkowych dużej ilości obiektów mieszkalnych i go-

spodarczych, zwłaszcza tych wzniesionych w konstrukcji ryglowej. Niektóre z cennych obiektów budow-

nictwa ludowego zostało rozebranych (np. chałupa nr 10 w Dzisnej). Rzeczywisty zakres strat w zasobie 

zabytkowym gminy wymaga przeprowadzenia weryfikacji w terenie. 

Szczególną wartością odznacza się zespół budownictwa ryglowego. W 1979 r., w ramach katalogu bu-

downictwa ludowego, na terenie gminy zewidencjonowano 16 obiektów zabytkowych wzniesionych 

w konstrukcji ryglowej, w tym 8 chałup i 3 budynki gospodarcze. Do najcenniejszych przykładów zabu-

dowy mieszkalnej na terenie gminy należy budynek plebani w Przybiernowie wzniesiony na pocz. XIX w. 

w konstrukcji szkieletowej. Pozostałe obiekty mieszkalne powiązane były z istniejącymi folwarkami lub 

były elementami zabudowy zagrodowej w obrębie dawnych układów wiejskich. Charakterystyczna dla 

omawianego terenu jest zabudowa zagrodowa z kalenicowo ustawionym, szerokofrontowym budynkiem 

mieszkalnym. Inny typ zabudowy prezentuje budynek mieszkalny usytuowany w głębi działki siedliskowej 

flankowany wysuniętymi ku przodowi szczytowo ustawionymi budynkami gospodarczymi. Układ często 

dopełniony był przez budynek bramny na zamykający zagrodę od frontu. 

Obiektem odznaczającym się lokalnymi wartościami kulturowymi jest budynek szkoły wiejskiej w Brzozo-

wie z pocz. XX w. Charakterystycznym typem budownictwa związanym z leśnym charakterem terenu 

były wznoszone od XIX w. leśniczówki. Do dziś w dobrym stanie zachowała się ryglowa leśniczówka 

w Biebrówku z 1858 r. 

 Architektura rezydencjonalna 

Zabytkowe dwory i pałace na terenie gminy prezentują różny stan zachowania, w zależności od pełnionej 

funkcji i stanu władania. W najlepszym stanie jest okazały dwór w Buku - rodowa siedziba von Flemmin-

gów wzniesiona w 3 ćw. XVI w. nieopodal dawnego zamku. Obecny dwór prezentujący okazałe, późno-

renesansowe formy pochodzi z XVII w. Do niedawna budynek był użytkowany przez szczecińską Książni-

cę Pomorska, która przeprowadziła w obiekcie niezbędne prace remontowe. Do najokazalszych obiektów 

architektury rezydencjonalnej na terenie gminy należy okazały późnobarokowy pałac w Łoźnicy wzniesio-

ny na pocz. XVIII w. dla Bogusława Hanning von Köllera. Pomimo wysokiej rangi artystycznej i dużej war-

tości zabytkowej obiekt od lat popada w ruinę i obecnie grozi zawaleniem. Obiekt będący priorytetowym 

zabytkiem nie tylko w skali gminy wymaga pilnego zabezpieczenia i remontu. 

Okazałe formy prezentuje wybudowany na miejscu XVIII w. dworu pałac w Budziszewicach, pełniący 

obecnie funkcje szkoły. Pozostałe dwory na terenie gminy Przybiernów charakteryzują się mniejszą skalą. 

Są to obiekty powstałe w okresie od połowy XIX do pocz. XX w., związane z niewielkimi założeniami 

folwarcznymi. Większość z tych obiektów nie przedstawia obecnie większych wartości zabytkowych. 

Wiele z nich w okresie powojennym nie zostało właściwie zagospodarowana i popadła w stopniową ruinę, 

część obiektów w ostatnim czasie rozebrano (dwór w Leszcznie, Rzystnowie). Stosunkowo dobrze za-

chowały się użytkowane dwory w Rokicie i Włodzisławiu. 

 Zespoły folwarczne 

Na terenie gminy Przybiernów brak jest dużych założeń folwarcznych odznaczających się nienaruszoną 

strukturą przestrzenną i zabudową gospodarczą. Istniejące przed rokiem 1945 niewielkie założenia fol-

warczne ze względu na brak prawidłowego użytkowania i niekorzystne ingerencje w historyczną strukturę 

przestrzenną i budowlaną, uległy niemal całkowitej dewaloryzacji. Stało się tak z najcenniejszą zabudową 

folwarczną w Łoźnicy zamykającą niegdyś dziedziniec pałacowy. W związku z wyburzeniami zabytkowych 

obiektów gospodarczych oraz licznym przebudowom walory zabytkowe utraciły niewielkie dziewiętna-

stowieczne folwarki w Brzozowie, Leszcznie, Machowicy, Rokicie, Rzystnowie, Sosnowicach, Sobieszewie, 

Świętoszewie, Trzebianowie i Włodzisławiu. Pewne wartości przedstawia dawne założenia folwarczne 

w Kartlewie z zachowanymi rządcówką i budynkami gospodarczymi pochodzącymi z pocz. XX w. 

 Zabytki techniki 

Ze względu na nikły rozwój przemysłu na terenie ziemi przybiernowskiej w XIX w. gmina nie posiada na 

swoim obszarze wielu zbytków będących świadectwem rozwoju myśli technicznej. Zachowały się w głównej 

mierze obiekty dokumentujące lokalny rozwój gospodarczy ukierunkowany na potrzeby wewnętrzne wsi. 

Wśród zachowane obiektów wyróżniają się budynki młynów i wiatraków waloryzujących krajobraz kultu-

rowy gminy. Do obiektów o znaczeniu ponadlokalnych należy zaliczyć budynek młyna wodnego 

w Babigoszczy. Ryglowa budowla powstała zapewne na pocz. XIX w. charakteryzuje się stosunkowo 

dużą skalą i wysokimi walorami zabytkowymi. Nie zachowało się niestety techniczne wyposażenie młyna. 

Inna osada młyńska Derkacze (niem. Schütten Mülle), której istnienie datuje się na XVI w., na skutek 

późniejszych przebudów utraciła walory zabytkowe. Całkowitej dewastacji i ostatecznej rozbiórce uległ 
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wiatrak usytuowany przy drodze prowadzącej do Przybiernowa od strony południowej. Drewniany wiatrak 

wzniesiony w 1837 r. reprezentował najstarszy i najprymitywniejszy typ wiatraka europejskiego zwany 

koźlakiem. Inny typ wiatraka, tzw. holenderskiego reprezentował wiatrak w Czarnogłowach. Była to bu-

dowla murowana, założona na planie koła, o ścianach zwężających się ku górze. Również i ten obiekt nie 

został w okresie powojennym prawidłowo zagospodarowany i popadł w całkowitą ruinę. Ciekawym przy-

kładem rozwoju gospodarczego regionu jest powstanie na pocz. XX w., w południowej części wsi Czar-

nogłowy zakładu wydobywającego i przerabiającego miejscowe wapienie. W związku z powstaniem ze-

społu fabrycznego nastąpiła rozbudowa wsi związana z budową w latach 20-tych i 30-tych licznych 

domków robotniczych. Mimo późniejszych przekształceń zespołu teren dawnych wapienników pozostaje 

w obszarze zainteresowań konserwatorskich. 

Do zabytków związanych z rozwojem infrastruktury kolejowej należą budynki stacyjne w Łoźnicy i Rokicie 

powstałe w związku z budową trakcji kolejowej na odcinku Goleniów - Wolin w 1892 r. Są to skromne 

w skali ceglane obiekty, o architekturze charakterystycznej dla tego typu obiektów powstałych na prze-

łomie XIX i XX w. 

 Cmentarze 

Na terenie gminy zewidencjonowano 16 historycznych cmentarzy. Siedem z tych założeń stanowią daw-

ne cmentarze przykościelne, których czas powstania jest tożsamy z datą wybudowania w tych miejscach 

kościołów. Większość z przykościelnych nekropoli było użytkowanych także w okresie powojennym. Od-

rębną grupę stanowią dawne nekropolie ewangelickie zakładane począwszy od XIX w. poza ścisłymi cen-

trami osadniczymi. Również na tych cmentarzach kontynuowano po wojnie grzebanie zmarłych i do dzi-

siaj pełnią one funkcję cmentarzy komunalnych (Czarnogłowy, Łoźnica, Przybiernów, Włodzisław). Konty-

nuacja funkcji dawnych założeń cmentarnych wiązała się z degradacją dawnych historycznych układów 

przestrzennych, zabytkowego drzewostanu, a przede wszystkim nagrobków dawnych mieszkańców. De-

wastacja dotyczyła również cmentarzy opuszczonych, które nie zostały zagospodarowane w okresie po-

wojennym (cmentarze w Buku, Świętoszewie i Żychlikowie). W dniu dzisiejszym żaden z historycznych 

cmentarzy nie przedstawia wybitnych wartości zabytkowych. Zachowały się tylko nieliczne fragmenty 

dawnych nagrobków lub ślady mogił. Historyczne układy przestrzenne założeń cmentarnych zostały 

przeważnie zatarte poprzez celowe splantowanie terenu. Niekiedy zachowały się fragmenty historycznych 

ogrodzeń i kutych obramień kwater nagrobnych (Buk, Czarnogłowy, Przybiernów). Stosunkowo najlepiej 

zachował się zabytkowy drzewostan, większość założeń wymaga jednak podjęcia pilnych prac pielęgna-

cyjnych i porządkowych. Poza modernistyczną kaplicą na cmentarzu komunalnym w Przybiernowie nie 

zachowały się dawne kaplice pogrzebowe. 

Pomimo znacznej dewastacji większości historycznych cmentarzy i utraty wartości zabytkowych teren 

dawnych nekropoli powinny być traktowane z należytą godnością i podlegać ochronie polegającej na za-

chowaniu pamięci miejsca. Niedopuszczalne jest zagospodarowanie terenu kolidujące z dawną funkcją 

i powodujące degradacje terenu. Należy przy tym pamiętać o możliwości zachowania się pod ziemią 

szczątków ludzkich. 

 Układy zieleni komponowanej 

Na terenie gminy zewidencjonowano 9 zabytkowych założeń historycznie powiązanych z dawnymi z ze-

społami dworsko-folwarcznymi. Większość założeń parkowych powstało lub było przekształcanych po-

cząwszy od I poł. XIX w. w stylu krajobrazowym, eksponującym naturalne warunki terenu i otwarcia wi-

dokowe. Na omawianym terenie układy komponowane często w naturalny sposób łączą się z terenami 

leśnymi. Szczególnie cenne są zachowane parki dworskie w Buku i Łoźnicy. Oba założenia miały począt-

kowo charakter regularny renesansowy (w Buku) i barokowy (w Łoźnicy), w ciągu XIX w. zostały prze-

kształcone w romantyczne parki krajobrazowe powiązane z otaczającym je pejzażem. Szczególnie park 

dworski w Buku stanowi spójny element całego założenia dworsko-parkowego łącząc w jedną całość 

ukształtowany w ciągu wieków historyczny układ przestrzenny dawnej siedziby von Flemmingów. Elementy 

tego założenia to oprócz parku dworskiego, dziedziniec gospodarczy, średniowieczne grodzisko, relikty 

zamku południowego, nieczynny cmentarz ewangelicki, przyległe łąki, pastwiska i lasy oraz drogi wiejskie. 

Dominującym elementem zespołu jest część krajobrazowa parku ze szczególnie cennym starodrzewem, 

wśród którego wyróżnia się kilkadziesiąt okazów o cechach pomników przyrody. Dawny układ prze-

strzenny parku oraz drzewostan zachowany, choć na skutek barku bieżącej pielęgnacji założenia zatarły 

się pierwotne trakty komunikacyjne i powiązania poszczególnych elementów założenia. Czytelną dzie-

więtnastowieczną kompozycję krajobrazową zachował również rozległy park w Łoźnicy. W wyniku długo-

letnich zaniedbań i barku wykonywania prac porządkowych zatarte zostały szlaki spacerowe a całość 

porośnięta jest samosiewem drzew i krzewów. Charakterystycznym elementem waloryzującym pejzaż wsi 

są cenne aleje łączące park z pozostałą częścią wsi. Stosunkowo dobrze zachowały się naturalistyczne 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 35 – 4386 – Poz. 720 

 

założenia parkowe w Leszcznie, Machowicy, Rokicie i Włodzisławiu. Są to parki dziewiętnastowieczne 

przeważnie o charakterze leśnym, z dużym udziałem historycznego drzewostanu. Ze względu na znaczną 

degradację historycznej kompozycji walory zabytkowe utraciły parki w Budziszewicach, Brzozowie i Trze-

bianowie. 

Charakterystyczne dla terenu dawnego państwa pruskiego są układy drożne z zachowanymi alejami drzew 

liściastych, najczęściej lipami, dębami, klonami, kasztanowcami i bukami. Historyczne aleje przydrożne są 

nie tylko cennym elementem przyrodniczym, ale stanowią również element waloryzujący krajobraz kultu-

rowy. Drzewa podkreślają układy komunikacyjne i podporządkowanie folwarków i kolonii majątkom. 

6.4.  Zabytki ruchome 

Zabytki ruchome z terenu gminy Przybiernów znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków (zewi-

dencjonowano 48 obiektów) związane są prawie wyłącznie z historycznym wyposażeniem kościołów. 

Wyjątek stanowi tablica fundacyjna z 1683 r. wmurowana w blendę okienną budynku dworu w Buku. 

Najcenniejszy i zarazem unikatowy zespół barokowego wyposażenia zachował się w kościele w Dzisnej. 

Na wyposażenie ruchome świątyni składa się ołtarz główny, ambona, epitafium, świeczniki wiszące i lich-

tarze. Unikatowy jest wystrój malarski świątyni wykonany w 1673 r. przez miejscowego malarza Micha-

ela Wurma. Złożona ikonografia połączona z formalną naiwnością ludowego sposobu postrzegania rze-

czywistości czyni ten zespół wyjątkowo atrakcyjny nie tylko z punktu widzenia historii sztuki. Zabytkowe 

wyposażenie zachowały również kościoły w Łoźnicy, Moraczu, Przybiernowie i Włodzisławiu. Nie są to już 

jednak tak kompletne zachowane zespoły jak w przypadku Dzisnej. Barokowe ołtarze typu ambonowego 

z kościoła w Łoźnicy i Przybiernowie zostały wtórnie przekształcone i dostosowane do potrzeb liturgii 

katolickiej, zresztą ten drugi pochodzi z rozebranego kościoła w Świętoszewie. Szczególnie dotkliwe stra-

ty w zakresie zabytków ruchomych miały miejsce podczas II wojny światowej i w okresie powojennym. 

Wiele z obiektów uległo zniszczeniu, część została zabrana przez wysiedloną ludność niemiecką, a pozo-

stałe uległy rozproszeniu lub zmieniły miejsce przechowywania. Straty te w niewielkim tylko stopniu zo-

stały zrekompensowane dzięki ruchomaliom przywiezionym z kresów wschodnich przez repatriantów 

(głównie szaty i naczynia liturgiczne). 

6.5.  Zabytki archeologiczne 

Stanowiska archeologiczne stanowią integralną część krajobrazu gminy, z jego stosunkami wodnymi, 

budową geomorfologiczną, szatą roślinną i światem zwierzęcym. Są również elementem kulturowego 

i stanowią podstawę wiedzy o najdawniejszych dziejach okolic Przybiernowa W ramach Archeologicznego 

Zdjęcia Polski na terenie gminy Przybiernów zewidencjonowano w ramach badań terenowych 170 stano-

wisk archeologicznych. Ślady osadnicze związane z pradziejową działalnością człowieka na terenie ziemi 

przybiernowskiej odnoszą się do kategorii źródeł nieruchomych, a mianowicie: stanowisk ziemnych typu 

osada, cmentarzysko płaskie, punkt lub ślad osadniczy oraz stanowisk naziemnych typu grodzisko, cmen-

tarzysko kurhanowe, zamek. Najwięcej stanowisk na terenie gminy pochodzi z czasów starożytności 

i średniowiecza. Do najcenniejszych należą grodziska średniowieczne w Buku, grodzisko w Dzisnej, gro-

dzisko wczesnośredniowieczne i średniowieczne w Łoźnicy, Miodowicach i Żychlikowie oraz cmentarzy-

ska kurhanowe z Rokity (epoka Starożytna) i Żychlikowie (kultura łużycka). Ewidencja stanowisk arche-

ologicznych prowadzona jest przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

Specyfika ochrony zabytków archeologicznych polega między innymi na właściwym wykorzystaniu zasobów 

kulturowych umożliwiających nie tylko integrację funkcjonalno-przestrzenną z istniejącą strukturą osadniczą, 

lecz również przyczynia się do ograniczenia zbędnych działań inwestycyjnych na terenach zabytkowych. 

W tym przypadku priorytet powinno stanowić zachowanie najcenniejszych śladów osadniczych z pradzie-

jów lub w najgorszym razie należyte ich udokumentowanie w źródłach naukowo-konserwatorskich. 

6.6. Zabytki w zbiorach muzealnych i innych 

Utworzenie instytucji o statusie muzeum z pewnością przekracza możliwości finansowo-organizacyjne 

gminy, nie jest zresztą w pełni uzasadnione, biorąc pod uwagę skromną ilość zabytków ruchomych o wy-

sokiej randze artystycznej związanych z przeszłością ziemi przybiernowskiej. Wysiłki gminy przy zaanga-

żowaniu miejscowych pasjonatów historii powinny zmierzać do utworzenia regionalnej izby pamięci gro-

madzącej pamiątki historyczne związane z przeszłością tych ziem i zamieszkujących ją ludzi. Instytucja 

taka może mieć charakter nieformalny i być przedmiotem troski osób prywatnych przy jednoczesnym 

założeniu roli stymulującej ze strony władz gminnych. Dobrym modelem jest włącznie takiej placówki 

w strukturę gminnego centrum informacji turystycznej lub innej instytucji o charakterze promocyjnym. 

6.7. Dziedzictwo niematerialne 

UNESCO definiuje dziedzictwo niematerialne jako zwyczaje, przekaz ustny, wiedzę i umiejętności, które 

są uznane za część własnego dziedzictwa przez daną wspólnotę, grupę lub jednostki. 

Dziedzictwo niematerialne obejmuje takie przejawy zachowań kulturowych i ich wytworów jak: tradycje 

i przekazy ustne (w tym język jako narzędzie przekazu), spektakle i widowiska, zwyczaje, obyczaje i ob-
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chody świąteczne, wiedzę o wszechświecie i przyrodzie oraz związane z nią praktyki, umiejętności zwią-

zane z tradycyjnym rzemiosłem itp. 

Przerwanie kulturowej ciągłości tych ziem i kultywowanej od pokoleń tradycji nastąpiło w roku 1945, co 

w konsekwencji spowodowało całkowitą zmianę struktury części niematerialnej dziedzictwa tych ziem. 

Obecnie najpowszechniejszym przejawem kultywowanego dziedzictwa niematerialnego są ludowe obrzę-

dy i zwyczaje, związane zwłaszcza z rytuałem religijnym, tj. obchody świąteczne i śpiew kościelny itp. 

W kontekście ochrony dziedzictwa materialnego ważnym zagadnieniem jest potrzeba kontynuacji zanika-

jących rzemiosł i wiedzy związanej z tradycyjnymi technikami budowlanych, niezbędnych przy renowacji 

zabytków. Istotne jest również utrwalanie w świadomości społecznej tzw. tradycji miejsca dotyczącej 

lokalizacji nieistniejących obiektów o istotnym znaczeniu dla historii, np. nieistniejące kościoły, folwarki, 

dwory, cmentarze, dawne elementy zabudowy wsi itp. 

Ważne dla tożsamości kulturowej tych terenów, mimo przerwania jej ciągłości w 1945 r., jest używanie 

i stosowanie - także w stosunku do nowo powstających zespołów zabudowy - polskich odpowiedników 

historycznych nazw miejscowych. 

6.8. Zabytki objęte prawnymi formami ochrony 

Na podstawie art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami formami ochrony zabytków są: 

 wpis do rejestru zabytków, 

 uznanie za pomnik historii, 

 utworzenie parku kulturowego, 

 ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

Część zabytkowego zasobu gminy Przybiernów objęta jest ochroną konserwatorską na mocy wpisu do 

rejestru zabytków. Rejestr zabytków prowadzi wojewódzki konserwator zabytków osobno dla zabytków 

nieruchomych (księga rejestru A) i zabytków ruchomych (księga rejestru B). Zakres ochrony konserwator-

skiej o oraz wymagania formalne dotyczące tej formy ochrony określa w/w ustawa o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami. Przedmiot ochrony definiuje każdorazowo decyzja wojewódzkiego konserwatora 

zabytków o wpisie zabytku do rejestru zabytków. Łączna ilość zabytków nieruchomych na terenie gminy 

Przybiernów wpisanych do rejestru zabytków obejmuje 16 obiektów, w tym 1 wpis obszarowy (założenie 

przestrzenne dworsko-parkowe w Buku, 5 kościołów (Dzisna, Łoźnica, Przybiernów, Świętoszewo, Wło-

dzisław) 8 innych zabytków architektury i 2 parki (Buk, Łoźnica) - wykaz wg załącznika nr 1. W związku 

z kompletną rozbiórką wpisanego do rejestru zabytków wiatraka w Przybiernowie (nr rej. 100) oraz nie-

istniejącego kościoła w Świętoszewie (nr rej. 411) konieczne jest pilne skreślenie w/w z rejestru. 

Do rejestru zabytków ruchomych wpisane są trzy zespoły zabytkowego wyposażenia kościołów w Dzi-

snej, Przybiernowie (naczynia liturgiczne) i Włodzisławiu - wykaz wg załącznika nr 2. 

Do rejestru zabytków wpisanych jest 6 stanowisk archeologicznych z terenu gminy Przybiernów, w tym: 

1 grodzisko wczesnośredniowieczne (Łoźnica) 4 grodziska średniowieczne (Buk, Dzisna, Żychlikowo) oraz 

1 cmentarzyska kurhanowe kultury łużyckiej (Żychlikowo) - wykaz wg załącznika nr 3. 

Pozostały zasób zabytków gminy nie jest objęty innymi formami ochrony prawnej. Żaden zabytek nie zo-

stał uznany za pomnik historii. Oceniając realnie zasób zabytkowy gminy nie można wskazać obiektów 

mogących pretendować do objęcia tą formą ochrony. Jak dotychczas na terenie gminy nie został również 

utworzony park kulturowy. 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego stanowią zasadniczy instrument realizacji polityki 

przestrzennej gminy, stanowią narzędzie ochrony krajobrazu i dziedzictwa kulturowego. Na terenie gminy 

Przybiernów miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego pokryte jest zaledwie 3% obszaru. 

Z punktu widzenia ochrony krajobrazu kulturowego gminy, priorytetowym zadaniem powinno być sukcesywne 

opracowywanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z uwzględnieniem 

ochrony zachowanych historycznych układów ruralistycznych oraz obiektów o cechach kulturowych. 

6.9. Zabytki w gminnej ewidencji zabytków 

Do prowadzenia gminnej ewidencji zabytków zobowiązuje wójta (burmistrza, prezydenta miasta) art. 22 

ust. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Na dzień dzisiejszy gmina Przybiernów nie 

posiada takiego opracowania. Zgodnie z art. 21 w/w ustawy ewidencja zabytków jest podstawą do spo-

rządzania programów opieki nad zabytkami przez województwa, powiaty i gminy. Wykonanie aktualnej 

ewidencji zabytków nieruchomych z terenu gminy ma na celu identyfikację zasobu zabytkowego gminy 

i umożliwia prawidłową analizę stanu jego zachowania oraz jest podstawą podjęcia odpowiednich działań 

naprawczych sformułowanych na poziomie zapisów gminnego programu opieki nad zabytkami. Gminna 

ewidencja zabytków powinna obejmować zabytki nieruchome, przede wszystkim zabytki architektury 

i budownictwa, ponadto zabytkowe założenia folwarczne wraz zabudową rezydencjonalną i parkami oraz 

historyczne cmentarze. Odrębna ewidencja dotyczy stanowisk archeologicznych. 
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Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 ochronę zabytków ujętych w gminnej ewidencji zabytków uwzględnia się 

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym pla-

nie zagospodarowania przestrzennego. 

Gminna ewidencja nie jest dokumentem zamkniętym. Powinna być uzupełniana i weryfikowana. Jej zmia-

ny nie powodują nieważności ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-

nego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz gminnego programu opieki nad zabyt-

kami. Kolejne aktualizacje Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami powinny uwzględniać stan zacho-

wania zasobu zabytkowego gminy w oparciu o opracowaną w przyszłości gminną ewidencję zabytków. 

Na dzień dzisiejszy w wojewódzkiej ewidencji zabytków, która powinna być uwzględniona w ewidencji 

gminnej, znajduje się 66 zabytków nieruchomych (w tym: 42 zabytki architektury i budownictwa, 

15 cmentarzy i 9 parków). 

6.10. Zabytki o najwyższym znaczeniu dla gminy 

Ze względu na posiadane wartości historyczno-kulturowe największe walory zabytkowe posiadają nastę-

pujące zespoły i obiekty: 

 Babigoszcz: 

 młyn wodny (pocz. XIX w.), 

 Biebrówek: 

 leśniczówka (1858 r.), 

 Budziszewice: 

 pałac, obecnie szkoła (pocz. XX w.), 

 Buk: 

 założenie przestrzenne dworsko-parkowe (XIV-XIX w.), 

 dwór (XIII-XIX w.), 

 park dworski (XIX w.), 

 grodzisko z reliktami zamku (XIII-XIV w.) 

 Czarnogłowy: 

 ruiny wiatraka holenderskiego (3 ćw. XIX w.), 

 Dzisna: 

 historyczne założenie ruralistyczne, 

 kościół filialny p.w. św. Stanisława BM (pocz. XVI w.), 

 Łoźnica: 

 kościół filialny p.w. Matki Boskiej Królowej Polski (1709-1722 r.), 

 pałac (1 poł. XVIII - XIX w.), 

 park pałacowy (XIX w.), 

 Przybiernów: 

 kościół p.w. Wniebowzięcia NMP (2 poł. XV w. - XIX w.), 

 plebania, ul. Kątna 2 (XVIII/XIX w.), 

 Włodzisław: 

- kościół filialny p.w. Matki Boskiej Królowej Polski z dzwonnicą wieżową (1595, 1694 r.). 

 

7. Ocena stanu dziedzictwa kulturowego gminy. Analiza szans i zagrożeń 
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działaniom, mającym na celu 
zachowanie charakterystycznych 
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obiektów sakralnych oraz obiektów 

 
1. Niewielkie zrozumienie społeczne dla 

problematyki ochrony zabytków i 
tożsamości kulturowej  

2. Brak poczucia odpowiedzialności i 
kompetencji do ochrony na poziomie 
lokalnym; niedocenianie przez 
społeczności lokalne znaczenia 
ochrony zabytków ruralistycznych dla 
rozwoju lokalnego 

3. Słabe rozpoznanie zasobów 
zabytkowych – brak gminnej ewidencji 
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użyteczności publicznej 
3. Obecność obiektów zabytkowych o 

znaczeniu ponadlokalnym (założenie 
dworsko-parkowe w Buku, kościół w 
Dzisnej, pałac w Łoźnicy) 

4. Zachowane obiekty o największej 
wartości kulturowej – kościoły i 
budynki przykościelne,   oraz 
niektóre budynki mieszkalne i 
gospodarskie, stanowią w dalszym 
ciągu o atrakcyjności ośrodków 
wiejskich 

5. Atrakcyjne dla wykorzystania 
potencjału turystycznego położenie 
wartościowych kulturowo ośrodków 
wiejskich, powiązane z wartościami 
przyrodniczo-krajobrazowymi, co 
sprzyja wykorzystaniu zasobów na 
cele turystyczne 

6. Dobre warunki krajobrazowe i 
klimatyczne dla rozwoju 
agroturystyki i rekreacji oraz różnych 
form turystyki  

7. Jakość środowiska naturalnego nie 
wpływa niekorzystnie na stan 
zabytków  

8. Przyjęcie w Planie Rozwoju 
Lokalnego Gminy Przybiernów oraz 
Planach odnowy miejscowości 
działań powodujących poprawę 
środowiska kulturowego w tym 
rewitalizacji obiektów o znaczeniu 
kulturalnym, historycznym, 
rewaloryzacji zabytków architektury, 
zabytkowych zespołów pałacowo-
parkowych, cmentarzy i miejsc 
pamięci  

9. Przyjęcie w Planie Rozwoju 
Lokalnego Gminy Przybiernów oraz 
Planach odnowy miejscowości, 
zwiększenia znaczenia usług 
turystycznych bazujących na 
walorach przyrodniczych, ofercie 
sportowej i kulturalnej oraz 
dziedzictwie historycznym - co 
sprzyja wykorzystaniu zasobów 
zabytkowych na cele turystyki 
kulturowej 

10. Uwzględnianie w Planie Rozwoju 
Lokalnego Gminy Przybiernów oraz 
Planach odnowy miejscowości 

zabytków oraz Studium krajobrazu 
kulturowego 

4. Nieprawidłowo prowadzone 
modernizacje obiektów o walorach 
kulturowych, powodujące utratę 
walorów zabytkowych dużej ilości 
obiektów, również wpisanych do 
rejestru zabytków 

5. Daleko posunięta dewaloryzacja wielu 
historycznych układów przestrzennych 
wsi, związana głównie z rozwojem 
budownictwa mieszkalnego, nie 
respektującego zastanego układu 
przestrzennego 

6. Zły stan techniczny wielu obiektów 
zabytkowych. 

7. Brak stabilizacji w polityce 
przestrzennej gminy, znikoma ilość 
miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego i 
powolna procedura ich sporządzania 

8. Konieczność formułowania warunków 
zabudowy każdorazowo dla 
poszczególnych inwestycji, co jest 
znaczną przeszkodą dla inwestujących, 
oraz niekorzystne dla prawidłowej 
realizacji polityki przestrzennej 

9. Konieczność tworzenia doraźnych 
rozwiązań w zagospodarowaniu 
przestrzennym, dostosowywanych do 
bieżących, często przypadkowych 
potrzeb inwestorów 

10. Tolerowanie samowoli i odstępstw od 
prawa przestrzennego  i budowlanego. 

11. Słaba identyfikacja społeczna z 
dziedzictwem kulturowym  

12. Zbyt małe zaangażowanie społeczne w 
opiekę nad zabytkami i brak poparcia 
władz publicznych dla tego 
zaangażowania. 

13. Brak popularyzacji wiedzy o wartości 
chronionych ośrodków wiejskich oraz 
idei ochrony zabytków 

14. Brak działań promocyjnych w obszarze 
dziedzictwa kulturowego 

15. Słabe poparcie dla odpowiednich 
organizacji pozarządowych – 
zajmujących się ochroną dziedzictwa 
kulturowego 

16. Brak środków na badania 
(archeologiczne, architektoniczne, 
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znaczenia estetyki i ładu 
przestrzennego jako istotnych 
czynników wpływających na jakość 
życia mieszkańców 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

archiwalne), które muszą stanowić 
podstawę do właściwego 
zagospodarowania wartościowych 
układów ruralistycznych oraz do 
właściwego postępowania w 
użytkowaniu i zagospodarowaniu  
obiektów i obszarów zabytkowych 

17. Brak środków finansowych w budżecie 
gminnym na remonty i konserwację 
zabytków 

18. Zła sytuacja finansowa wielu właścicieli 
obiektów zabytkowych – brak środków 
na remonty i konserwację obiektów 

19. Brak mechanizmów zarządzania 
zabytkowymi budynkami mieszkalnymi 
z uwzględnieniem szczególnych 
uwarunkowań związanych z 
koniecznością ochrony ich wartości 

Szanse 
 

Zagrożenia 
 

 
1. Wprowadzanie nowoczesnych 

metod badawczych i naukowych w 
dziedzinie planowania 
przestrzennego na terenach 
zabytkowych oraz w dziedzinie 
rewaloryzacji i konserwacji obiektów 
zabytkowych 

2. Postęp w zakresie pozyskiwania 
wsparcia finansowego z różnych 
źródeł: międzynarodowych, 
państwowych, regionalnych, 
gminnych, prywatnych 

3. Rozwój i wzrost skuteczności 
działania edukacji w kierunku 
poszanowania zabytków, ich 
prawidłowej ochrony i atrakcyjnych 
przekształceń 

4. Wzrost świadomości mieszkańców 
w zakresie poprawy estetyki 
miejscowości 

5. Edukacja mieszkańców w dziedzinie 
zarządzania i gospodarowania 
dziedzictwem kulturowym 

6. Włączenie wartości dziedzictwa 
kulturowego ośrodków zabytkowych 
w obieg gospodarczy 

7. Wzrost świadomości zabytkowego 
ośrodka ruralistycznego oraz 
obiektów budownictwa wiejskiego 

 
1. Degradacja zabytkowego krajobrazu 

wiejskiego przez nową zabudowę, 
degradacja obiektów zabytkowych 
poprzez przypadkowe działania 
inwestycyjne  

2. Tendencje do zagospodarowania  
zabytkowych zespołów ruralistycznych 
bez nawiązania do historycznego stanu 
– zatarcie wyjątkowego charakteru 
historycznych ośrodków wiejskich, 
upodobnienie ich do współcześnie 
ukształtowanych przedmieść miast,  

3. Tendencje do zagospodarowania 
poszczególnych obiektów zabytkowych 
bez nawiązania do historycznego stanu 
– zatarcie wyjątkowego charakteru 
historycznego obiektów, upodobnianie 
ich do współcześnie realizowanych 
obiektów 

4. Estetyczna dewaloryzacja na terenie 
ośrodków zabytkowych spowodowana 
niekontrolowanym wprowadzaniem 
elementów obcych – np. obiektów 
tymczasowych – usługowych, 
handlowych, nowoczesnych nośników 
reklamowych 

5. Estetyczna dewaloryzacja obiektów 
zabytkowych spowodowana 
niekontrolowanym wprowadzaniem 
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jako produktu turystycznego 
8. Dobre połączenie drogowe (S3) z 

resztą województwa i kraju 
9. Kreowanie nowych obszarów i 

produktów turystycznych w oparciu o 
zrównoważone zagospodarowanie 
obiektów zabytkowych 

10. Stymulujący wpływ dobrych 
wzorców zagospodarowania 
zabytków – wpływa korzystnie na 
podejmowanie podobnych inwestycji 
przez kolejnych 
właścicieli/użytkowników 

11. Korzystanie z doświadczeń 
międzynarodowych, rozszerzenie 
współpracy międzyregionalnej 

12. Rozwój inicjatyw lokalnych i 
organizacji pozarządowych 

13. Uchwalanie miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego 
uwzględniających zapisy dotyczące 
ochrony dziedzictwa kulturowego  

14. Poprawa dostępności 
komunikacyjnej zabytkowych 
ośrodków ruralistycznych  

15. Wprowadzanie nowoczesnych 
systemów informacji turystycznej 

16. Udział w programie LEADER+, 
mającym na celu zachowanie 
dziedzictwa i wiejskiej specyfiki 
obszaru, w oparciu o rozwój 
turystyki, promocję lokalnych 
produktów i tradycji 

 

elementów obcych – np. 
nieprzemyślanej kolorystyki, 
współczesnych materiałów, technik i 
technologii, niedostosowanych do 
charakteru historycznych obiektów 

6. Polityczne naciski na urzędy 
konserwatorskie na ograniczenie 
zakresu ochrony na terenach oraz w 
odniesieniu do obiektów planowanych 
do objęcia prawną ochroną 

7. Klęski i zdarzenia losowe 
8. Brak skutecznej egzekucji prawa 
9. Niezrozumienie zasad funkcjonowania 

funduszy europejskich, nieumiejętność 
dostosowania się do ich wymogów 

10. Niestabilność przepisów finansowych 
11. Zagrożenie nadmierną komercjalizacją 

zabytków, która prowadzić może do 
zbyt agresywnego inwestowania na 
terenach zabytkowych  

12. Jednowymiarowe postrzeganie 
zasobów dziedzictwa kulturowego: 
wyłącznie poprzez pryzmat ich 
gospodarczego wykorzystania lub 
przeciwnie – jedynie jako zasobu 
historycznego 

 

 

 

 Wnioski 

Obszar gminy Przybiernów cechuje stosunkowo skromny w porównaniu z innymi gminami województwa 

ilościowy zasób obiektów zabytkowych. Wciąż obecnych jest jednak wiele elementów zagospodarowania 

waloryzujących pozytywnie lokalny krajobraz kulturowy. O jego wartości przesądzają zwłaszcza założenia 

osadnicze, charakteryzujące się dużym stopniem zachowania historycznie ukształtowanej struktury prze-

strzennej oraz pojedyncze obiekty zabytkowe, wśród których znajdują się zabytki unikalne w skali całego 

regionu. 

Mocną stroną jest niewątpliwie korzystny mikroklimat oraz atrakcyjny krajobraz gminy z dużym komplek-

sem leśnym Puszczy Goleniowskiej, miejscowościami o zdecydowanie wiejskim charakterze, budownic-

twem związanym z leśnym charakterem terenu, które stwarzają możliwości rozwoju różnych form tury-

styki. Korzystne jest również położenie terenu Gminy przy szlaku turystycznym wiodącym z kierunku 

Szczecina do miejscowości nadmorskich. Potencjał ten osłabiają w dość dużym stopniu czynniki o charak-

terze społecznym, ekonomicznym oraz niski stopień świadomości oraz wiedzy społeczności lokalnej, do-

tyczący wartości kulturowych, którymi odznacza się Gmina. Szansą dla zachowania i wykorzystania po-

tencjału gminy jest z pewnością otwarcie na współpracę międzyregionalną i międzynarodową, możliwość 

korzystania z funduszy unijnych, poprawa infrastruktury komunikacyjnej, szeroko rozumiana promocja 

gminy i jej walorów krajobrazowych i kulturowych. 
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Działania te powinny być jednak prowadzone w sposób uważny, zaplanowany i kontrolowany, przy udziale 

odpowiednich specjalistów. W przeciwnym razie odpowiednie wykorzystanie szans może zostać zagrożone 

poprzez zatarcie i pomniejszenie wartości kulturowych Gminy, np. w wyniku nieprawidłowo prowadzonych 

inwestycji remontowych lub w zakresie realizacji nowego budownictwa mieszkalnego czy rekreacyjnego. 

 

8. Założenia programowe Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Przybiernów 

Założenia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Przybiernów związane z opieką samorządu 

nad zabytkami gminy, uwzględniają specyfikę dziejów gminy i charakter jej dziedzictwa kulturowego 

w oparciu o cele wyznaczone w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

Wśród priorytetów Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Przybiernów należy w szczególności 

wymienić działania zmierzające do szczegółowego rozpoznania zasobów dziedzictwa kulturowego poprzez 

wykonanie gminnej ewidencji zabytków. 

Istotne jest również przyspieszenie działań nad uchwalaniem miejscowych planów zagospodaro-

wania przestrzennego, w których znalazłyby się zapisy dotyczące objęcia wartościowych zespołów i obiektów 

zabytkowych prawnymi formami ochrony konserwatorskiej (strefy ochrony konserwatorskiej, gminna 

ewidencja zabytków, wytypowanie obiektów kwalifikowanych do wpisu do rejestru zabytków). Materia-

łem niezbędnym do właściwego sformułowania warunków ochrony dziedzictwa kulturowego powinno być 

oprócz gminnej ewidencji zabytków Studium krajobrazu kulturowego obszaru gminy, na podstawie które-

go należałoby uaktualnić Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

Jako jedno z ważniejszych działań Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Przybiernów wy-

znacza stworzenie instrumentów prawnych i finansowych pozwalających na zahamowanie procesów 

degradacji zabytków i sukcesywną poprawę ich stanu technicznego, poprzez pomoc finansową samo-

rządu gminnego a także wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę 

nad zabytkami. W tym celu m.in. postuluje się podjęcie uchwały w sprawie zasad dofinansowanie prac 

remontowo-konserwatorskich obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru oraz udostępnienie pełnej 

bazy danych o możliwościach pozyskania środków finansowych na prace remontowo-konserwatorskie 

zabytków. 

Do priorytetowych zadań Gminy Przybiernów powinna należeć kwestia zabezpieczenia i zago-

spodarowania zespołu parkowo-pałacowego w Łoźnicy. Postuluje się podjęcie działań inwentaryzacy j-

nych oraz waloryzację zespołu, opracowanie koncepcji zagospodarowania i ekspozycji równocześnie 

z promocją, podkreślającą atrakcyjność, oryginalność i walory zabytkowe zabytkowego zespołu. 

Priorytetem powinna być również właściwa ekspozycja zabytków oraz szeroko rozumiana promocja 

dziedzictwa kulturowego, szczególnie w kontekście rozwoju turystyki, wynikającej z korzystnego poło-

żenia gminy oraz jej walorów krajobrazowo-przyrodniczych. Należy zwrócić uwagę na podjęcie działań 

zmierzających do jednolitego oznakowania najcenniejszych obiektów zabytkowych. Konieczna jest rów-

nież promocja oraz edukacja o dziedzictwie kulturowym gminy, skierowana zarówno do turystów i in-

westorów, ale również do mieszkańców, co pozwoli niewątpliwie na lepsze zacieśnianie więzi i identy-

fikowanie się z miejscem zamieszkania i jego wielowiekowym dziedzictwem. 

 

9. Priorytety i działania Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Przybiernów 

 

1. Cel gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Przybiernów: 
 

Włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, 
wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania gminy 

 

Priorytet Działania 

1. Ochrona  i opieka nad 
zabytkami oraz ochrona 
krajobrazu kulturowego 
poprzez priorytetowe 
traktowanie obszarów 
wartościowych kulturowo w 
kształtowaniu polityki 
przestrzennej Gminy 
Przybiernów   

1. Przyspieszenie prac nad powstaniem 
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu całej gminy 

2. Opracowywanie na bieżąco dla obszarów i 
obiektów analiz oraz studiów przydatnych do 
podejmowania decyzji planistycznych, w tym 
Studium krajobrazu kulturowego gminy 

3. Uwzględnianie w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego  warunków 
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 ochrony obiektów i terenów zabytkowych, stref 
archeologicznych, zieleni historycznej, 
określonych w Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania gminy 
Przybiernów, Studium krajobrazu kulturowego 
gminy oraz w wykonanej gminnej ewidencji 
zabytków 

 

2. Aktualizowanie danych  z 
zakresu  opieki nad  zabytkami 
w kolejnych edycjach Planu 
Rozwoju Lokalnego Gminy 
Przybiernów oraz w Planach 
Rozwoju Miejscowości  

1. Uwzględnienie zadań w zakresie modernizacji i 
rewitalizacji obiektów i terenów wpisanych do 
rejestru zabytków pod kątem pozyskania 
środków finansowych na przeprowadzenie 
planowanych zadań 

  

2. Cel gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Przybiernów: 
 

Uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego  
i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody  

i równowagi ekologicznej 

 

Priorytet Działania 

1. Ochrona dziedzictwa 
kulturowego i środowiska 
przyrodniczego 

 
 

1. Wykonanie gminnej ewidencji zabytków Gminy 
Przybiernów, uwzględniającej zabytki 
nieruchome, historyczne układy przestrzenne 
oraz zieleń komponowana, tj. parki, aleje, 
cmentarze, oraz zabytki archeologiczne  

2. Wymiana danych dotyczących obiektów i 
terenów ujętych w gminnej ewidencji zabytków z 
Zachodniopomorskim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków 

3. Uwzględnienie w planach zagospodarowania 
aktualnej bazy danych o zabytkach, tj. rejestru 
zabytków, gminnej ewidencji zabytków, wykazu 
stanowisk archeologicznych, elementów zieleni 
komponowanej, cmentarzy 

4. Uwzględnianie  w planach zagospodarowania 
przestrzennego zapisów dotyczących 
działalności inwestycyjnej na obszarach 
objętych ochroną (głównie w zakresie wysokości 
i linii zabudowy, charakteru zabudowy) 
określonych w Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania gminy 
Przybiernów oraz innych analizach 
planistycznych 

5. Ochrona charakterystycznych panoram oraz 
przedpoli widokowych wsi, np. Dzisna, 
Kartlewo, Łoźnica, Moracz, Przybiernów i 
Włodzisław 

6. Ochrona charakterystycznej zabudowy 
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związanej z rolniczo-leśnym charakterem gminy, 
np. leśniczówek (Biebrówek, Borowik,  
Orlikowo) i osad młyńskich (Babigoszcz, 
Derkacze) 

7. Podejmowanie działań w celu zapewnienia 
właściwej ochrony i pielęgnacji historycznych 
alei przydrożnych 

 

2. Rozszerzenie zasobu i ochrony 
dziedzictwa kulturowego gminy 

 

1. Podjęcie działań w celu rozszerzenia i 
aktualizacji rejestru zabytków z terenu gminy, 
w tym wykonanie  kart ewidencyjnych zabytku 
architektury i budownictwa (w przypadku ich 
braku lub dezaktualizacji), niezbędnych do 
rozpoczęcia procedury o wpis do rejestru oraz 
wnioskowanie do ZWKZ o wpis tych obiektów 
do rejestru zabytków oraz aktualizację rejestru 

2. Prowadzenie działań informacyjnych i 
popularyzatorskich, ułatwiających i 
zachęcających właścicieli do podjęcia decyzji o 
złożeniu  wniosków o wpis do rejestru 
zabytków obiektów zabytkowych nie będących 
własnością Gminy 
 

3. Cel gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Przybiernów: 
 

Zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu 
ich zachowania 

 

Priorytet Działania 

1. Wypracowanie czytelnych 
zasad finansowego wsparcia dla 
właścicieli obiektów 
zabytkowych 

 

1. Podjęcie przez Radę Gminy Przybiernów 
uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu 
udzielania dotacji celowej na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków 

2. Udostępnienie pełnej informacji o źródłach i 
warunkach uzyskania wsparcia finansowego na 
prace remontowo-konserwatorskie obiektów 
zabytkowych 
 

2. Przeciwdziałanie niszczeniu  
i niewłaściwemu użytkowaniu  
zabytków. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Uwzględnienie w budżecie gminnym środków 
przeznaczonych na ochronę zabytków oraz 
stałe podnoszenie wskaźnika budżetu w tym 
zakresie 

2. Prowadzenie prac remontowo-
konserwatorskich przy obiektach zabytkowych 
stanowiących własność Gminy Przybiernów, 
zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi. W 
pierwszej kolejności należy zaplanować prace 
remontowe i konserwatorskie przy obiektach 
prezentujących znaczne wartości zabytkowe 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 35 – 4395 – Poz. 720 

 

 lub historyczne i walory architektoniczne oraz 
wymagających renowacji, jak np. pałac w 
Łoźnicy 

3. Uwzględnianie w umowach sprzedaży/ 
dzierżawy/itp. warunków właściwego 
użytkowania obiektów zabytkowych oraz 
obowiązku przeprowadzenia prac 
remontowych w określonym terminie 

4. Wspieranie działań zmierzających do 
zabezpieczenia obiektów zabytkowych przed 
pożarem, zniszczeniem i kradzieżą (instalacja 
ppoż., alarmowa, antywłamaniowa, 
oznakowanie zabytków ruchomych itp.) 

5. Podjęcie działań w celu uporządkowania, i 
oznaczenia nieczynnych historycznych 
cmentarzy (Buk, Świętoszewo), w tym 
zabezpieczenie zachowanych nagrobków, 
przeprowadzenie prac porządkowych, 
pielęgnacyjnych zieleni itp., względnie 
utworzenie lapidarium 

6. Reagowanie władz gminnych we współpracy z 
Powiatowym Inspektoratem Nadzoru 
Budowlanego oraz Wojewódzkim Urzędem 
Ochrony Zabytków, na brak należytej dbałości 
właścicieli o bieżące utrzymanie zabytków, 
zagrażającej zniszczeniem bądź 
uszkodzeniem substancji zabytkowej 

7. Prowadzenie działań informacyjnych, 
edukacyjnych, popularyzatorskich w celu 
zminimalizowania inwestycji 
przeprowadzanych ze szkodą dla substancji 
zabytkowej obiektów 

8. Sprzyjanie i propagowanie pozytywnych 
przykładów adaptacji (wykonanych z 
poszanowaniem dla substancji zabytkowej) 
nieużytkowanych elementów zabudowy 
historycznej na cele mieszkalne, rekreacyjne 
itd. 

9. Zabezpieczanie obiektów zagrożonych 
zniszczeniem, zawaleniem itp. przed dostępem 
osób trzecich, do czasu podjęcia innych 
działań 
 

3. Ochrona zabytków 
niematerialnych 

 

1. Wykonanie opracowania obejmującego  zabytki 
niematerialne, np. historyczne nazwy miejsc i 
obiektów, nazwy związane z lokalną historią, 
tradycją, topografią, itp. w celu objęcia ich 
ochroną prawną  

 

4. Specjalistyczne rozpoznanie 
badawcze poszczególnych 

1. Wykonywanie dokumentacji poprzedzających 
prace remontowo-konserwatorskie: 
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obiektów oraz obszarów 
zabytkowych związane z 
przygotowywanym bądź 
realizowanym procesem 
inwestycyjnym 

sondażowych badań, ekspertyz, programów 
prac konserwatorskich 

2. Wykonywanie inwentaryzacji architektoniczno-
konserwatorskiej zagrożonych obiektów 
zabytkowych, np. pałac w  Łoźnicy 
 

4. Cel gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Przybiernów: 
 

Wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu 
kulturowego 

 

Priorytet Działania 

1. Uwzględnianie wartości 
ekspozycyjnych 
poszczególnych obiektów, 
układów przestrzennych i 
walorów krajobrazowych terenu 
Gminy Przybiernów 

 

1. Przywrócenie historycznych punktów i osi 
widokowych. 

2. Poprawa ładu przestrzennego i walorów 
krajobrazowych wsi oraz zapobieganie 
rozpraszaniu osadnictwa poza historyczne 
jednostki osadnicze, poprzez: 

 ochronę historycznego układu dróg, 
podziałów własnościowych i 
funkcjonalnych,  

 nawiązanie nowej zabudowy do gabarytów, 
formy i usytuowania elementów 
historycznej kompozycji układów 
przestrzennych wsi,  

 wyznaczanie nowych terenów zabudowy na 
zasadzie kontynuacji historycznych siedlisk.   

3. Wykonanie opracowania określającego zasady  
estetycznych i widokowych  rozwiązań w 
rejonach głównych dróg wiejskich, a także 
ekspozycji sylwet historycznych  jednostek 
osadniczych, uwzględniającego m.in. 
uzupełnienie/kontynuację historycznych 
nasadzeń wzdłuż dróg, przy placach itp. 

4. Opracowanie zasad i ich wdrażanie za 
pomocą zapisów w planach 
zagospodarowania przestrzennego w zakresie  
ochrony  charakterystycznych obiektów   
krajobrazowych  przed montażem urządzeń 
sieciowych, telekomunikacyjnych, elektrowni 
wiatrowych, szyldów i reklam, gabarytowych 
nośników reklamowych itp. 

5. Prowadzenie bieżących prac porządkowych i 
pielęgnacyjnych przy zabytkowych zespołach 
historycznej zieleni – parkach, cmentarzach 
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5. Cel gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Przybiernów: 
 

Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb 
społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw 

sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami 

Priorytet Działania 

1. Promocja lokalnego dziedzictwa 
kulturowego służąca kreacji 
produktów i ofert turystycznych 
 

 

1. Udostępnienie na stronach internetowych 
gminy oraz w planowanym ośrodku informacji 
turystycznej bazy danych o zabytkach oraz 
ujęcie jej w ofercie turystycznej gminy 

2. Utrzymanie istniejących i tworzenie nowych 
tras edukacyjno-turystycznych po zasobach 
przyrodniczych i kulturowych gminy. Proponuje 
się rozszerzenie istniejących oraz tworzenie 
nowych szlaków rowerowych, konnych, 
samochodowych w oparciu o walory zabytkowe 
i przyrodnicze gminy, np. 
- wokół jeziora Przybiernowskiego i 
Czarnogłowskiego 
- szlakami zespołu przyrodniczo – 
krajobrazowego Cisy Rokickie i 
Przybiernowskie Cisy 
- po zabytkowych cmentarzach, 
- po zabytkowych leśniczówkach, itp. 

3. Popularyzacja zasobów kulturowych gminy w 
prasie, radiu, telewizji  

4. Publikacja na stronach internetowych gminy 
informacji o historii poszczególnych 
miejscowości i zabytkach z obszaru gminy  
 

2. Utworzenie i modernizacja 
infrastruktury służącej 
rozwojowi turystyki 

1. Stworzenie jednolitego dla całej gminy 
systemu informacji wizualnej o obiektach 
zabytkowych i ważnych dla dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego gminy: np. 
drogowskazów, tablic kierunkowych, tablic 
informacyjnych z logo gminy, o 
charakterystycznej formie graficznej, kolorze, 
liternictwie; także tablice dotyczące historii 
miejscowości, cmentarzy, parków itd. 

2. Złożenie wniosków do Starosty 
Goleniowskiego o oznakowanie obiektów 
wpisanych do rejestru zabytków tzw. błękitną 
tarczą, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Kultury 

3. Wspieranie rozwoju agroturystyki z 
wykorzystaniem zabytkowych obiektów 
budownictwa wiejskiego i charakterystycznego 
dla obszaru gminy 

4. Tworzenie punktów infrastruktury wodnej 
(pomosty, kąpieliska, nadbrzeżna 
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gastronomia) wokół akwenów wodnych – 
jezioro Przybiernowskie oraz jezioro w 
Czarnogłowach 

5. Modernizacja nawierzchni w obrębie 
zabytkowych układów ruralistycznych w 
nawiązaniu do historycznych rozwiązań 

6. Utrzymanie istniejących i budowa nowych 
szlaków turystycznych (np. pieszych, 
rowerowych, konnych itp.) wykorzystujących 
walory dziedzictwa kulturowego 
 

3. Włączenie Gminy Przybiernów w 
międzynarodowe i krajowe 
programy oraz szlaki 
turystyczne promujące zabytki 

 

1. Udział w programach i stowarzyszeniach 
nastawionych na promocję dziedzictwa 
kulturowego pod kątem atrakcji turystycznych, 
np. program LEADER +  

2. Udział w targach, konferencjach w celu 
promowania wartości materialnego i 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego 

3. Udział w obchodach Europejskich Dni 
Dziedzictwa 

4. Opracowanie ofert promujących gminę i jej 
walory krajobrazowo-kulturowe 
 

4. Edukacja w zakresie ochrony 
dziedzictwa kulturowego. 

 

1. Przygotowanie informacji na stronach 
internetowych gminy o lokalnej tradycji 
kształtowania zabudowy i dawnych materiałach 
budowlanych (głównie użyciu ceramiki i 
drewna), rekomendowanych do stosowania w 
zabudowie historycznej, a także w budynkach 
nowoprojektowanych, np. na terenach 
wiejskich  

2. Inicjowanie i wspieranie wydawnictw 
obejmujących zagadnienia ochrony dóbr 
kultury (foldery, przewodniki) 

3. Wspieranie inicjatyw mających na celu 
edukowanie społeczeństwa, zwłaszcza dzieci i 
młodzieży na rzecz ochrony dziedzictwa, ze 
szczególnym uwzględnieniem tradycji 
lokalnych i idei małych ojczyzn (np. udział w 
programach Centrum Edukacji Obywatelskiej 
przy MKiDN pt. „Ślady przeszłości”). 

 

5. Wspieranie działań 
społecznych chroniących i 
promujących lokalne 
dziedzictwo kulturowe oraz 
budujących tożsamość 
mieszkańców 
 

1. Popularyzacja idei społecznego opiekuna 
zabytków jako przykład społecznego 
monitorowania stanu obiektów i przestrzeni 
zabytkowych 

2. Organizacja konkursu dla najlepszego 
użytkownika obiektu zabytkowego, 
najładniejszej wsi itp. 

3. Obejmowanie przez Wójta Przybiernowa  
patronatem honorowym działań społecznych, 
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których dochód przeznaczony jest na potrzeby 
ochrony dziedzictwa kulturowego (zbiórki, akcje 
społeczne, loterie itp.) 

4. Popularyzacja opieki nad zabytkami poprzez 
wszelkiego rodzaju konkursy premiujące 
wiedzę na temat dziedzictwa kulturowego 

5. Wspieranie i promowanie inicjatyw związanych 
z organizacją warsztatów i pokazów w zakresie 
tradycyjnych rzemiosł budowlanych np.  
- w nawiązaniu do historycznej tradycji wyrobu 
ceramiki użytkowej i budowlanej 
 

6. Cel gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Przybiernów: 
 

Określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących 
sytuacje konfliktowe związane z wykorzystaniem zabytków 

 

Priorytet Działania 

1. Stworzenie szerokiej bazy 
danych na temat obiektów i 
obszarów zabytkowych z 
terenu Gminy Przybiernów oraz 
warunków ich ochrony 

1. Publikacja na stronie internetowej Gminy 
Przybiernów rejestru zabytków z terenu gminy 

2. Opracowanie i udostępnienie informacji o 
prawach i obowiązkach zarządców i właścicieli 
obiektów zabytkowych, w tym o możliwościach 
pozyskania wsparcia finansowego na prace 
remontowo-konserwatorskie 
 

2. Wypracowanie czytelnych zasad 
finansowego wsparcia dla 
właścicieli obiektów 
zabytkowych 

1. Opracowanie systemu ulg dla właścicieli i 
zarządców obiektów zabytkowych, 
sprzyjających podejmowaniu przez nich działań 
rewaloryzacyjnych 

2. Stałe podnoszenie wskaźników budżetu 
gminnego przeznaczonego na ochronę 
zabytków 

 
7. Cel  Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Przybiernów: 
 

Podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy 
związanych z opieką nad zabytkami 

 

Priorytet Działania 

1. Szkolenie osób bezrobotnych w 
rzemiosłach związanych z 
tradycyjną sztuką budowlaną w 
celu reaktywacji  na rynku pracy 
zanikających rzemiosł  
i zawodów 

1. Włączenie do programu szkoleń i warsztatów 
organizowanych przez Urząd Pracy dla osób 
bezrobotnych,  zakresu tradycyjnych sztuk 
budowlanych w oparciu o lokalną tradycję 
(murarstwo, dekarstwo, ciesielstwo itp.. 

2. Wspieranie, kreowanie i promowanie inicjatyw 
zmierzających do organizowania warsztatów, 
pokazów związanych z „ginącymi zawodami”, 
zwłaszcza w zakresie tradycyjnych rzemiosł 
budowlanych; zachęcanie do włączenia się do 
tych działań lokalnych rzemieślników: kowali, 
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cieśli, stolarzy, murarzy itp. 
3. Aktywizacja osób bezrobotnych przy bieżących 

pracach porządkowych i pielęgnacyjnych na 
terenach objętych ochroną konserwatorską w 
szczególności na terenie parków, cmentarzy 
itp. 

 

2. Podnoszenie poziomu 
wyszkolenia pracowników 
gminnych zatrudnionych w 
sferze ochrony dziedzictwa 
kulturowego. 

 

1. Udział w specjalistycznych programach 
szkoleniowych, konferencjach, warsztatach, 
mających na celu przygotowanie i podnoszenie 
kwalifikacji kadr administracji samorządowej 
wykonującej zadania z zakresu ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

 

3. Wspieranie działań 
umożliwiających tworzenie 
miejsc pracy związanych z 
opieką nad zabytkami 

1. Wspieranie rozwoju gospodarstw 
agroturystycznych w obiektach zabytkowych 

2. Wspieranie rozwoju regionalnych galerii, izb 
pamięci, świetlic 
  

 

10. Instrumentarium realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami 

Podstawę niniejszego instrumentarium stanowią obowiązujące przepisy prawne i zawarte w nich regulacje 

dotyczące instrumentów prawno-ekonomicznych i finansów publicznych. 

Zakłada się, że zadania Gminnego programu opieki nad zabytkami będą realizowane poprzez wspólne dzia-

łania władz samorządowych, Powiatowy Urząd Pracy, właścicieli oraz zarządców obiektów, diecezję, or-

ganizacje pozarządowe i stowarzyszenia, lokalne środowisko naukowe. 

W imieniu Gminy Przybiernów zadania będą wykonywane przez gminne jednostki organizacyjne (szkoły, 

instytucje kultury i in.) oraz wydziały Urzędu Gminy w ramach zadań własnych, poprzez istniejące i pla-

nowane instrumenty: 

 prawne (np. poprzez uchwalanie miejscowych plany zagospodarowania przestrzennego, wnio-

skowanie o wpis do rejestru zabytków obiektów o wartościach artystycznych i zabytkowych, 

prowadzenie gminnej ewidencji zabytków, wykonywanie decyzji administracyjnych, np. woje-

wódzkiego konserwatora zabytków), 

 finansowe (np. dotacje na prace remontowe, konserwatorskie i prace budowlane, środki budżetowe 

na zadania własne z przeznaczeniem na remonty i modernizacje zabytków, korzystanie z programów 

uwzględniających dofinansowanie z środków zagranicznych, nagrody, ulgi finansowe dla właścicieli 

i zarządców obiektów zabytkowych), 

 społeczne (np. edukacja, promocja, informacja, działania prowadzące do tworzenia miejsc pracy 

związanych z opieką nad zabytkami), 

 kontrolne (m.in. monitoring stanu zagospodarowania przestrzennego oraz stanu zachowania dzie-

dzictwa kulturowego - wykonanie gminnej ewidencji zabytków), 

 koordynacji (m.in. poprzez realizacje projektów i programów dotyczących ochrony dziedzictwa 

kulturowego zapisanych w wojewódzkich, powiatowych i gminnych strategiach, planach rozwoju 

lokalnego itp., współpraca z ośrodkami naukowymi i akademickimi, związkami wyznaniowymi) 

 

11. Zasady oceny realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami 

Zgodnie z art. 87 ust. 1 i ust. 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Gminny program 

opieki nad zabytkami jest sporządzany na okres 4 lat, a co 2 lata wójt sporządza sprawozdanie z realizacji 

programu, które przedstawia radzie gminy. 

Wskazane jest, aby sprawozdania z realizacji Gminnego programu opieki nad zabytkami były przekazywane 

do wiadomości Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie. 

Sprawozdanie powinno określać poziom realizacji gminnego programu oraz efektywność wykonania pla-

nowanych zadań, w tym m.in. poziom (w % bądź liczbach): 

 wydatków budżetu gminy na ochronę i opiekę nad zabytkami, 

 wartość finansową wykonanych prac remontowo-konserwatorskich przy zabytkach, 
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 liczba obiektów poddanych tym pracom, 

 liczba wniosków o wpis do rejestru zabytków obszarów, obiektów i zespołów zabytkowych, 

 liczba utworzonych szlaków turystycznych, rowerowych itp., 

 liczba wydanych wydawnictw, liczba szkoleń, imprez związanych z ochroną dziedzictwa kulturo-

wego itd. 

 liczba osób zatrudnionych w agroturystyce i dziedzinach związanych z ochroną zabytków, 

a także poziom realizacji gminnej ewidencji zabytków, oznakowania zabytków znakiem błękitnej tarczy. 

 

12. Źródła finansowania programu opieki nad zabytkami 

Podstawową zasadę finansowania zadań z zakresu opieki nad zabytkami określa ustawa o ochronie za-

bytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. Zgodnie z zapisami zawartymi w rozdziale 7 w/w 

ustawy, obowiązek sprawowania opieki nad zabytkami, w tym finansowania prac konserwatorskich, re-

stauratorskich i robót budowlanych przy zabytku spoczywa na osobie fizycznej lub jednostce organizacyj-

nej posiadającej tytuł prawny do zabytku. Dla jednostki samorządu terytorialnego, posiadającej w/w tytuł 

prawny do obiektu, opieka nad zabytkiem jest jej zadaniem własnym. 

Wsparciem w realizacji tych zadań mogą być środki publiczne przekazywane w formie dotacji celowej, 

udzielanej na wniosek właściciela, użytkownika lub osób przez nie upoważnionych. 

Dofinansowanie zadań związanych z opieką nad zabytkami może pochodzić z różnych źródeł: krajowych 

i zagranicznych. 

12.1. Środki krajowe 

Kwestie dofinansowania prac przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków z budżetu państwa a także 

przez organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa, reguluje rozdział 7 ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami oraz Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005 r. w spra-

wie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku 

przy zabytku wpisanym do rejestru (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 940). O udzielenie dotacji może ubie-

gać się osoba fizyczna, jednostka samorządu terytorialnego lub inna jednostka organizacyjna, będąca wła-

ścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadająca taki zabytek w trwałym za-

rządzie. 

Dotacja, zgodnie z art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami może obejmować nakłady 

konieczne m.in. na sporządzanie ekspertyz, badań, programu konserwatorskiego, projektów budowla-

nych, zabezpieczanie obiektu, odnowienie i odtworzenie okładzin, tynków, okien, drzwi, więźby dacho-

wej, pokrycia dachowego, modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych, wykonanie izo-

lacji przeciwwilgociowej, zakup materiałów budowlanych, wyeksponowanie oryginalnych elementów par-

ku, wykonanie instalacji przeciwwłamaniowej, przeciwpożarowej i odgromowej. 

Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwa-

torskich, a w wyjątkowych okolicznościach do 100% - zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną 

lub stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac (art. 78 ustawy). 

Dotacje udzielane mogą być na dofinansowanie prac przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających 

rok złożenia wniosku (refundacja) wnioskodawcom, których działalność nie jest finansowana ze środków 

publicznych (§ 3.1. rozporządzenia) - lub w formie dotacji na prace, które zostaną przeprowadzone. 

 Z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach dotacji przyznanej zgodnie 

z art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. 

W przypadku dotacji udzielanej przez Ministra prace muszą być realizowane w ramach zadań mieszczą-

cych się w ogłaszanych co roku przez ministra programach operacyjnych lub priorytetach tych progra-

mów realizujących cele zawarte w Narodowej Strategii Rozwoju Kultury. 

Z programów Ministra Kultury ogłoszonych w 2010 r. dla zadań związanych z ochroną zabytków naj-

istotniejsze wydają się programy: 

- „Promesa Ministra Kultury” - celem programu jest zwiększenie efektywności wykorzystania środków 

europejskich na rzecz rozwoju kultury, w tym ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego. Program 

polega na dofinansowaniu przez Ministra Kultury wkładu krajowego do wybranych projektów kultural-

nych, realizowanych ze środków europejskich, 

- „Edukacja kulturalna” - celem programu jest aktywizacja i inspiracja zachowań twórczych, rozwijanie 

ekspresji twórczej i kreatywności, a także wzbogacenie oferty artystycznej edukacji pozaszkolnej skiero-

wanej do dzieci i młodzieży, 
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- „Zasoby cyfrowe”, priorytet 2 - celem programu jest digitalizacja zabytków i muzealiów oraz ich bez-

pieczne i długotrwałe udostępnianie w postaci cyfrowej, a także upowszechnianie nowoczesnych cyfro-

wych metod dokumentacji zabytków i muzealiów. Celem priorytetu jest też edukacja w zakresie digitali-

zacji zabytków i muzealiów oraz zasad przechowywania i promocji zasobów cyfrowych, a także zwięk-

szenie dostępności zasobów dziedzictwa kulturowego poprzez rozwój współpracy instytucjonalnej w sieci, 

- „Dziedzictwo Kulturowe”, priorytet 1 - Ochrona zabytków, którego celem jest ochrona i zachowanie 

materialnego dziedzictwa kulturowego, konserwacja i rewaloryzacja zabytków oraz udostępnianie zabyt-

ków na cele publiczne; program może być źródłem starania się o dofinansowanie prac konserwatorskich 

przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 

- „Rozwój inicjatyw lokalnych” - celem programu jest poprawa warunków funkcjonowania instytucji 

i obiektów kultury; przedmiotem dofinansowania mogą być remonty, roboty budowlane, przebudowa 

(modernizacja) nieruchomości na cele działalności kulturalnej i edukacyjnej w zakresie kultury, również 

przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji. 

Szczegółowe informacje na temat ogłaszanych corocznie programów, wnioski oraz kryteria udzielania 

dotacji dostępne są na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN): www.mk.gov.pl 

 Dotacje udzielane przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ze środ-

ków finansowych z budżetu państwa w części, której dysponentem jest wojewoda. 

Zasady przyznawania dotacji na podstawie art. 74 pkt 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad za-

bytkami regulują stosowne artykuły rozdziału 7 ustawy (art. 75, 76, 77, 78) oraz Rozporządzenie Ministra 

Kultury z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restau-

ratorskie i roboty budowlane przy zabytku przy zabytku wpisanym do rejestru (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, 

poz. 940). Szczegółowe informacje o procedurach związanych ze składaniem wniosków dotacyjnych można 

otrzymać na stronie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: www.wkz.szczecin.pl 

 Dotacje Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Dotacje przyznawane są na prace przy utrzymaniu i rewaloryzacji zabytkowych parków a także zabytko-

wych obiektów budowlanych powiązanych z zielenią (np. zespołów pałacowo-folwarcznych z parkami). 

Dotyczy to inwestycji związanych np. z edukacją ekologiczną (ścieżki edukacyjno-przyrodnicze) czy ośrodkami 

dydaktyczno-naukowymi (np. ogród dendrologiczny). Wśród kryteriów przyznawania środków nie ma 

ograniczenia dotyczącego wpisu obiektu czy zespołu do rejestru zabytków. 

Informacje: www.wfos.szczecin.pl 

 Fundusz Kościelny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Daje dodatkową możliwość wsparcia prac przy zabytkach sakralnych. Jednym z celów funduszu jest dofi-

nansowanie prac remontowo-konserwatorskich i zabezpieczających zabytkowe obiekty sakralne, w szcze-

gólności polegających na remontach dachów, stropów, elewacji, osuszanie, izolacje, instalacje elektryczne, 

przeciwwłamaniowe itp. Dofinansowanie z funduszu nie obejmuje ruchomego wyposażenia obiektów sa-

kralnych, obiektów towarzyszących, typu dzwonnice, krzyże itp. a także stałych elementów wystroju 

wnętrz, typu polichromie, witraże, posadzki. 

Informacje dostępne na stronie: www.mswia.gov.pl 

 Inną forma pozyskania środków finansowych na ochronę dziedzictwa kultury jest partnerstwo publiczno-

prywatne 

Informacje: www.partnerstwopublicznoprywatne.info 

12.2. Środki zagraniczne 

Możliwości pozyskiwania wsparcia finansowego z funduszy europejskich w zakresie ochrony dziedzictwa 

kulturowego funkcjonują w ramach wielu projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych tzw. „miękkich”. 

Projekty inwestycyjne dzielą się na projekty dziedzictwa nieruchomego i dziedzictwa ruchomego. 

Wśród projektów dziedzictwa nieruchomego wyróżnia się projekty dotyczące m.in. renowacji, konserwacji 

i adaptacji na cele kulturalne obiektów historycznych bądź wpisanych do rejestru zabytków, rewitalizacji 

historycznych obszarów miejskich, w tym powojskowych, poprzemysłowych itp. 

W przypadku projektów dziedzictwa ruchomego wyróżnia się projekty dotyczące m.in. digitalizacji zaso-

bów dziedzictwa kulturowego, zabezpieczenia przed nielegalnym wywozem, kradzieżą lub zniszczeniem 

zabytków ruchomych. 

Projekty inwestycyjne mogą być realizowane w ramach, np.: 

 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Działanie 11.1 (dofinansowanie rewitalizacji, 

rewaloryzacji, konserwacji, renowacji a także adaptacji na cele kulturalne obiektów wpisanych do 

rejestru zabytków, zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem) www.mrr.gov.pl 

 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Działanie 6.4 (dofinansowanie ponadregional-

nych projektów turystycznych stanowiących wyjątkowe atrakcje regionu) www.mrr.gov.pl 

http://www.mk.gov.pl/
http://www.wkz.szczecin.pl/
http://www.wfos.szczecin.pl/
http://www.mswia.gov.pl/
http://www.partnerstwopublicznoprywatne.info/
http://www.mrr.gov.pl/
http://www.mrr.gov.pl/
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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego - Działanie 5.6, 6.6, 

Poddziałanie 5.2.1, 5.2.2, 6.2.1, 6.2.2 (dofinansowanie rewaloryzacji, konserwacji, renowacji 

a także adaptacji obiektów poprzemysłowych, powojskowych i popegeerowskich na cele kultural-

ne; prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach nie-

ruchomych - obiekty historyczne, układy urbanistyczne i ruralistyczne, dzieła architektury i bu-

downictwa, dzieła budownictwa obronnego, obiekty techniki, a zwłaszcza kopalnie, huty, elek-

trownie i inne zakłady przemysłowe, pozostałości historycznego osadnictwa; zakup i instalacja 

systemów zabezpieczeń obiektów i zespołów zabytkowych przed pożarem, kradzieżą i zniszczeniem; 

digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego) www.funduszeeuropejskie.gov.pl, www.rpo.wzp.pl 

 Europejskiej Współpracy Terytorialnej, np.: Program Polska-Brandenburgia - Działanie 1.1 (dofinan-

sowanie ochrony dóbr naturalnych i dóbr kultury, zapobieganie zagrożeniom naturalnym i techno-

logicznym) www.mrr.gov.pl 

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Działanie 3.4 (dofinansowanie zakupu obiektów charak-

terystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budynków będących zabytkami, 

z przeznaczeniem na cele publiczne, odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomni-

ków historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci, kultywowania tradycji 

społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów), www.prow.wzp.pl, www.minrol.gov.pl 

 Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, www.funduszngo.pl 

Fundusze nieinwestycyjne tzw. „miękkie” związane są m.in. z organizacją szkoleń, warsztatów, badań, 

wystaw itp. Część z projektów wymaga nawiązania współpracy międzynarodowej i znalezienia partnera 

zagranicznego. 

Projekty „miękkie” mogą być realizowane w ramach, np.: 

 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 7.3 (dofinansowanie inicjatyw lokalnych na te-

renach wiejskich z zakresu kultury (np. z zakresu kultywowania tradycji), www.mrr.gov.pl 

 Europejskiej Współpracy Terytorialnej, np.: Program Polska-Brandenburgia – Działanie 1.3, 3.1, 

3.2, Polska-Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia - Działanie 3.1, 3.2 (utrzymywania 

i wspólnego korzystanie z dóbr kultury, szczególnie w miastach bliźniaczych) www.mrr.gov.pl 

 Programu Kultura 2007-2013 - Działanie 1, 2, 3 (dofinansowanie nagród w dziedzinie dziedzic-

twa kulturowego, architektury, wsparcia badań w zakresie współpracy kulturalnej w Europie) 

www.mkidn.gov.pl 

Bardzo pomocne w uzyskaniu wiedzy o możliwościach pozyskania funduszy zagranicznych jest opraco-

wanie pt.: „Możliwości finansowania kultury z funduszy europejskich w latach 2007-2013”, opracowane 

przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dostępne na stronie: www.mk.gov.pl 

Opracowanie, w formie przewodnika, zawiera informacje o możliwościach finansowania projektów kultu-

ralnych, w tym z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego, w ramach programów krajowych i wspólno-

towych z udziałem środków UE. Opracowanie umożliwia dostosowanie planowanej inwestycji do odpo-

wiedniego projektu, analizuje kryteria, procedury oraz szanse pozyskania środków z szerokiej gamy funk-

cjonujących w latach 2007-2013 projektów z zakresu kultury. 

Uwaga! Wskazane powyżej możliwości wsparcia finansowego mają charakter informacyjny. W celu zna-

lezienia odpowiedniej formy dofinansowania na określone zadania należy każdorazowo dotrzeć do doku-

mentów programowych oraz kryteriów przyznawania dotacji, ponieważ mogą one ulegać zmianom. 

12.3. Realizacja i finansowanie przez samorząd lokalny zadań z zakresu ochrony zabytków 

Dotacje na ochronę dziedzictwa kulturowego z budżetów samorządów lokalnych, mogą być udzielane 

przez: 

 Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego 

Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym 

do rejestru, zgodnie z art. 81 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, i na podstawie 

uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 18 grudnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. 

Zachodniopomorskiego z 2008 r. Nr 20, poz. 366) o trybie i zasadach przyznawania dotacji celowej na 

prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 

położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego. 

Zasady udzielania dotacji, terminy składania wniosków oraz warunki ubiegania się o środki, określane są 

w ogłoszeniach o konkursach. 

Informacje: www.bip.um_zachodniopomorskie.pl 

 Samorząd powiatowy 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 1998 r. Nr 91, 

poz. 578 ze zm.) oraz ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, obowiązek finansowania prac 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.rpo.wzp.pl/
http://www.mrr.gov.pl/
http://www.prow.wzp.pl/
http://www.minrol.gov.pl/
http://www.funduszngo.pl/
http://www.mrr.gov.pl/
http://www.mrr.gov.pl/
http://www.mkidn.gov.pl/
http://www.mk.gov.pl/
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konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach spoczywa również na jednost-

kach samorządu terytorialnego szczebla powiatowego. 

Zasady i sposób finansowania prac przy zabytkach powinna określać uchwała Rady Powiatu. Do czasu 

wykonania niniejszego opracowania taka uchwała nie została podjęta przez Radę Powiatu w Goleniowie. 

 Samorząd gminny 

Zgodnie z w/w ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawą z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1990 r. Nr 16, poz. 95 ze zm.) finansowanie prac konserwatorskich, 

restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach jest również obowiązkiem jednostki samorządu tery-

torialnego szczebla gminnego. Dla jednostki samorządu terytorialnego, posiadającej tytuł prawny do 

obiektu, opieka nad zabytkiem jest jej zadaniem własnym. 

Możliwości finansowe gminy Przybiernów określa budżet gminy oraz, który identyfikuje projekty i zadania 

inwestycyjne zgodne z kierunkami rozwoju gminy. Część zadań Gminnego programu opieki nad zabytkami 

może być sfinansowana przez gminę w całości ze środków budżetowych, np. w formie dotacji celowych 

na zadania własne gminy w zakresie kultury i ochrony zabytków realizowane przez podmioty nienależące 

do sektora finansów publicznych, inne mogą być zaplanowane jako projekty do sfinansowania przy 

znacznym udziale środków pochodzących z funduszy pomocowych. 

Zadania programu opieki mogą też być realizowane przez instytucje kultury podległe gminie (np. muzea, 

biblioteki, izby tradycji) w ramach działalności bieżącej. Ponadto (w zakresie ustawy o działalności pożyt-

ku publicznego i wolontariacie) gminy mogą wspierać działalność kulturalną związaną z ochroną zabytków 

i tradycji prowadzoną przez organizacje pozarządowe (m.in. stowarzyszenia). 

Wskazane jest podjęcie przez Radę Gminy Przybiernów uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzie-

lania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisa-

nych do rejestru zabytków. 

Wzór uchwały, wniosku i sprawozdania z wykonanych prac w załączniku nr 4. 

 

13. Załączniki do Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Przybiernów 

 Rejestr zabytków nieruchomych - Zał. Nr 1 

 Rejestr zabytków ruchomych - Zał. Nr 2 

 Rejestr zabytków archeologicznych - Zał. Nr 3 

 Wzór uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwator-

skie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wraz z re-

gulaminem komisji, wnioskiem i sprawozdaniem z dotacji celowej zgodnie z instrukcją Krajowego 

Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków - Zał. Nr 4. 
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Załącznik nr 1 

do Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami 

 

 

Wykaz zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków  

na terenie Gminy Przybiernów 

 

L.p. Miejscowość Obiekt Nr rejestru Data wpisu 

1. Babigoszcz młyn wodny A-737 1972-10-21 

 
2. Biebrówek gajówka A-1352 1997-10-14 

3. Buk park dworski A-35 1955-04-22 

 
4. Buk dwór A-35 1955-04-22 

5. Buk 
założenie przestrzenne 
dworsko-parkowe A-1260 1994-05-05 

6. Czarnogłowy wiatrak holenderski A-502 1965-12-22 

 
7. Dzisna kościół św. Stanisława BM A-21 1954-06-18 

8. Łoźnica park dworski A-45 2000-07-04 

9. Łoźnica pałac A-1174 1991-02-20 

10. Łoźnica kościół MB Królowej Polski  A-405 1963-12-05 

11. Przybiernów wiatrak koźlak (nie istnieje) A-100 1956-05-15 

12. Przybiernów kościół Wniebowzięcia NMP A-324 1958-09-12 

 
13. Przybiernów plebania, ul. Kątna 2 A-411 1989-05-17 

14. Świętoszewo kościół (ruina) A-176 1963-12-05 

15. Włodzisław 
dzwonnica przy kościele MB 
Królowej Polski A-1214 1992-04-28 

16.  Włodzisław kościół MP Królowej Polski A-1215 1992-04-28 

17. Włodzisław cmentarz przykościelny A-1215 1992-04-28 
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Załącznik nr 2 

do Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami 

 

Wykaz zabytków ruchomych wpisanych do rejestru zabytków  

na terenie Gminy Przybiernów 

L.p. Miejscowość Miejsce przechowywania Rodzaj obiektu Nr rejestru Data wpisu 

1. Dzisna kościół św. Stanisława BM 

zespół wyposażenia 
świątyni, w tym: ołtarz, 
ambona, epitafium, 
polichromie, świeczniki B-7 2001-01-12 

2. Przybiernów kościół Wniebowzięcia NMP 

naczynia liturgiczne, w tym: 
kielich mszalny, naczynie na 
wodę święconą, konew 
chrzcielna B-150 1988-09-15 

3. Włodzisław kościół MB Królowej Polski  lichtarze (2 szt.) B-197 1990-02-22 

 
 

Załącznik nr 3 

do Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami 

 

Wykaz stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków 

na terenie Gminy Przybiernów 

L.p. Miejscowość 

Nr 
stanowiska Obiekt Okres 

Nr 
stanowiska 

wg AZP 

Nr 

rejestru Data wpisu 

1. Buk 1 grodzisko-zamek średniowiecze 23-09/1 648 1970-11-12 

 

2. Buk 2 grodzisko średniowiecze 23-09/2 649 1970-11-12 

3. Dzisna 1 grodzisko średniowiecze 25-08/3 647 1970-11-11 

 

4. Łoźnica 3 grodzisko 

wczesne 
średniowiecze 
/średniowiecze 25-09/6 699 1971-11-10 

5. Żychlikowo 1 grodzisko średniowiecze 24-09/7 714 1971-12-10 

6. Żychlikowo 2 
cmentarzysko 
kurhanowe kultura łużycka 24-09/8 713 1971-12-10 
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Załącznik nr 4 

do Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami 

 

 

Wzór uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków wraz z regulaminem komisji, wnioskiem i sprawozdaniem z dotacji celowej, 
zgodnie z instrukcją Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków 

 
 

Uchwała nr  /  /   
Rady Gminy Przybiernów 

z dnia ...................... 
w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków 

 
Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) 
 
Rada Gminy Przybiernów uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

1. Z budżetu gminy mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach ruchomych 
i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze gminy 
Przybiernów. 
2. Celem dotacji jest wspieranie i uzupełnianie działań właścicieli lub posiadaczy zabytków 
dla zapewnienia ochrony i konserwacji wartościowych elementów substancji zabytkowej. 

 
§ 2 

1. Dotacja może być udzielona każdemu, kto jest właścicielem lub posiadaczem zabytku, 
o którym mowa w § 1 ust. 1, z wyłączeniem zabytków będących w posiadaniu jednostek 
organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, które są finansowane ze 
środków finansowych przyznanych odpowiednio przez dysponentów części budżetowych 
bądź jednostki samorządu terytorialnego, którym podlegają te jednostki. 
2. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych do wykonania 
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach określonych 
w § 1, ust. 1, ustalonych na podstawie kosztorysu i programu prac zatwierdzonego przez 
właściwe organy konserwatorskie. 

 
§ 3 

1. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków może obejmować nakłady konieczne na: 
1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, 
2) przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych, 
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, 
4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich, 
5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, 
6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz, 
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7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku, 
8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenia w zakresie 
niezbędnym w celu zachowania tego zabytku, 
9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite 
odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki, 
10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 
50% oryginalnej substancji tej przynależności, 
11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych 
odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych, 
12) modernizacje instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które 
mają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności, 
13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, 
14) uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków 
archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych, 
15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów 
zabytkowego układu parku lub ogrodu; 
16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych niezbędnych do wykonania 
prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7–15, 
17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej. 
2. Przeprowadzenie prac lub robót, o których mowa w pkt 1–17, wymaga wyłonienia ich 
wykonawcy na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.). 
3. Prowadzenie prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do 
rejestru wymaga pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podstawie ustawy 
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, 
poz. 1568 z późn. zm.). 

 
§ 4 

1. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie 
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków, w zależności od środków zaplanowanych w budżecie gminy. 
2. W szczególnych przypadkach, jeśli zabytek, o którym mowa w ust. 1, posiada wyjątkową 
wartość historyczną, artystyczną lub naukową, albo wymaga przeprowadzenia złożonych 
pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych, dotacja może być udzielona do wysokości 100% nakładów na wykonanie tych 
prac lub robót. 
3. W przypadku, jeżeli stan zachowania zabytku, o którym mowa w § 1 ust. 1, wymaga 
niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, 
dotacja może być również udzielona do wysokości 100% nakładów na wykonanie tych prac 
lub robót. 

§ 5 
Łączna kwota dotacji udzielonych ze środków publicznych na dofinansowanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa 
w § 1, ust. 1, nie może przekraczać 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac 
lub robót. 
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§ 6 
1. Udzielenie dotacji może nastąpić po złożeniu przez właściciela lub posiadacza zabytku 
wniosku w tej sprawie do Wójta Gminy Przybiernów za pośrednictwem Wydziału 
.................... Wnioski należy składać w terminie do ......................... każdego roku 
poprzedzającego rok realizacji prac lub robót według wzoru stanowiącego załącznik nr …do 
niniejszej uchwały. 
2. Termin, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się o 
dotacje na prace interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku. 
3. Wnioski o przyznanie dotacji opiniuje…………………… (np. komisja powołana w formie 
uchwały przez Radę Gminy Przybiernów zgodnie z regulaminem komisji). 
 

§ 7 
1. Rada Gminy Przybiernów, w miarę posiadanych środków, ustala w budżecie gminy 
wysokość wydatków przeznaczonych na dotacje. 
2. Rada Gminy Przybiernów udziela dotacji na przeprowadzenie prac lub robót w drodze 
uchwały. 
 

§ 8 
Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy określającej w szczególności: 
1) zakres planowanych prac lub robót oraz termin ich realizacji, 
2) wysokość udzielonej dotacji oraz termin i tryb jej płatności, 
3) tryb kontroli wykonania umowy, 
4) sposób i termin rozliczania dotacji, 
5) przyczyny, warunki, sposób i termin zwrotu dotacji, 
6) zobowiązanie podmiotu dotowanego do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm.); 
7) zobowiązanie podmiotu dotowanego do niezbywania zabytku odnowionego w ramach 
przyznanej dotacji w ciągu 3 lat od daty rozliczenia dotacji. 

 
§ 9 

Rozliczenie końcowe realizacji zadania następuje w sposób i w terminach określonych w 
umowie, które podmiot dotowany składa w Wydziale .................... według wzoru 
stanowiącego załącznik nr …. do niniejszej uchwały. 
 

§ 10. 
1. Wydział ................. prowadzi dokumentację udzielonych dotacji oraz informuje o tym inne 
organy uprawnione do udzielania dotacji na prace lub roboty przy zabytkach. 
2. Wydział ................. ogłasza na tablicy ogłoszeń Urzędu uchwałę o przyznaniu dotacji. 
3. Każdemu przysługuje prawo wglądu do dokumentacji, o której mowa w ust. 1, na 
zasadach określonych w przepisach dotyczących dostępu do informacji publicznej. 

 
§ 11 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr...../ ...../.... 
Rady Gminy Przybiernów z dnia............r. 

 
 
WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, 
RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO 
REJESTRU 
 
 
I. PODSTAWOWE INFORMACJE O ZABYTKU I WNIOSKODAWCY 
A. DANE O ZABYTKU 
1. NAZWA ZABYTKU 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
2. DANE O ZABYTKU 
nr rejestru zabytków:................................................................ 
z dnia:....................................................................................... 
3. DOKŁADNY ADRES ZABYTKU LUB MIEJSCE JEGO PRZECHOWYWANIA 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
4. UZASADNIENIE istotnego znaczenia historycznego, artystycznego lub naukowego 
zabytku dla regionu 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
B. WNIOSKODAWCA 
1. IMIĘ I NAZWISKO/NAZWA 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
2. ADRES/SIEDZIBA/GMINA/POWIAT 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
3. NR NIP: ........................................................................ 
4. INNE DANE (dot. jednostek organizacyjnych) 
1) FORMA PRAWNA........................................................................ 
2) NAZWA I NR REJESTRU........................................................................ 
DATA WPISU DO REJESTRU / EWIDENCJI........................................................................ 
NR REGON........................................................................ 
OSOBY UPOWAŻNIONE DO REPREZENTOWANIA WNIOSKODAWCY 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
BANK (nazwa, adres) i NR KONTA WNIOSKODAWCY 
...................................................................................................................................................
........................................................................................................................... 
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C. TYTUŁ DO WŁADANIA ZABYTKIEM........................................................................ 
(własność, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, inne) 
Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sad Rejonowy księga wieczysta nr  
........................................................................ 
D. UZYSKANE POZWOLENIA 
1. Pozwolenie na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytku wydane przez: ........................................................................ 
z dnia: ........................................................................ 
nr zezwolenia: ........................................................................ 
2. Pozwolenie na budowę wydane przez: ........................................................................ 
z dnia: ........................................................................ 
nr zezwolenia: ........................................................................ 
3. Zgłoszenie robót budowlanych 
do…………………………………………………………………………………… 
z dnia: ........................................................................ 
Zgłoszony/niezgłoszony przez organ sprzeciw: decyzja nr…………………….. 
z dnia………………….. 
II. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PRACACH LUB ROBOTACH 
A. ZAKRES RZECZOWY PRAC LUB ROBÓT I ICH CHARAKTERYSTYKA 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
B. UZASADNIENIE CELOWOŚCI PRAC LUB ROBÓT 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
C. TERMIN REALIZACJI (planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac) 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
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D. PRZEWIDYWANE KOSZTY REALIZACJI PRAC LUB ROBÓT ORAZ ŹRÓDŁA ICH 
FINANSOWANIA 
 

Przewidywane 
koszty realizacji 
prac lub robót 
oraz źródła ich 
sfinansowania 

Zakres rzeczowy 
 

Kwota Udział w 
całości 
kosztów (w %) 

Przedmiot i kwota 
wnioskowanego 
dofinansowania 

   

Środki własne 
wnioskodawcy 

   

Inne źródła (należy 
wskazać): 

   

    

    

    

Ogółem 
 

   

 
 
E. HARMONOGRAM I PRELIMINARZ CAŁKOWITYCH KOSZTÓW ZADANIA WRAZ ZE 
ŹRÓDŁAMI FINANSOWANIA 

Termin 
prowadzenia 
prac 

Rodzaj prac 
 

Koszt 
ogółem 

Środki 
własne 

Dotacje 
gminy 

Inne źródła 

      

      

      

      

      

 
III. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY 
Wykaz wykonanych przez wnioskodawcę w ostatnich 3 latach prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku nieruchomym/ruchomym, wpisanym do 
rejestru zabytków, z podaniem wysokości wydatków poniesionych na ich przeprowadzenie, 
w tym sfinansowanych ze środków publicznych 

Rok Zakres wykonanych prac Koszt prac Dotacje ze środków 
publicznych 
(wysokość, źródło) 
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IV. WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZY SKŁADANIU WNIOSKU 
1) Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia decyzji o wpisie do rejestru zabytków 
obiektu, którego dotyczą prace lub roboty. 
2) Dokument potwierdzający tytuł władania zabytkiem (np. aktualny wypis z rejestru gruntów 
lub aktualny odpis z księgi wieczystej, akt notarialny). 
3) Decyzja właściwego organu ochrony zabytków zezwalająca na przeprowadzenie prac lub 
robót. 
4) Pozwolenie na budowę, jeżeli wskazane/planowane prace lub roboty wymagają uzyskania 
takiego pozwolenia ewentualnie zgłoszenie robót budowlanych i informacja o 
zgłoszonym/niezgłoszonym przez organ sprzeciwie. 
5) Fotograficzna dokumentacja zabytku. 
6) Informacja o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych organów. 
7) Informacja o zgodności z lokalnym i wojewódzkim programem opieki nad zabytkami. 
8) Oświadczenie wnioskodawcy o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów 
publiczno-prawnych. 
9) W przypadku, gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą, do wniosku o udzielenie dotacji 
dołącza się informacje o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku – 
sporządzoną w zakresie i według zasad określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 
2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 
 
 
 
V. PODPISY 
1. Podpis wnioskodawcy (osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy) 
 
........................................................................ 
 
 
Przybiernów, dnia................... 
 
UWAGA! 
Dotacje są udzielane na zasadach określonych w uchwale Rady Gminy Przybiernów 
nr..../..../.... z dnia ..................... r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji 
celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków. 
W przypadku stwierdzenia, że we wniosku podano nieprawdziwe Wójt zastrzega sobie 
prawo do żądania zwrotu przyznanych środków. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr...../...../.... 
Rady Gminy Przybiernów z dnia.......r. 

 
REGULAMIN PRACY KOMISJI 

rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji celowych na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 
położonych na obszarze gminy Przybiernów, nie stanowiących własności gminy. 

 

§ 1 
Wójt Gminy Przybiernów powołując komisję, określi jej szczegółowe zasady działania i 
kryteria, jakimi powinna się kierować przy rozpatrywaniu wniosków. 

 

§ 2 
Podstawę pracy komisji stanowią udokumentowane wnioski podmiotów uprawnionych 
złożone w terminie określonym w uchwale. Wnioski złożone po terminie lub niekompletne nie 
będą rozpatrywane. 

 

§ 3 
Do zadań komisji należy: 
1) opiniowanie wniosków o przyznanie dotacji na planowane prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 
2) opiniowanie wniosków o przyznanie dotacji na prace interwencyjne wynikające z 
zagrożenia zabytku wpisanego do rejestru zabytków. 

 

§ 4 
1. Komisja dokonuje oceny wniosków według następujących kryteriów: 
1) dostępność zabytku dla ogółu społeczności lokalnej i turystów oraz rola zabytku 
w kształtowaniu przestrzeni publicznej, 
2) promowanie kultury oraz historii regionu, 
3) ranga zabytkowo-artystyczna obiektu, 
4) stan zachowania obiektu, 
5) fakt kontynuowania prac, 
6) wysokość zaangażowanych środków własnych, 
7) ocena realności wykonania planowanych prac w świetle przewidywanych kosztów, 
8) zgodność z gminnym programem opieki nad zabytkami. 
2. Preferuje sie prace kompleksowe, możliwe do realizacji w ciągu 1 roku. 

 

§ 5 
1. Komisja pracuje na posiedzeniach, którym przewodniczy dyrektor Wydziału 
…....................., zwany dalej przewodniczącym. 
2. Posiedzenia komisji zwołuje przewodniczący. 

 

§ 6 
1. Komisja podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym, przy obecności całego jej składu, 
zwykłą większością głosów. 
2. Przewodniczący przedkłada Wójtowi wykaz zawierający zestawienie pozytywnie przez nią 
zaopiniowanych wniosków, na które może być udzielona dotacja. 
3. Protokoły z posiedzeń komisji oraz wykaz, o którym mowa w ust. 2, podpisuje 
przewodniczący. 

 

§ 7. 
Obsługę administracyjno-techniczną zapewnia Wydział …................... 
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Załącznik nr 3 do uchwały nr…./ …. /.. 
Rady Gminy Przybiernów z dnia….........r. 

 
 

…........................................................... 
…........................................................... 
Wnioskodawca: 
…........................................................... 
…........................................................... 
Adres wnioskodawcy: 
…........................................................... 

 
 

SPRAWOZDANIE 
z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, na które została udzielona 
dotacja/zostały przekazane środki* 

 
Niniejszym przedstawiam sprawozdanie merytoryczne i finansowe z wykonania prac 
przy obiekcie zabytkowym, objętych umową nr….......................................... 
1. Sprawozdanie merytoryczne (zwięzły opis wykonanych prac z podaniem zakresu realizacji 
poszczególnych etapów/zadań) 
….................................................................................................................................... 
….................................................................................................................................... 
….................................................................................................................................... 
….................................................................................................................................... 
….................................................................................................................................... 
….................................................................................................................................... 
….................................................................................................................................... 
….................................................................................................................................... 
….................................................................................................................................... 
* Niepotrzebne skreślić 
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2. Sprawozdanie finansowe 
 

A. Zestawienie kosztów 
 

Całkowity koszt wykonanych prac                     zł (brutto) 
 

W tym koszty pokryte ze środków 
własnych 
 

  
                    zł (brutto) 
 

Koszty pokryte z dotacji gminy zł (brutto) 
 

  
                     zł (brutto) 
 

W tym koszty pokryte ze środków 
pochodzących z innych źródeł (wskazać 
źródła) 

Nazwa źródła finansowania Kwota 
zł (brutto) 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
B. Zestawienie faktur 

Lp. Wystawca dokumentu 
księgowego 

Nr dokumentu 
księgowego 

Data Nazwa wydatku Źródła 
finansowania 

Kwota w zł 
(brutto) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 Łącznie      
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3. Załączniki do sprawozdania z wykorzystania środków na prace przy obiekcie 
zabytkowym** 
1. pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac objętych 

wnioskiem*** 
2. pozwolenie na budowę*** 
3. obmiar przeprowadzonych prac i robót 
4. protokół odbioru przez właściwe służby konserwatorskie i budowlane przeprowadzonych 

prac i robót 
5. kserokopie faktur lub rachunków, 
6. protokół z wyboru wykonawcy  
7. oświadczenie o zgodności dołączonych danych ze stanem faktycznym wraz z 

pouczeniem o odpowiedzialności z art. 233 kodeksu karnego 
8. fotograficzna dokumentacja zabytku po zakończeniu prac 
 
 
Przybiernów, data................................ 
..................................................... 
podpisy, pieczęć 
 
4. Ocena sprawozdania 
A. Zakres merytoryczny 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
B. Zakres finansowy 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
** Kserokopie potwierdzone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem 
*** O ile dokument nie był wymagany jako załącznik do wniosku o udzielenie dotacji lub 
wystąpiły zmiany 
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UCHWAŁA NR XXXVI/291/10 

 RADY GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI 

 z dnia 26 marca 2010 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 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, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, 

poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, 

poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, 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 

art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, 

poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775; 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), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 

2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 164, 

poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775; 

z 2008 r. Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 

o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, 

poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, 

Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463; z 2009 r. Nr 56, poz. 458), w związku z art. 9 i art. 28 § 4 usta-

wy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 80, poz. 60, Nr 86, poz. 732, 

Nr 85, poz. 727, Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, 

Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 120, poz. 818, Nr 195, poz. 1414, Nr 225, 

poz. 1671, Nr 112, poz. 769, Nr 192, poz. 1378; z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, 

Nr 180, poz. 1109, Nr 209, poz. 1316, Nr 209, poz. 1320, Nr 209, poz. 1318; z 2009 r. Nr 18, 

poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323) Rada Gminy uchwala, 

co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXIX/229/09 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 26 czerwca 

2009 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, o którym mowa w § 2.1. wprowadza się następu-

jącą zmianę: 

1) pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„10) Lipnik - Boczarów Katarzyna.”. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady: 

Jerzy Wojciechowski 
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UCHWAŁA NR LXI/410/10 

 RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU 

 z dnia 31 marca 2010 r. 

uchylająca uchwałę w sprawie zasad i trybu zwrotu osobom fizycznym części kosztów 

związanych z usunięciem z nieruchomości wyrobów zawierających azbest. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

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

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

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

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

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

poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230) Rada Miejska Białogardu uchwala, co 

następuje: 

§ 1. Traci moc uchwała Nr XLII/294/09 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie 

zasad i trybu zwrotu osobom fizycznym części kosztów związanych z usunięciem z nieruchomości wyro-

bów zawierających azbest (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 51, poz. 1290). 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady: 

Sławomir Domański 
722 
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UCHWAŁA NR XLI/337/10 

 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE 

 z dnia 18 marca 2010 r. 

w sprawie Regulaminu Targowiska w Białym Borze. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 

Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 154, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. 

Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, 

poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. NR 48, 

poz. 327, NR 138, poz. 974, 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 art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 

2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, 

poz. 449 z późn. zm.) Rada Miejska w Białym Borze uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustanawia Regulamin Targowiska w Białym Borze w następującym brzmieniu: 

1. Targowisko w Białym Borze zlokalizowane na działkach nr 97/1, 97/2, 97/3 i części dz. 100 obręb 

04 miasta Biały Bór czynne jest we wszystkie dni tygodnia od godz. 5.00 do godz. 18.00. 

2. Nadzór nad targowiskiem sprawuje Urząd Miejski w Białym Borze. 
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3. Odpowiedzialnym za prawidłowe funkcjonowanie targowiska, w tym za pobieranie opłaty targowej 

jest inkasent zatrudniony przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białym Borze. 

4. Regulamin targowiska oraz stawki opłaty targowej umieszcza się na tablicy ogłoszeń na terenie 

targowiska. Od osób prowadzących działalność handlową i gastronomiczną pobierana jest dzienna opłata 

targowa. Dowodem uiszczenia opłaty jest pokwitowanie wystawione przez inkasenta. Stawki opłaty tar-

gowej ustalane są uchwałą Rady Miejskiej. 

5. Warunkiem prowadzenia sprzedaży na targowisku jest posiadanie dowodu uiszczenia dziennej 

opłaty targowej. 

6. Na targowisku może być prowadzona działalność handlowa i gastronomiczna. 

7. Działalność handlowa i gastronomiczna może być prowadzona: 

– z pojazdów (samochody, przyczepy itp.), 

– ze stoisk (stoły itp.), 

– w formie obnośnej (z ręki, z ziemi, wiaderka, kosza, wózka itp.). 

8. Uprawnieni do wykonywania handlu na targowisku są: 

– osoby fizyczne i 

– osoby prawne, 

– jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. 

9. Na targowiskach nie mogą być sprzedawane: 

– napoje alkoholowe, 

– nafta, benzyna, spirytus skażony (denaturat), trucizny i inne materiały niebezpieczne oraz ła-

twopalne, 

– pojazdy mechaniczne, 

– broń, amunicja, materiały oraz artykuły pirotechniczne i wybuchowe, 

– inne artykuły, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie odrębnych przepisów. 

10. Handel środkami spożywczymi może odbywać się po spełnieniu przez handlujących warunków 

określonych w odrębnych przepisach. 

11. Handel artykułami pirotechnicznymi jest dozwolony wyłącznie w czasie i na warunkach określo-

nych w odrębnych przepisach, w tym w odpowiednim zarządzeniu Burmistrza Białego Boru. 

12. Handlujący korzystający z energii elektrycznej na targowiskach ponoszą koszty zużytej energii na 

podstawie indywidualnej umowy z zarządcą targowiska. 

13. Osoby prowadzące działalność handlową i gastronomiczną na targowiskach zobowiązane są do: 

– przestrzegania regulaminu targowiska, 

– przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie prowadzonej działalności, a w szcze-

gólności przepisów sanitarnych, porządkowych, weterynaryjnych, przeciwpożarowych, doty-

czących praw konsumenta, 

– zajmowania miejsc sprzedaży wskazanych przez inkasenta, 

– wykonywania poleceń inkasenta, 

– używania sprawnych urządzeń pomiarowych z ważną legalizacją; urządzenia pomiarowe 

winny być tak użytkowane, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości i rze-

telności ważenia, mierzenia i liczenia, 

– umieszczania na towarach cen w sposób widoczny dla kupującego, 

– zachowania porządku i czystości na swoim stanowisku, zarówno w trakcie handlu jak i po jego 

zakończeniu oraz wrzucania zebranych odpadów do pojemników, przeznaczonych do tego celu, 

– poddania się kontroli przez organy do tego upoważnione. 

14. Osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny posiadać pełną dokumentację dotyczącą za-

kresu prowadzonego handlu oraz dokument tożsamości ze zdjęciem osoby handlującej. 

15. Osoba sprzedająca produkty pochodzenia leśnego zobowiązana jest do umieszczania przy swoim 

miejscu sprzedaży informacji zawierającej imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. 

16. Na targowiskach zabrania się: 

– odstępowania miejsc sprzedaży innym osobom bez zgody inkasenta, 
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– zajmowania miejsca do sprzedaży na drogach, chodnikach, trawnikach, miejscach parkingo-

wych i innych miejscach przeznaczonych do ruchu lub w sposób hamujący i utrudniający ruch, 

– prowadzenia gier hazardowych, 

– spożywania napojów alkoholowych 

17. Inkasent zobowiązany jest do: 

– wskazania osobom prowadzącym sprzedaż miejsca jej prowadzenia, 

– nadzoru w zakresie utrzymania porządku i czystości na targowisku, 

– czuwania nad przestrzeganiem postanowień regulaminu targowiska. 

18. Targowisko winno być wyposażone w odpowiednie stoły i pojemniki do gromadzenia odpadów. 

19. Osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu oraz przepisy prawa ponoszą odpowie-

dzialność na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białego Boru. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady: 

Tadeusz Wiktor Markiewicz 
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UCHWAŁA NR XXXVIII/358/10 

 RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH 

 z dnia 16 marca 2010 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania 

nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania na czas nieoznaczony. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 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, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 

poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 

poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, 

Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XIV/118/07 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie 

określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich 

wydzierżawiania na czas nieoznaczony wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

  „3. Sprzedaż lokali w budynkach wielolokalowych odbywa się z jednoczesną sprzedażą udziału 

w prawie własności lub w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu niezbędnej do racjonalnego 

korzystania z nieruchomości.”; 

2) uchyla się § 6; 

3) w § 7 uchyla się ust. 4. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobolic. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady: 

Zdzisław Czarnecki 
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UCHWAŁA NR XXXVIII/359/10 

 RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH 

 z dnia 16 marca 2010 r. 

w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych 

oraz wysokości stawki procentowej. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 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, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 

poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 

poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, 

Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust. 1b 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, 

Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. 

Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 220, poz. 1412 

oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335 i 340, Nr 98, poz. 817, Nr 161, poz. 1279 i 1281, 

Nr 206, poz. 1590), uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Przy sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych na-

jemców ustala się bonifikatę w wysokości 95% od ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej zgodnie 

z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Przepis ten stosuje się 

odpowiednio przy sprzedaży budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

2. Udzielenie bonifikaty, o której mowa w ust. 1, wyłącza możliwość rozłożenia na raty ceny sprze-

daży lokalu mieszkalnego. 

§ 2. Bonifikatę określoną w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały stosuje się wyłącznie w przypadku, kiedy 

najemca zadeklaruje jednorazowe uiszczenie całej ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobolic. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady: 

Zdzisław Czarnecki 
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UCHWAŁA NR XXXVIII/360/10 

 RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH 

 z dnia 16 marca 2010 r. 

w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 

oraz wysokości stawki procentowej. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 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, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 

poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 

poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, 

Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 4 ust. 7 pkt 2 ustawy 

z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nierucho-

mości (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1459; z 2007 r. Nr 191, poz. 1371 oraz z 2009 r. Nr 206, 

poz. 1590), uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 95% od opłaty z tytułu przekształce-

nia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszka-

niowe lub przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych. 

2. W przypadku wielofunkcyjnego zagospodarowania nieruchomości, bonifikatę określoną w ust. 1 

stosuje się proporcjonalnie do części nieruchomości wykorzystywanej na cele mieszkaniowe. 

3. Bonifikatę określoną w ust. 1 stosuje się wyłącznie w przypadku, kiedy użytkownik wieczysty za-

deklaruje jednorazowe uiszczenie całej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 

w prawo własności nieruchomości. 

§ 2. Do opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ustalo-

nej przy zastosowaniu bonifikaty, o której mowa w § 1 ust. 1, należy doliczyć koszty sporządzenia przez 

rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego nieruchomości. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobolic. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVIII/165/08 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 29 kwietnia 2008 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności nieruchomości. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady: 

Zdzisław Czarnecki 
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UCHWAŁA NR XXXVIII/363/10 

 RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH 

 z dnia 16 marca 2010 r. 

w sprawie ustanowienia znaku graficznego - logo gminy Bobolice oraz zasad jego użytkowania. 

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 późniejszymi zmianami) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 

1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, z późniejszymi zmianami) Rada Miejska 

w Bobolicach uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się znak graficzny zwany dalej logo, który jest podstawą wizualnej identyfikacji mia-

sta i gminy Bobolice. 

§ 2. Specyfikacja Logo w postaci Księgi Znaku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Zasady użytkowania logo znajdują się w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobolic. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady: 

Zdzisław Czarnecki 

 

 

Załącznik nr 1 

do uchwały Nr XXXVIII/363/10 

Rady Miejskiej w Bobolicach 

z dnia 16 marca 2010 r. 

KSIĘGA ZNAKU GMINY BOBOLICE 

1. Wstęp 

W listopadzie 2009 r. Urząd Miejski w Bobolicach ogłosił konkurs na opracowanie znaku graficznego - 

logo do identyfikacji wizualnej Miasta i Gminy Bobolice. Celem konkursu było wyłonienie projektu graficz-

nego - logo, który stanie się oficjalną częścią identyfikacji wizualnej Miasta i Gminy Bobolice. Konieczność 

opracowania logo turystycznego - wyróżnika gminy Bobolice została wskazana w „Programie Rozwoju 

Turystyki na lata 2007 - 2015”. Logo turystyczne oraz system identyfikacji wizualnej stanowią niezwykle 

ważny element w komunikacji oferty z rynkiem zewnętrznym. Opracowanie i wprowadzenie jednolitego 

znaku, logo turystycznego, które będzie promowało obszar całego i miasta i gminy stanowi dobry zabieg 

w kierunku uaktywnienia miasta i budowania turystycznego wizerunku miejsca. 

2. Charakterystyka znaku 

Logotyp gminy Bobolice powinien być zawsze zgodny z zaprojektowanymi proporcjami, kolorystyką oraz 

układem. 

Logotyp składa się z symbolu kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Bobolicach oraz 

elementów graficznych, pod którymi wkomponowano napis „Bobolice” 

Logotyp zainspirowany został malowniczym położeniem miejscowości oraz charakterystycznym kościołem 

w stylu neogotyckim. W otoczeniu dolin i jezior miasto emanuje pozytywną energią, co symbolizuje słoń-

ce, a niebo to otwartość jego mieszkańców. 

Znak został zaprojektowany w taki sposób, by mógł być rozwijany w system kompleksowej identyfikacji 

atrakcji, walorów i aktywności związanych z miastem Bobolice i jego okolicami. 
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3. Kolorystyka znaku 

Wersja podstawowa znaku zawiera dwa kolory nawiązujące do położenia Bobolic, ukształtowania krajo-

brazu, otwartości mieszkańców: zielony i niebieski. Znak występuje również w wersjach przeznaczonych 

do stosowania na tle czarnym oraz w wersjach monochromatycznej walorowej (skala szarości) i mono-

chromatycznej (czarno-białej). 

Poniżej przedstawiono specyfikacje barw w podstawowych systemach. 

 

barwa / technika CMYK RGB PANTONE wersja obraz 

 

29-3-9-0 153-203-220 H 370-6C wersja 

podstawowa 

 

 

68-38-99-5 82-118-54 H 590-8C 

 

0-0-0-100 31-26-23 Hexachrome 

Black C 

wersja czarno 

- bała 

 

 

0-0-0-50 131-130-129 H 640-12 C wersja w 

skali szarości 

 

 

4. Kompozycyjne warianty znaku 

 
5. Użycie znaku. Obszar ochronny 

Znak we wszystkich wersjach dystrybuowany jest wraz z polem ochronnym i przy umieszczaniu go nale-

ży traktować krawędź pola ochronnego jako granicę znaku. Pole ochronne to minimalny obszar wokół 

elementu graficznego, na którym nie powinna znajdować się żadna obca forma graficzna. Krawędź pola 

ochronnego nie ma obrysu (na rysunkach pokazano ją w celach demonstracyjnych); znak najlepiej wyglą-

da umieszczony na większym polu w kolorze tła (białym lub czarnym). Wszystkie wersje znaku występują 

z tłem w kolorze białym oraz czarnym. Należy dobierać odpowiednią wersję znaku do konkretnego zasto-

sowania. Wyjątki od reguły stosowania pola ochronnego opisane są w rozdziale Stosowanie znaku. 
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6. Skalowanie znaku 

Znak został wykonany w wektorowej technice komputerowej umożliwiającej skalowanie przy pomocy 

odpowiednich programów bez ograniczeń pod warunkiem użycia odpowiedniej wersji dołączonej do dys-

trybucji (pliki w formatach jpg i pdf). Jedynym ograniczeniem skalowania znaku jest zachowanie czytel-

ności wszystkich jego elementów. Należy pamiętać, aby znak był skalowany proporcjonalnie. 

13,50 mm x 15,00 mm 

26,90 mm x 30,00 mm 
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67,25 mm x 75,00 mm 

100,875 mm x 112,50 mm 
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134,50 mm x 150,00 mm 

 

 

7. Stosowanie znaku 

Znak w większości zastosowań powinien być reprodukowany zgodnie z zaleceniami niniejszego załączni-

ka. Dopuszcza się stosowanie znaku w tle, jako element częściowo przykryty np. tekstem lub w postaci 

znaku wodnego. Wówczas można odejść od podanej kolorystyki, rozjaśniając ją aż do uzyskania oczeki-

wanego efektu. W szczególnych sytuacjach znak może być umieszczany pod zmienionym kątem (np. na 

gadżetach reklamowych) lub we fragmencie (elementy identyfikacji). W takich sytuacjach można odejść 

od obowiązku stosowania pola ochronnego. Przy ww. modyfikacjach znaku oraz używania jego fragmen-

tów, podobnie jak w przypadku tworzenia znaków dodatkowych, należy kierować się podstawowymi 

zasadami projektowania graficznego, toteż zaleca się wykonanie takiego projektu przez osoby profesjo-

nalnie zajmujące się projektowaniem graficznym. 

8. Przykłady zastosowań znaku 

Znak został zaprojektowany do wykorzystania w wielu sytuacjach i technikach. Jako znak promocyjny 

gminy Bobolice w odpowiednich wersjach może znaleźć się na wszelkich materiałach promocyjnych, ko-

pertach, papierach firmowych, wizytówkach, stronie internetowej, paskach sponsorskich materiałów nie 

własnych, gadżetach reklamowych i w wielu innych miejscach. 

Istnieje możliwość reprodukcji znaku zarówno w formie drukowanej, jak i poprzez wyświetlanie, nakleja-

nie z folii, tłoczenie, wycinanie modeli przestrzennych. Załączone do katalogu pliki pozwalają na jego sze-

rokie zastosowanie. Katalog znaku nie zawiera identyfikacji opartej na znaku, dlatego jego stosowanie 

ograniczają jedynie zasady zawarte w niniejszym katalogu. 
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na wizytówkach 

 

        

   
na gadżetach 
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na odzieży reklamowej 

 

 

9. Postanowienia końcowe 

Zasady użytkowania logo gminy Bobolice zostały określone w załączniku nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/363/2010 

Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie ustanowienia znaku graficznego - logo 

gminy Bobolice oraz zasad jego użytkowania. 

 

 

 

Załącznik nr 2 

do uchwały Nr XXXVIII/363/10 

Rady Miejskiej w Bobolicach 

z dnia 16 marca 2010 r. 

ZASADY UŻYTKOWANIA LOGO GMINY BOBOLICE 

§ 1. Ustala się zasady używania logo miasta i gminy Bobolice ustanowionego uchwałą Nr XXXVIII/363/10 

w sprawie ustanowienia znaku graficznego - logo gminy Bobolice oraz zasad jego użytkowania zwanego 

dalej „logo”. 

§ 2. Logo jest własnością miasta i gminy Bobolice. 

§ 3. 1. Logo może być używane wyłącznie przez organy gminy oraz jednostki organizacyjne Gminy 

Bobolice z zastrzeżeniem paragrafów następnych, w szczególności: 

a) Radę Miejską w Bobolicach, 

b) Burmistrza Bobolic, 

c) Urząd Miejski w Bobolicach, 

d) jednostki organizacyjne i instytucje podległym. 

2. Logo może być używane tylko zgodnie ze wzorem graficznym określonym w uchwale, o której 

mowa w § 1. 

3. Używanie logo nie może być sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, porządkiem pu-

blicznym oraz naruszać dobre imię gminy Bobolice. 

4. Logo nie może być wykorzystywane w kampaniach związanych z wyborami lub referendami. 

§ 4. Logo może być używane na następujących polach eksploatacji: 

a) wyłączne używanie i wykorzystywanie znaku graficznego we wszelkiej działalności promocyjnej, 

reklamowej, korespondencyjnej i informacyjno-edukacyjnej, 

b) utrwalanie i zwielokrotnianie znaku graficznego wszelkimi technikami graficznymi, 

c) obrót oryginałem lub egzemplarzami, na których znak graficzny utrwalono (wprowadzanie do ob-

rotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy), 

d) rozpowszechnianie znaku graficznego w sposób inny poprzez publiczne wystawianie, wyświetla-

nie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, 

e) publiczne udostępnianie znaku graficznego w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miej-

scu i czasie przez siebie wybranym, 

f) rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym, 

g) wprowadzanie znaku graficznego do pamięci komputera i umieszczania w sieci Internet. 
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§ 5. Logo może być używane: 

a) na wszystkich imprezach krajowych i zagranicznych, na których miasto jest gospodarzem, uczest-

nikiem lub patronem, 

b) podczas wszelkich wydarzeń o charakterze kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym i turystycznym, 

które są wspierane organizacyjnie, finansowo lub informacyjnie przez Urząd Miejski w Bobolicach, 

c) do sygnowania wydawnictw i dokumentów Urzędu Miejskiego w Bobolicach z wyjątkiem oko-

liczności, o których mowa w uchwale Rady Miejskiej Nr XX/209/04 w sprawie w sprawie zasad 

używania herbu i flagi Gminy Bobolice przez podmioty inne niż Gmina z dnia 22 października 2004 r., 

d) jako element dekoracyjny na wszelkich upominkach i pamiątkach związanych z miastem i gminą 

Bobolice, 

e) w innych przypadkach, jeżeli związane jest to bezpośrednio z działaniami promocyjno-reklamowymi 

Gminy Bobolice. 

§ 6. Logo może być umieszczane w szczególności: 

a) na budynkach siedzib podmiotów wymienionych w § 2 ust. 1, 

b) w pomieszczeniach urzędowych, 

c) z okazji publicznych uroczystości gminnych w miejscu ich odbywania, 

d) na pismach i dokumentach urzędowych, 

e) na pieczęciach, emblematach i innych symbolach władz samorządowych Miasta i Gminy, 

f) na oficjalnych stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy, 

g) na wizytówkach i identyfikatorach, 

h) na służbowych samochodach, 

i) na materiałach promujących Miasto i Gminę. 

§ 7. Logo może być używane tylko w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych z opisem w Księdze 

Znaku Gminy Bobolice. Nie dopuszcza się stosowania stylizacji logo. 

§ 8. Logo pełni funkcję promocyjną Gminy i umieszczane będzie głównie na materiałach promujących 

i kreujących wizerunek Gminy. 

§ 9. 1. Używanie bądź rozpowszechnianie logo przez inne podmioty niż określone w § 2 ust. 1 wy-

maga zgody Burmistrza Bobolic wydanej w formie decyzji określającej warunki i czasokres używania logo. 

2. Warunkiem uzyskania powyższej zgody jest złożenie wniosku wraz z opisem sposobu używania 

logo oraz projektem graficznym umieszczenia wizerunku logo. 

3. Zgoda na używanie logo może być w każdym czasie cofnięta w przypadku stwierdzenia narusze-

nia przepisów prawa lub warunków korzystania z logo. 

4. Określa się wzór wniosku o wykorzystanie logo Miasta i Gminy Bobolice, który stanowi złącznik 

do niniejszych zasad. 

§ 10. Udzielenie zgody, o której mowa w § 9 ust. 1, następuje nieodpłatnie. 

§ 11. Udzielona zgoda wygasa wskutek: 

a) upływu okresu, na który została udzielona, 

b) zrzeczenia się uprawnionego do korzystania z logo Gminy i Miasta, 

c) zaprzestania przez uprawnionego działalności, z którą zgoda była związana, 

d) przeniesienia prawa do używania logo Gminy i Miasta bez zgody Burmistrza Gminy i Miasta na 

osobę trzecią. 

§ 12. Burmistrz Bobolic prowadzi rejestr podmiotów używających logo. 
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UCHWAŁA NR XXXVIII/481/10 

 RADY MIEJSKIEJ W GOLENIOWIE 

 z dnia 10 lutego 2010 r. 

w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność 

Gminy Goleniów i nabywania nieruchomości do gminnego zasobu. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-

morządzie 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, 

Nr 157, poz. 1241), w związku z art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-

chomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 1603 i Nr 281, poz. 1782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, 

Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 6, poz. 70, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 

i 1601; z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 59, poz. 369 i Nr 220, poz. 1412; 

z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335 i 340 i Nr 206, poz. 1590), Rada Miejska w Goleniowie 

uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwała określa zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy 

Goleniów poprzez ustalenie: 

1) zasad nabywania przez Gminę Goleniów nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości; 

2) zasad zbywania nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów; 

3) zasad obciążania nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi; 

4) zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów 

a) na czas dłuższy niż 3 lata, 

b) na następne okresy, w przypadku kolejnych umów zawieranych pomiędzy tymi samymi stronami, 

po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, gdy przedmiotem jest ta sama nieruchomość; 

5) zasad przekazywania nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów do zarządzania i korzy-

stania jednostkom pomocniczym Gminy. 

2. Zasady określone w niniejszej uchwale stosuje się odpowiednio do części nieruchomości i udziału 

w nieruchomości. 

§ 2. Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje Burmistrz Gminy, który w szczególności: 

1) decyduje o: 

a) przeznaczeniu nieruchomości do zbycia, 

b) nabyciu nieruchomości, w tym o nabyciu nieruchomości w zamian za nieruchomość stanowiącą 

własność Gminy, 

c) oddaniu nieruchomości w posiadanie zależne oraz obciążeniu nieruchomości ograniczonymi pra-

wami rzeczowymi; 

2) dokonuje zbycia, nabycia do gminnego zasobu, oddania w posiadanie zależne, obciążenia ograniczo-

nymi prawami rzeczowymi nieruchomości, w wybranej przez siebie formie prawnej oraz ustala treść 

umowy dotyczącej obrotu nieruchomościami; 

3) ustala stawki opłat za korzystanie z nieruchomości. 

§ 3. Burmistrz Gminy zobowiązany jest do gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości w spo-

sób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki, przepisami powszechnie obowiązującymi oraz postano-

wieniami niniejszej uchwały. 
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Rozdział 2 

Nabywanie nieruchomości 

§ 4. Burmistrz Gminy może nabywać nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości, w formach 

przewidzianych prawem, na potrzeby związane z realizacją zadań własnych gminy, na cele publiczne, 

w celu dokonania regulacji granic nieruchomości, tworzenia gminnego zasobu nieruchomości z przezna-

czeniem na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem i rozwojem Gminy oraz zadań publicznych. 

§ 5. W przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzebami Gminy Goleniów, nabycie nieruchomości 

może nastąpić w drodze przetargu. 

Rozdział 3 

Zasady zbywania nieruchomości 

§ 6. Ustala się stawkę procentową pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 

25% ceny nieruchomości gruntowej. 

§ 7. 1. Cena, bądź pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości zbywanej 

w drodze bezprzetargowej może zostać rozłożona na raty, przy czym: 

a) pierwsza rata w wysokości nie mniejszej niż 20% ustalonej ceny sprzedaży, bądź pierwszej opła-

ty za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, podlega zapłacie przed zawarciem umo-

wy notarialnej dotyczącej zbycia nieruchomości, 

b) pierwsza opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste może zostać rozłożona na 

raty nie dłużej niż na 5 lat, 

c) należne podatki i inne opłaty od przedmiotu transakcji nabywca uiszcza przed zawarciem umowy 

notarialnej dotyczącej zbycia nieruchomości. 

2. W przypadku rozkładania na raty należności, o których mowa w ust. 1, w celu zabezpieczenia wie-

rzytelności Gminy zobowiązuje się Burmistrza Gminy do wprowadzania do wszystkich umów zapisów 

o poddaniu się nabywcy egzekucji, zgodnie z art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego lub innych zabez-

pieczeń zapłaty tych należności, a w szczególności poprzez ustanowienie hipotek i poręczeń majątkowych. 

Rozdział 4 

Obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi 

§ 8. 1. Burmistrzowi Gminy przysługuje w uzasadnionych przypadkach prawo obciążania nierucho-

mości gminnych ograniczonymi prawami rzeczowymi: użytkowaniem lub służebnością. 

2. Za ustanowienie służebności ustala się jednorazową opłatę na podstawie opinii rzeczoznawcy ma-

jątkowego. 

3. W przypadku obciążania służebnością drogi koniecznej nieruchomości przeznaczonej na cele komu-

nikacji publicznej, opłaty nie pobiera się. 

4. Do ustanowienia użytkowania i naliczania opłat z tego tytułu stosuje się odpowiednio przepisy 

Rozdziału 5 niniejszej uchwały. 

Rozdział 5 

Zasady gospodarowania mieniem gminnym w zakresie dzierżawy i najmu 

§ 9. 1. Nieruchomości z gminnego zasobu lub ich części, które nie są niezbędne do bieżącej realizacji 

zadań gminy, mogą być oddawane w dzierżawę lub najem na podstawie umowy. 

2. Burmistrz Gminy może oddawać w dzierżawę lub w najem na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, 

lecz nie dłuższy niż 10 lat nieruchomości gminne: 

a) zabudowane garażem murowanym na podstawie zezwolenia na budowę, na rzecz użytkownika, 

który poniósł nakłady na budowę, a także jego następcy prawnego, 

b) na które wydano zezwolenie na budowę garaży murowanych. 
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3. Zezwala się na odstąpienie od formy przetargowej oddania nieruchomości w najem lub dzierżawę 

w stosunku do nieruchomości wymienionych w ust. 2 lit. a, b, gdy o zawarcie umowy ubiega się tylko 

jeden oferent. 

§ 10. Po umowie dzierżawy lub najmu zawartej na czas oznaczony do lat 3 Burmistrz Gminy może 

oddać tą samą nieruchomość na podstawie kolejnej umowy zawartej na czas oznaczony do lat 3 odpo-

wiednio w dzierżawę najem na rzecz dotychczasowego dzierżawcy lub najemcy, jeżeli nie pozostaje on 

w zwłoce z zapłatą należności związanych z korzystaniem z nieruchomości, w tym podatku od nierucho-

mości oraz pod warunkiem, że w czasie trwania umowy nie miały miejsca zdarzenia, które powodowałyby 

w wątpliwość dalszą dzierżawę lub najem. 

§ 11. Burmistrz Gminy: 

1) decyduje o przeznaczeniu nieruchomości do wydzierżawienia lub najmu; 

2) dokonuje wyboru formy prawnej i trybu oddania nieruchomości do czasowego korzystania oraz okre-

su trwania umowy; 

3) ustala treść umowy dotyczącej oddania nieruchomości do czasowego korzystania; 

4) ustala stawki opłat za dzierżawę, najem i zasady obciążania; 

5) ustala zasady postępowania przy zawieraniu umów w trybie bezprzetargowym. 

Rozdział 6 

Postanowienia końcowe 

§ 12. Burmistrz może przekazywać nieodpłatnie nieruchomości jednostkom pomocniczym Gminy do 

zarządzania i korzystania na cele kulturalne, sportowe i rekreacyjne. 

§ 13. Zasady ponoszenia odpłatności za koszty przygotowania nieruchomości do zbycia, ustanowie-

nia ograniczonych praw rzeczowych określa Burmistrz Gminy. 

§ 14. Burmistrz Gminy przekazuje Radzie Miejskiej wykazy nieruchomości przeznaczonych do obrotu 

cywilnoprawnego. 

§ 15. Do spraw wszczętych, a nie zakończonych do dnia wejścia w życie uchwały, stosuje się po-

stanowienia uchwały Nr I-436-98 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 18 lutego 1998 r. w sprawie usta-

lenia stawek procentowych pierwszej opłaty i opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomościami 

oraz udzielania bonifikat w opłacie rocznej oraz uchwały Nr XXV/334/04 Rady Miejskiej w Goleniowie 

z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi 

własność Gminy Goleniów i nabywania nieruchomości do gminnego zasobu, zmienionej uchwałami: 

Nr XXIX/361/05 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 9 lutego 2005 r., Nr XXXI/380/05 Rady Miejskiej 

w Goleniowie z dnia 27 kwietnia 2005 r. 

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy. 

§ 17. Tracą moc uchwały: 

- Nr I-436-98 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 18 lutego 1998 r. w sprawie ustalenia stawek pro-

centowych pierwszej opłaty i opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomościami oraz udzielania 

bonifikat w opłacie rocznej, 

- Nr XXV/334/04 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie określenia za-

sad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Goleniów i nabywania nierucho-

mości do gminnego zasobu, zmieniona uchwałami: 

- Nr XXIX/361/05 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 9 lutego 2005 r., 

- Nr XXXI/380/05 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 kwietnia 2005 r. 

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Zachodniopomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady: 

Henryk Zajko 
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UCHWAŁA NR XL/506/10 

 RADY MIEJSKIEJ W GOLENIOWIE 

 z dnia 31 marca 2010 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków od osób fizycznych: rolnego, leśnego, 

od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psa i opłaty targowej, określenia inkasentów 

i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 

poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 

poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 

poz. 974, 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, Nr 28, poz. 146/, w związku z art. 6 

ust. 12 oraz art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 

z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, 

poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463 oraz 

z 2009 r. Nr 56, poz. 458), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. 

z 2006 r. Nr 136, poz. 969, 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 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458), art. 6 

ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, 

Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. 

Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116, poz. 730 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458) Rada 

Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/367/09 Rady Miejskiej z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie inkasa po-

datków od osób fizycznych: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psa i opłaty 

targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomor-

skiego Nr 56, poz. 1433), dokonuje się następujących zmian: 

1) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

  „2. Inkasentami opłaty targowej będą: 

1) Edyta Jabłońska - Gradka; 

2) Kazimierz Jabłoński; 

3) Marta Gasek.”; 

2) § 3 otrzymuje brzmienie 

  „§ 3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso: 

1) podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości i opłaty od posiadania psa w wysokości - 

15% od sumy zainkasowanych kwot; 

2) opłaty targowej w wysokości - 6% od sumy zainkasowanych kwot.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Goleniów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Zachodniopomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady: 

Henryk Zajko 
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UCHWAŁA NR XL/507/10 

 RADY MIEJSKIEJ W GOLENIOWIE 

 z dnia 31 marca 2010 r. 

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania lub rozkładania na raty spłat należności 

pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa. 

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

poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, 

poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, 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, Nr 28, poz. 146) oraz art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. Z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146) Rada Miejska w Goleniowie 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Należności pieniężne mających charakter cywilnoprawny Gminy Goleniów mogą być umarza-

ne w całości, w przypadku ich całkowitej nieściągalności, która następuje, jeżeli wystąpi jedna z następu-

jących przesłanek: 

1) dłużnik - osoba fizyczna zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawił majątek niepodle-

gający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawił przedmioty codziennego użytku 

domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł; 

2) dłużnik - osoba prawna został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym 

braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności 

nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie; 

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyż-

szej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nie-

skuteczne; 

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji; 

5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny. 

2. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności o charakterze 

cywilnoprawnym, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec 

wszystkich zobowiązanych. 

3. Umorzenie należności powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub takiej części, 

w jakiej została umorzona wierzytelność. 

4. W stosunku do jednego dłużnika można umorzyć należności w całości lub w części nie częściej niż 

jeden raz na trzy lata. 

5. Umorzenie następuje na wniosek dłużnika lub z Urzędu. 

§ 2. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, na wniosek dłużnika 

należności można umorzyć w części, odroczyć termin spłaty całości lub części należności lub płatność 

całości lub części należności rozłożyć na raty, biorąc w szczególności możliwości płatnicze dłużnika oraz 

uzasadniony interes Gminy. 

§ 3. 1. Jeżeli wartość należności głównej nie przekracza trzykrotności kwoty przeciętnego miesięcz-

nego wynagrodzenia w roku poprzedzającym umorzenie lub przyznanie ulgi, ogłoszonego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do 

celów naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, do umarzania, odraczania lub roz-

kładania na raty spłat należności są uprawnieni wszyscy kierownicy jednostek budżetowych Gminy. 
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2. Jeżeli wartość należności głównej jest wyższa niż kwota, o której mowa w ust. 1, ale nie przekra-

cza dziesięciokrotności kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym umo-

rzenie lub przyznanie ulgi, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do celów naliczania odpisu na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności jest uprawniony 

Burmistrz Gminy. 

3. Jeżeli wartość należności głównej przekracza dziesięciokrotność kwoty przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w roku poprzedzającym umorzenie lub przyznanie ulgi, ogłoszonego przez Prezesa Głów-

nego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do ce-

lów naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do umarzania, odraczania lub rozkła-

dania na raty spłat należności jest uprawniony Burmistrz Gminy po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji 

Budżetu Rady Miejskiej w Goleniowie. 

§ 4. Burmistrz Gminy oraz kierownicy jednostek budżetowych Gminy są również uprawnieni do uma-

rzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat odsetek od tych należności bez względu na wysokość 

odsetek oraz do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat innych należności ubocznych na za-

sadach określonych w uchwale. 

§ 5. 1. Umorzenie należności oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozło-

żenie płatności całości lub części należności na raty następuje, w formie pisemnej na podstawie przepi-

sów prawa cywilnego. 

2. W przypadku, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 umorzenie należności może nastąpić 

w drodze jednostronnego oświadczenia woli. 

§ 6. 1. Wniosek, o którym mowa w § 1 ust. 5 oraz w § 2 zawiera w szczególności: 

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres lub nazwę, siedzibę i adres dłużnika; 

2) kwotę zadłużenia w podziale na poszczególne składniki; 

3) informacje o: 

a) w odniesieniu do osób fizycznych - sytuacji majątkowej, źródłach i wysokości dochodów dłużnika 

oraz osób prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe, rodzaju i wysokości ponoszo-

nych wydatków w gospodarstwie domowym oraz liczbie osób pozostających na jego utrzymaniu 

dłużnika, 

b) w odniesieniu do innych podmiotów - stanie majątkowym dłużnika; 

4) przyczyny ubiegania się o umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty całości lub części wierzytelności; 

5) proponowane terminy, kwoty spłaty. 

2. Właściwy organ może wezwać do dostarczenia przez dłużnika, w terminie do 7 dni od dnia otrzy-

mania wezwania, dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku. 

3. W przypadku, gdy wniosek nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 1, właściwy organ pi-

semnie wzywa dłużnika do uzupełnienia wniosku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. 

4. Jeżeli dłużnik nie dotrzyma terminów, o których mowa w ust. 2 i 3 wniosek pozostawia się bez 

rozpatrzenia. 

5. Organ uprawniony dokonuje weryfikacji wniosku w zakresie jego kompletności. 

6. Organ uprawniony rozpatruje wniosek w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skom-

plikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów. 

§ 7. Burmistrz Gminy określa w drodze zarządzenia dla wszystkich jednostek budżetowych Gminy 

Goleniów wysokość kwoty należności głównej, poniżej której nie rozpoczyna się sądowego postępowania 

egzekucyjnego - zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 3 uchwały. 

§ 8. 1. Kierownicy jednostek budżetowych Gminy przedstawiają Burmistrzowi Gminy sprawozdanie 

dotyczące zakresu umorzonych należności oraz odroczenia terminu spłaty całości lub części należności 

albo rozłożenia płatności całości lub części należności na raty, udzielonych w trybie określonym uchwałą, 

zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. 

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, jest sporządzane według stanu na dzień 31 grudnia każ-

dego roku kalendarzowego, w terminie do dnia 15 lutego następnego roku. 
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§ 9. 1. Burmistrz Gminy przedstawia Radzie Miejskiej sprawozdanie łączne jednostek budżetowych 

Gminy Goleniów dotyczące zakresu umorzonych należności oraz odroczenia terminu spłaty całości lub 

części należności albo rozłożenia płatności całości lub części należności na raty, udzielonych w trybie 

określonym uchwałą, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały (z zaznaczeniem, iż jest 

to sprawozdanie łączne Burmistrza Gminy). 

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, jest sporządzane według stanu na dzień 31 grudnia każ-

dego roku kalendarzowego, w terminie do dnia 31 marca następnego roku. 

§ 10. 1. Do udzielania ulg będących pomocą publiczną w odniesieniu do dłużników - podmiotów 

prowadzących działalność gospodarczą mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. 

o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.). 

2. Ulga, o której mowa w ust. 1 może być udzielona na wniosek dłużnika. 

§ 11. Traci moc uchwała Nr XLIII/523/06 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 31 maja 2006 r. 

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności 

pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady: 

Henryk Zajko 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 35 – 4441 – Poz. 730 

 

Załącznik nr 1 

do uchwały Nr XL/507/10 

Rady Miejskiej w Goleniowie 

z dnia 31 marca 2010 r. 
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UCHWAŁA NR XL/516/10 

 RADY MIEJSKIEJ W GOLENIOWIE 

 z dnia 31 marca 2010 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z parków i zieleńców na terenie miasta Goleniów. 

Na podstawie art. 18 ust. 1, w związku z art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy o samorzą-

dzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (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 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003, 

Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, 

poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, 

poz. 327, Nr 138, poz. 974, 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: z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) 

§ 1. Wprowadza się „Regulamin korzystania z parków i zieleńców na terenie miasta Goleniów” sta-

nowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Burmistrza Gminy Goleniów do umieszczenia na terenie parków i zieleńców ta-

blicy informacyjnej zawierającej regulamin dla parków i zieleńców oraz wyciąg z powszechnie obowiązu-

jących przepisów o charakterze porządkowym, a w szczególności: 

a) ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń z 2007 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 756 z późn. 

zmianami) - art. 143, 144 i 145, 

b) uchwały Nr XI/103/07 Rady Miejskiej z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Goleniów - § 42 ust. 1 oraz § 43 ust. 4 i 5. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Goleniów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady: 

Henryk Zajko 

 

 

Załącznik nr 1 

do uchwały Nr XL/516/10 

Rady Miejskiej w Goleniowie 

z dnia 31 marca 2010 r. 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PARKÓW I ZIELEŃCÓW NA TERENIE MIASTA GOLENIÓW 

I. Urządzone tereny zieleni (parki, zieleńce, skwery) są miejscami wypoczynku i aktywnej rekreacji, 

a osoby w nich przebywające zobowiązane są do zachowania czystości, porządku i spokoju oraz posza-

nowania elementów przyrodniczych i nie zakłócania wypoczynku innym osobom. 

II. Na terenach wymienionych w pkt 1 zabrania się: 

1) zachowań zagrażających spokojowi, odpoczynkowi i bezpieczeństwu innych użytkowników parku; 

2) przestawiania ławek, koszy i innych urządzeń parkowych; 

3) powodowania hałasu, a także używania urządzeń nagłaśniających bez zgody właściciela terenu; 

4) palenia ognisk i pozostawiania palących się przedmiotów, a grillowanie może się odbywać w miej-

scach wyznaczonych wyłącznie za zgodą właściciela; 

5) biwakowania (ustawiania namiotów i przyczep campingowych) bez zgody właściciela; 

6) wjazdu na teren wszelkich pojazdów silnikowych, za wyjątkiem wózków inwalidzkich i pojazdów 

uprzywilejowanych: Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Pogotowia w czasie działań interwen-

cyjnych oraz służ technicznych i porządkowych oraz takich, którzy uzyskali zgodę właściciela. Rowe-

rzyści powinni bezwzględnie ustąpić pierwszeństwa pieszym; 
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7) uprawiania turystyki konnej; 

8) umieszczania ogłoszeń, plakatowania, wykonywania graffiti bez zgody właściciela; 

9) powodowania innych zagrożeń lub niedogodności dla osób korzystających z parków i zieleńców. 

III. Przebywanie na terenie parków, zieleńców, skwerów podczas silnych wiatrów i burz grozi kalec-

twem a nawet śmiercią. 
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UCHWAŁA NR XL/519/10 

 RADY MIEJSKIEJ W GOLENIOWIE 

 z dnia 31 marca 2010 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami 

stanowiącymi własność Gminy Goleniów i nabywania nieruchomości do gminnego zasobu. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-

morządzie 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, 

Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146), w związku z art. 71 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierp-

nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 1603 i Nr 281, poz. 1782; 

z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 6, poz. 70, Nr 104, 

poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 59, 

poz. 369 i Nr 220, poz. 1412; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335 i 340 i Nr 206, poz. 1590; 

z 2010 r. Nr 28, poz. 146), Rada Miejska w Goleniowie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/481/10 z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie określenia zasad gospoda-

rowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Goleniów i nabywania nieruchomości do gmin-

nego zasobu uchyla się § 7 ust. 1 lit. b. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Goleniów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady: 

Henryk Zajko 
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UCHWAŁA NR XXXVI/446/2010 

 RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH 

 z dnia 30 marca 2010 r. 

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, 

określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

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

jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558, 

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 

poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 

poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, 

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; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rol-

nym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199; 

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), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 

30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, zm. Dz. U. z 2002 r. 

Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. 

Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458), art. 6 

ust. 12, art. 19 pkt 2 oraz art. 14 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal-

nych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, zm. Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, 

Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, 

poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463; z 2009 r. Nr 56, poz. 458, Nr 215, poz. 1674), w zw. 

z art. 9 i art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. 

z 2005 r. Nr 8, poz. 60, zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz. 1199; 

z 2004, Nr 93, poz. 894; z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, 

poz. 1590, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, 

Nr 192, poz. 1378, Nr 195, poz. 1414, Nr 225, poz. 1671; z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, 

poz. 888, Nr 180, poz. 1109, Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, 

poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, 

poz. 1323, Nr 213, poz. 1652, Nr 216, poz. 1676), Rada Miejska w Gryficach uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr VIII/56/2003 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 3 czerwca 2003 r. dotyczącej 

poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za 

inkaso (zmienionej uchwałą Nr XVIII/241/2008 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 30 czerwca 2008 r.) 

wprowadza się następujące zmiany 1. Załącznik nr 1 wymienionej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak 

w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady: 

Stanisław Błysz 
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Załącznik nr 1 

do uchwały Nr XXXVI/446/2010 

Rady Miejskiej w Gryficach 

z dnia 30 marca 2010 r. 

 

LP. SOŁTYS - INKASENT TEREN INKASA 

1 Jacek Kozłowski Baszewice 

2 Edward Kotlewski Barkowo z miejscowościami: Lubin, Brodniki, Grębocin. 

3 Jolanta Syniec Borzęcin 

4 Jolanta Poczobyt Dobrzyń 

5 Tomasz Szrejder Dziadowo 

6 Stanisław Ossowski Górzyca 

7 Eugeniusz Jancz Grądy 

8 Ludwik Oleksiewicz Jasiel z miejscowością Zagórcze 

9 Sławomir Zieliński Kołomąć 

10 Robert Bułhak Kukań z miejscowościami: Wołczyno i Krakowice 

11 Iwona Dłubak Lubieszewo  

12 Maciej Węgielski Niedźwiedziska 

13 Norbert Rudzki Ościęcin z miejscowością Podłęcze 

14 Bronisław Jaremko Otok z miejscowością Zacisze 

15 Maria Szafrańska Prusinowo z miejscowością Niekładź 

16 Wiesław Pakulniewicz Przybiernówko 

17 Mariola Rusek Rotnowo z miejscowością Skowrony 

18 Bożena Pawłowska Rybokarty z miejscowością Lubków 

19 Bernarda Szczur Rzęsin 

20 Wiesław Polanowski Rzęskowo 

21 Mieczysław Szydlarski Stawno z miejscowością Sokołów 

22 Paweł Ługowski Smolęcin z miejscowością Łopianów 

23 Ewa Kubczyk Sikory z miejscowością Mierzyn 

24 Bronisław Urbanowicz Skalin z miejscowością Raduń 

25 Jan Springer Świeszewo 

26 Brygida Lisiak Trzygłów z miejscowością Grochów 

27 Jadwiga Król Waniorowo 

28 Mikołaj Wołodźko Witno 

29 Janusz Budzelewski Wilczkowo 

30 Urszula Dukiewicz Zaleszczyce z miejscowościami: Borzyszewo, Jabłonowo, Popiele 

31 Krystyna Dąbrowska Zielin 
733 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 35 – 4446 – Poz. 734 

 

734 

734 

UCHWAŁA NR L/540/10 

 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 

 z dnia 18 marca 2010 r. 

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych 

prowadzonych przez Gminę Gryfino. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-

dzie 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 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 

Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 

Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 

poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, 

poz. 420; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 109, poz. 1161, Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703, 

Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 167, 

poz. 1400, Nr 94, poz. 788, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, 

Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz. 791, 

Nr 80, poz. 542, Nr 181, poz. 1292, Nr 180, poz. 1280; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, 

Nr 216, poz. 1370, Nr 145, poz. 917; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, 

Nr 219, poz. 1705) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ilekroć w uchwale mówi się o: 

– przedszkolu - należy przez to rozumieć także grupy żłobkowe, 

– rodzicu - należy przez to rozumieć każdego opiekuna prawnego, 

– rodzinie - należy przez to rozumieć osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe, 

– podstawie programowej - należy przez to rozumieć podstawę programową wychowania 

przedszkolnego określoną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 

2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 

ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17), 

– rocznym obowiązkowym przygotowaniu przedszkolnym - należy przez to rozumieć obowiąz-

kowe roczne przygotowanie przedszkolne, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy o syste-

mie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.). 

2. Wprowadza się opłatę stałą za świadczenia przedszkoli publicznych w czasie pobytu dziecka wy-

kraczające ponad podstawę programową w wysokości 12% minimalnego wynagrodzenia określonego 

w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r. 

Nr 200, poz. 1679; z 2004 r. Nr 240, poz. 2407; z 2005 r. Nr 157, poz. 1314). 

3. W przypadku, gdy przynajmniej dwoje dzieci z rodziny uczęszcza w tym samym czasie do tego 

samego lub różnych przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Gryfino, to na każde z tych dzie-

ci przysługuje 20% zniżki w opłacie stałej. 

4. Z wnioskiem o możliwość skorzystania ze zniżki, o której mowa w ust. 3 występuje rodzic do dy-

rektora przedszkola, do którego dziecko uczęszcza. 

5. Zmiana wysokości opłaty stałej następuje z dniem pierwszego kolejnego miesiąca, po miesiącu, 

w którym dokonano zmiany wysokości stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

6. Opłata stała za świadczenia przedszkoli publicznych w czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie 

obejmuje kosztów wyżywienia. 

7. Wysokość opłaty stałej podawana jest do publicznej wiadomości przez Burmistrza Miasta i Gminy 

Gryfino. 
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§ 2. Wysokość opłaty określonej w § 1 ust. 2, ust. 3 zaokrągla się do pełnych złotych, zgodnie z za-

sadami określonymi poniżej: 

– kwotę poniżej 50 groszy zaokrągla się w dół, 

– kwotę 50 groszy i powyżej zaokrągla się w górę. 

§ 3. 1. Wysokość opłaty określonej w § 1 ust. 2 dotyczy sytuacji, gdy przynajmniej jedno z rodziców 

lub dziecko jest zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie gminy Gryfino. 

2. Osoby niewymienione w ust. 1 ponoszą pełną opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu, która wyno-

si 100% ustalonych w budżecie gminy na dany rok wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach 

publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia. 

§ 4. 1. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na umotywo-

wany wniosek rodzica może zwolnić z części pełnej opłaty za przedszkole, o której mowa w § 3 ust. 2 do 

wysokości nie niższej niż stawka opłaty, o której mowa w § 1 ust. 2. 

2. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, w przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności, na 

wniosek rodzica może zwolnić z opłaty stałej w całości. 

§ 5. 1. Opłata stała albo pełna pobierana jest przez 12 miesięcy w roku z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Zwolnienie z opłaty, o których mowa w ust. 1 za miesiąc lipiec i sierpień, przysługuje po złożeniu 

przez rodzica pisemnej deklaracji o nieuczęszczaniu dziecka do przedszkola w lipcu i sierpniu lub w jed-

nym z tych miesięcy. Deklaracje składane są nie późnej niż do 15 czerwca u dyrektora przedszkola. 

3. Rodzic zobowiązany jest dokonać opłat za przedszkole na konto jednostki do dnia 15 każdego mie-

siąca za dany miesiąc. 

4. Opłata stała pobierana jest w całości niezależnie od ilości dni w miesiącu, w których dziecko nie 

uczęszczało do przedszkola. Zasada ta dotyczy także opłaty, o której mowa w § 3 ust. 2. 

5. Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu, niezależnie od przyczyny, miesięczna odpłat-

ność z tytułu opłaty za wyżywienie dziecka ulega zmniejszeniu o wysokość dziennej opłaty za wyżywienia 

dziecka. 

6. W przypadku wykreślenia dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne 

z listy dzieci uczęszczających do przedszkola, dziecko to kierowane jest do oddziału przedszkolnego 

w szkole, w której obwodzie dziecko zamieszkuje. 

§ 6. 1. Rezygnacja z uczęszczania dziecka do przedszkola musi być złożona przez rodzica u dyrektora 

przedszkola, na piśmie najpóźniej w terminie 7 dni przed zakończeniem danego miesiąca. 

2. W przypadku niespełnienia warunku określonego w ust. 1 naliczana będzie opłata stała lub odpo-

wiednio opłata pełna za następny miesiąc. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXVI/363/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 września 2004 r. 

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę 

Gryfino. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2010 r. 

 

Przewodniczący Rady: 

Mieczysław Sawaryn 
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UCHWAŁA NR LI/303/10 

 RADY MIEJSKIEJ W KALISZU POMORSKIM 

 z dnia 24 marca 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w rejonie ul. Drawskiej i Koszalińskiej w Kaliszu Pomorskim. 

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

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 zm.: Dz. U. z 2004 r. Nr 6., poz. 41, Nr 141, 

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

Nr 225, poz. 1635; Dz. U. z 2007 r. Nr 127, poz. 880; Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 

poz. 1237; Nr 220, poz. 1413, Dz. U. z 2010 r. Nr 24, poz. 124) Rada Miejska w Kaliszu Pomorskim 

uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 

Ustalenia ogólne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XXXII/206/08 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 

2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w rejonie ul. Drawskiej i Koszalińskiej w Kaliszu Pomorskim, po stwierdzeniu zgodności ustaleń niniejszej 

uchwały z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz 

Pomorski, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej „planem”, dla te-

renów zabudowy mieszkaniowej, terenów zabudowy usługowej oraz terenów leśnych, wraz z infrastruk-

turą techniczną niezbędną dla prawidłowego funkcjonowania. 

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni 29,09 ha. 

3. Granice planu przedstawione zostały na rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącym załącznik nr 1 

do niniejszej uchwały. 

4. Integralnymi częściami planu są następujące załączniki do uchwały: 1) załącznik nr 1 - rysunek 

planu w skali 1:1000, 2) załącznik nr 2 - wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Kalisz Pomorski, 3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finanso-

wania, 4) załącznik nr 4 - rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do pu-

blicznego wglądu projektu planu. 

5. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 1) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” - należy przez to rozumieć li-

nię regulacyjną, poza którą niedopuszczalne jest sytuowanie budynków oraz budowli naziemnych nie bę-

dących liniami przesyłowymi, sieciami uzbrojenia terenu oraz ciągami komunikacyjnymi, 2) „obowiązującej 

linii zabudowy” - należy przez to rozumieć linię regulacyjną, wzdłuż której należy sytuować zewnętrzne 

ściany budynków oraz budowle naziemne nie będące liniami przesyłowymi, sieciami uzbrojenia terenu 

oraz ciągami komunikacyjnymi. 

6. Nie zdefiniowane pojęcia należy rozumieć zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Rozdział 2 

Ustalenia ogólne 

§ 2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, kształtowania prze-

strzeni publicznych oraz łączenia i podziału nieruchomości. 

1. W zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy ustala się: 

1) budowa, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i odbudowa budynków musi być dokonywana zgodnie 

z ustaleniami planu; 

2) zabudowę należy lokalizować zgodnie z liniami zabudowy określonymi na rysunku planu; linie zabu-

dowy nie dotyczą obiektów małej architektury, podziemnych części budynków, znajdujących się cał-
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kowicie poniżej poziomu terenu oraz elementów określonych w ustaleniach szczegółowych; w przy-

padku występowania na działce budowlanej więcej niż jednej obowiązującej linii zabudowy, zabudo-

wę należy sytuować przynajmniej wzdłuż jednej z nich; 

3) wymagania geometrii dachu zawarte w ustaleniach szczegółowych nie dotyczą połaci dachowych 

nad lukarnami, wykuszami, tarasami oraz wejściami; 

4) dopuszcza się budowę kondygnacji podziemnych; 

5) zakazuje się stosowania ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych; 

6) zakazuje się lokalizacji ogrodzeń i jakichkolwiek barier, uniemożliwiających przejazd, w odległości 

mniejszej niż 6 m od terenów oznaczonych symbolem ZL. 

2. W granicach planu nie ustala się terenów stanowiących przestrzenie publiczne. 

3. W zakresie łączenia i podziału nieruchomości ustala się: 

1) dopuszcza się łączenie i podział na działki, z uwzględnieniem parametrów zawartych w ustaleniach 

szczegółowych; 

2) nowy układ granic musi umożliwiać obsługę każdej działki w zakresie infrastruktury technicznej oraz 

dostęp do drogi publicznej lub wewnętrznej; 

3) kąt nachylenia granic nowo wydzielonych działek budowlanych w stosunku do osi bezpośrednio przy-

legającego pasa drogowego musi wynosić 90° (+/-15°). 

4. W granicach planu nie wyznacza się terenów przeznaczonych do scalania i podziału nieruchomości. 

5. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z planem dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenu. 

§ 3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska i przyrody. 

1. Należy zastosować rozwiązania techniczne wykluczające możliwość przedostania się zanieczyszczeń 

do podłoża gruntowego oraz wód podziemnych i powierzchniowych. 

2. Uciążliwość inwestycji musi się zamknąć w granicach własnej działki. 

3. Na każdej działce budowlanej należy zapewnić miejsce do czasowego gromadzenia odpadów bytowych. 

§ 4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków. 

1. Osoba prowadząca prace budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy 

zabytku, zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić o tym Burmistrza Kalisza Pomorskiego i właściwego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

2. Osoba, o której mowa w ust. 1 zobowiązana jest zabezpieczyć odkryty przedmiot i wstrzymać 

wszelkie roboty mogące go uszkodzić lub zniszczyć, do czasu wydania przez właściwego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków odpowiednich zarządzeń. 

§ 5. Zasady realizacji planu wynikające z przepisów odrębnych. 

1. Ustala się obowiązek ustanowienia alternatywnego systemu zaopatrzenia w wodę na wypadek 

awarii zasilania systemu sieci magistralnych. 

2. Ustala się obowiązek włączenia obszaru objętego planem w system wykrywania i alarmowania 

oraz system wczesnego ostrzegania o zagrożeniach. 

3. Zabudowę i zagospodarowanie terenu należy realizować zgodnie z przepisami odrębnymi, chyba że 

plan ustala inaczej. 

§ 6. Ustalenia dotyczące układu komunikacyjnego. 

1. W granicach ogólnodostępnych terenów komunikacji, oznaczonych symbolem KDW, dopuszcza się 

lokalizację jezdni, ścieżek rowerowych, chodników, przyulicznych pasów postojowych, zatok parkingo-

wych dla samochodów, zieleni przyulicznej i izolacyjnej, sieci i urządzeń technicznego uzbrojenia terenu, 

urządzeń organizacji ruchu, oświetlenia ulic oraz pozostałych elementów wyposażenia ulic. 

2. Na każdej z działek należy zapewnić odpowiednią, ze względu na funkcję i wielkość obiektów, ilość 

miejsc postojowych, jednak nie mniejszą niż: 

1) 2 miejsca postojowe dla samochodu osobowego na 1 budynek mieszkalny w zabudowie jednorodzinnej 

2) 1 miejsce postojowe dla samochodu osobowego na każde 30 m2 powierzchni użytkowej budynków 

usługowych. 
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§ 7. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej. 

1. Dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej w terenach KDW. 

2. Ustala się zaopatrzenie w wodę pitną z sieci wodociągowej o minimalnej DN50, zlokalizowanej po-

za granicami planu w ulicy Drawskiej lub Koszalińskiej, i dalej w terenach KDW. 

3. Ustala się zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych z sieci wodociągowej za pośrednic-

twem hydrantów przeciwpożarowych. 

4. Ustalenia w zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych: 

1) ustala się odprowadzenie ścieków sanitarnych w układzie grawitacyjnym lub ciśnieniowym do sieci 

kanalizacji sanitarnej o minimalnej DN90, zlokalizowanej w terenach KDW, i docelowo do oczyszczalni 

ścieków; 

2) dopuszcza się odprowadzanie ścieków sanitarnych do szczelnych zbiorników bezodpływowych, do 

chwili oddania do użytku sieci kanalizacji sanitarnej; 

3) ustala się lokalizację przepompowni ścieków sanitarnych w terenach KDW. 

5. Ustalenia w zakresie odprowadzania wód deszczowych i roztopowych: 

1) ustala się odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych w układzie grawitacyjnym lub ciśnienio-

wym do sieci kanalizacji deszczowej, o minimalnej DN150, zlokalizowanej w terenach KDW, i dalej do 

sieci zlokalizowanej w ulicy Drawskiej lub Koszalińskiej; 

2) ustala się lokalizację przepompowni wód deszczowych i roztopowych w terenach KDW; 

3) dopuszcza się odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych do gruntu w granicach własnej działki. 

6. Ustala się zaopatrzenie w gaz z gazociągu, o minimalnej DN25, zlokalizowanego poza granicami 

planu w ulicy Drawskiej lub Koszalińskiej, i dalej w terenach KDW. 

7. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 

1) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej zasilanej ze stacji transfor-

matorowych 15/0,4 kV, zlokalizowanych poza granicami planu, a także z sieci elektroenergetycznej 

zasilanej ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV zlokalizowanej w terenie E; 

2) ustala się przebieg linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia w terenach KDW; 

3) dopuszcza się lokalizację kablowych szaf rozdzielczych w dowolnym miejscu poza terenami KDW; 

4) nowe linie średniego i niskiego napięcia należy projektować jako linie kablowe; 

5) w obrębie planu wyznacza się korytarz techniczny dla linii napowietrznej średniego napięcia 15 kV; 

6) zasady zagospodarowania w granicach korytarza technicznego muszą być ustalane z zarządcą sieci; 

7) dopuszcza się skablowanie linii napowietrznej 15 kV. 

8. Ustala się zaopatrzenie w energię cieplną z indywidualnych kotłowni i źródeł alternatywnych zloka-

lizowanych na terenie własnej działki. 

9. Ustala się przebieg linii telekomunikacyjnych w terenach KDW. 

Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe 

§ 8. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej, oznaczone na 

rysunku planu symbolami MN1, MN2, MN3, MN4, MN5, MN6, MN7 i MN8. 

2. Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu i form zabudowy: 

1) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 20% powierzchni działki; 

2) powierzchnia biologicznie czynna - minimalnie 70% powierzchni działki; 

3) linie zabudowy według rysunku planu; elementy takie jak okapy, gzymsy, balkony, galerie, werandy, 

tarasy lub schody zewnętrzne, mogą być wysunięte poza linię zabudowy nie więcej niż 1,2 m, pod 

warunkiem zachowania odległości od granicy działki sąsiedniej wyznaczonej przepisami odrębnymi; 

4) wysokość zabudowy - do 3 kondygnacji nadziemnych, maksymalnie do 12 m; 

5) geometria i pokrycie dachu - dach dwuspadowy o równym pochyleniu połaci, w przedziale od 38° do 

48°, kryty materiałem w kolorze czerwonym, brązowym lub odcieniach szarości; 

6) ogrodzenie działki - ażurowe z prześwitem na powierzchni minimalnie 60% w rzucie prostopadłym 

i maksymalnej wysokości 1,8 m; 
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7) w granicach każdej działki w odległości nie mniejszej niż 20 m od jej frontu dopuszcza się lokalizację nie 

więcej niż 1 wolnostojącego budynku garażowego lub gospodarczego lub garażowo-gospodarczego 

o maksymalnej wysokości 5 m i kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 20° do 45° oraz 

pokryciu dachu materiałem w kolorze tożsamym jak w przypadku budynku mieszkalnego. 

3. Ustalenia dotyczące łączenia i podziału nieruchomości: 

1) dopuszcza się łączenie i podział na działki o powierzchni minimalnej 1000 m2; 

2) minimalna szerokość frontu nowo wydzielanych działek wynosi 22 m, za wyjątkiem działek obsługi-

wanych komunikacyjnie z terenów KDW10, KDW11, KDW12, KDW13 i KDW14, dla których wyzna-

cza się minimalną szerokość frontu na 5 m. 

4. Ustalenia dotyczące komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) wjazd i wyjazd z przyległej drogi publicznej lub przyległego terenu KDW; 

2) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej zlokalizowanej w przyległej drodze publicznej lub przyle-

głym terenie KDW; 

3) odprowadzenie ścieków sanitarnych grawitacyjnie do sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w przyle-

głej drodze publicznej lub przyległym terenie KDW; dopuszcza się, do momentu wybudowania sieci 

kanalizacji sanitarnej, użytkowanie szczelnych zbiorników bezodpływowych lub przydomowych 

oczyszczalni ścieków; 

4) odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych grawitacyjnie do sieci kanalizacji deszczowej zloka-

lizowanej w przyległej drodze publicznej lub przyległym terenie KDW; dopuszcza się odprowadzenie 

wód deszczowych i roztopowych do gruntu w granicach własnej działki; 

5) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej zlokalizowanej w przyległej drodze publicznej lub przyległym tere-

nie KDW; 

6) zaopatrzenie w energię elektryczną z linii kablowych zlokalizowanych w przyległej drodze publicznej 

lub przyległym terenie KDW; 

7) zaopatrzenie w energię cieplną ze źródeł indywidualnych; 

8) zaopatrzenie w usługi telekomunikacyjne z sieci telekomunikacyjnej zlokalizowanej w przyległej dro-

dze publicznej lub przyległym terenie KDW. 

§ 9. 1. Wyznacza się teren zabudowy usługowej oznaczony na rysunku planu symbolem U, dla którego 

ustala się: 

2. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu: 

1) dopuszcza się zabudowę usługową w zakresie sportu i rekreacji, oświaty, ochrony zdrowia, hotelar-

stwa, gastronomii, obsługi finansowej, doradztwa i badań naukowych; 

2) dopuszcza się zabudowę usługową w zakresie handlu w lokalach o maksymalnej powierzchni użyt-

kowej 200 m2; 

3) dopuszcza się lokalizację budynków lub lokali mieszkaniowych towarzyszących zabudowie usługowej, 

służących właścicielom lub administratorom obiektów usługowych. 

3. Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu i form zabudowy: 

1) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 20% powierzchni działki; 

2) powierzchnia biologicznie czynna - minimalnie 40% powierzchni działki; 

3) linie zabudowy według rysunku planu; elementy takie jak okapy, gzymsy, balkony, galerie, werandy, 

tarasy lub schody zewnętrzne, mogą być wysunięte poza linię zabudowy nie więcej niż 1,2 m, pod 

warunkiem zachowania odległości od granicy działki sąsiedniej wyznaczonej przepisami odrębnymi; 

4) wysokość zabudowy - do 3 kondygnacji nadziemnych, maksymalnie do 12 m; 

5) geometria i pokrycie dachu - dach dwuspadowy o równym pochyleniu połaci, w przedziale od 38° do 

48°, kryty materiałem w kolorze czerwonym, brązowym lub odcieniach szarości; 

6) ogrodzenie działki - ażurowe z prześwitem na powierzchni minimalnie 60% w rzucie prostopadłym 

i maksymalnej wysokości 1,8 m; 

7) w granicach każdej działki w odległości nie mniejszej niż 20 m od jej frontu dopuszcza się lokalizację nie 

więcej niż 1 wolnostojącego budynku garażowego lub gospodarczego lub garażowo-gospodarczego 

o maksymalnej wysokości 5 m i kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 20° do 45° oraz 

pokryciu dachu materiałem w kolorze tożsamym jak w przypadku budynku usługowego. 
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4. Ustalenia dotyczące łączenia i podziału nieruchomości: 

1) dopuszcza się łączenie i podział na działki o powierzchni minimalnej 1000 m2; 

2) minimalna szerokość frontu nowo wydzielanych działek wynosi 22 m. 

5. Ustalenia dotyczące komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) wjazd i wyjazd z przyległej drogi publicznej lub przyległego terenu KDW; 

2) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej zlokalizowanej w przyległej drodze publicznej lub przyle-

głym terenie KDW; 

3) odprowadzenie ścieków sanitarnych grawitacyjnie do sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej 

w przyległej drodze publicznej lub przyległym terenie KDW; 

4) odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych grawitacyjnie do sieci kanalizacji deszczowej zloka-

lizowanej w przyległej drodze publicznej lub przyległym terenie KDW; dopuszcza się odprowadzenie 

wód deszczowych i roztopowych do gruntu w granicach własnej działki; 

5) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej zlokalizowanej w przyległej drodze publicznej lub przyległym tere-

nie KDW; 

6) zaopatrzenie w energię elektryczną z linii kablowych zlokalizowanych w przyległej drodze publicznej 

lub przyległym terenie KDW; 

7) zaopatrzenie w energię cieplną ze źródeł indywidualnych; 

8) zaopatrzenie w usługi telekomunikacyjne z sieci telekomunikacyjnej zlokalizowanej w przyległej dro-

dze publicznej lub przyległym terenie KDW. 

§ 10. 1. Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych oznaczone na rysunku planu symbolami KDW1, 

KDW2, KDW3, KDW4, KDW5, KDW6, KDW7, KDW8 i KDW9, dla których ustala się: 

1) szerokość w liniach rozgraniczających - 10 m; za wyjątkiem drogi KDW1, dla której szerokość ustala 

się na 14 m, drogi KDW2, dla której szerokość ustala się na 12 m oraz drogi KDW9, dla której szero-

kość ustala się na 6 m; 

2) szerokość jezdni o nawierzchni twardej - minimalnie 6 m, za wyjątkiem drogi KDW9, dla której mini-

malna szerokość jezdni o nawierzchni twardej wynosi 4 m; dla drogi KDW9 dopuszcza się nawierzch-

nię nieutwardzoną; 

3) obowiązek wprowadzenia chodników jednostronnie lub dwustronnie, za wyjątkiem drogi KDW9, dla 

której nie ustala się obowiązku wprowadzenia chodników; 

4) odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych grawitacyjnie lub ciśnieniowo do sieci kanalizacji 

deszczowej zlokalizowanej w terenach; 

5) prowadzenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym poza jezdnią. 

2. Dla dróg KDW1 i KDW2 dopuszcza się przekształcenie w drogi publiczne. 

§ 11. Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych, służących jako place manewrowe, oznaczone na ry-

sunku planu symbolami KDW10, KDW11, KDW12, KDW13 i KDW14, dla których ustala się: 

1) wymiary terenu - 14x14 m, 

2) pokrycie nawierzchnią twardą - minimalnie 50% powierzchni terenu, 

3) odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych grawitacyjnie i/lub ciśnieniowo do sieci kanalizacji 

deszczowej zlokalizowanej w terenach. 

§ 12. Wyznacza się teren ciągu pieszego oznaczony na rysunku planu symbolem KP, dla którego 

ustala się: 

1) zakaz podziału terenu, 

2) szerokość w liniach rozgraniczających - 5 m, 

3)  szerokość głównego ciągu pieszego - minimalnie 2 m, 

4) powierzchnia biologicznie czynna - minimalnie 20% powierzchni działki 

5) oświetlenie typu parkowego o wysokości maksymalnie 3,5 m, 

6) odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych do gruntu, 

7) dopuszczenie prowadzenia infrastruktury technicznej. 

§ 13. Wyznacza się teren infrastruktury elektroenergetycznej, oznaczony na rysunku planu symbolem E, 

dla którego ustala się: 

1) powierzchnia zabudowy - do 100% w granicach terenu wyznaczonego liniami zabudowy, 

2) linie zabudowy według rysunku planu, 
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3) dopuszczenie zabudowy na granicy działki w granicach wyznaczonych liniami zabudowy 

4) wysokość zabudowy - maksymalnie 5 m, 

5) dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci od 30 do 48°, 

6) wjazd i wyjazd z terenu KDW1 lub KDW8, 

7) odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych do gruntu. 

§ 14. Wyznacza się tereny lasów oznaczone na rysunku planu symbolami ZL1, ZL2, ZL3 i ZL4, dla 

których ustala się: 

1) zakaz wprowadzania zabudowy za wyjątkiem obiektów małej architektury związanych z funkcją terenu, 

2) zakaz wprowadzania wszelkich ogrodzeń w granicach terenów, 

3) dopuszcza się wprowadzanie wewnętrznych nieutwardzonych ciągów pieszych i ścieżek rowerowych. 

4) wjazd i wyjazd z przyległych terenów KDW, 

5) dopuszcza się prowadzenie podziemnej infrastruktury technicznej. 

Rozdział 4 

Przepisy końcowe 

§ 15. 1. W granicach obszaru objętego planem zmienia się przeznaczenie wszystkich gruntów rolnych 

na funkcje pozarolnicze. 

2. Grunty rolne, o których mowa w ust. 1 nie wymagają uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia 

na podstawie przepisów odrębnych. 

§ 16. Określa się stawkę procentową w wysokości 20% dla wszystkich terenów w granicach planu, 

dla ustalenia wysokości jednorazowej opłaty w związku ze zbyciem przez właściciela albo użytkownika 

wieczystego nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem planu. 

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego. 

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Zachodniopomorskiego. 

 

Przewodnicząca Rady: 

Halina Ginalska 
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Załącznik nr 1 

do uchwały Nr LI/303/10 

Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim 

z dnia 24 marca 2010 r. 
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Załącznik nr 2 

do uchwały Nr LI/303/10 

Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim 

z dnia 24 marca 2010 r. 

Wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Kalisz Pomorski 

(studium przyjęte uchwałą Nr XXXIV/245/2002 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 31 stycznia 

2002 r. oraz zmienione uchwałą Nr V/42/07 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 28 lutego 

2007 r., a następnie zmienione uchwałą Nr XLIX/301/2010 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 

24 lutego 2010 r.) 
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Załącznik nr 3 

do uchwały Nr LI/303/10 

Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim 

z dnia 24 marca 2010 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą 

do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania w ramach miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Drawskiej i Koszalińskiej w Kaliszu Pomorskim 

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

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Kaliszu Pomorskim 

rozstrzyga, co następuje: 

1. Wystąpienie inwestycji z zakresu zadań własnych gminy jest uzależnione od podejścia, jakie zosta-

nie przyjęte w stosunku do działki nr 21, która jest własnością gminy. Działka ta objęta została w planie 

funkcją drogi wewnętrznej, oznaczonej symbolem KDW2. 

2. W przypadku sprzedaży działki nr 21 inwestorowi, który poniesie koszty uzbrojenia lokalizowanego 

w ciągu całej drogi KDW2, nie przewiduje się inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą 

do zadań własnych gminy. 

3. W przypadku zachowania działki nr 21 we władaniu gminy, przewiduje się inwestycje z zakresu in-

frastruktury technicznej służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców stanowiące zadania wła-

sne gminy, na gminnym odcinku drogi KDW2: budowa nawierzchni drogi oraz chodnika, budowa sieci 

wodociągowej, budowa kanalizacji sanitarnej, budowa kanalizacji deszczowej. 

4. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą 

do zadań własnych gminy odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, z terminem realizacji 

uzależnionym od pozyskania tych środków ze źródeł określonych w pkt 5. 

5. Określa się zasady finansowania wymienionych inwestycji należących do zadań własnych gminy 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych z możliwością wykorzystania następujących źródeł: środki 

pomocowe, kredyty i pożyczki, obligacje komunalne, udział inwestorów zewnętrznych, w oparciu o odrębne 

porozumienia. 

 

 

Załącznik nr 4 

do uchwały Nr LI/303/10 

Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim 

z dnia 24 marca 2010 r. 

Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Drawskiej i Koszalińskiej w Kaliszu Pomorskim 

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

(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Kaliszu Pomorskim rozstrzyga, 

co następuje: 

Wobec braku uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ul. Drawskiej i Koszalińskiej w Kaliszu Pomorskim, nie rozstrzyga się o sposobie 

ich rozpatrzenia. 
735 
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736 

736 

UCHWAŁA NR LI/327/10 

 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE 

 z dnia 26 marca 2010 r. 

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Łobez. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 

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

Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 

Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, 

poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 

i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1453; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 

i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, 

Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, 

poz. 585, Nr 116, poz. 730 i Nr 223, poz. 1463 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458) Rada Miejska w Łobzie 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa szczegółowe warunki udzielania pomocy de minimis, do której ma zastosowanie 

rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania 

art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379/5 z 28 grudnia 2006 r.). 

§ 2. Pomoc de minimis, o której mowa w § 1, ma formę zwolnienia od podatku od nieruchomości. 

§ 3. Ze zwolnienia przewidzianego niniejszą uchwałą nie może skorzystać przedsiębiorca zalegający 

z zapłatą zobowiązań podatkowych oraz innych należności pieniężnych stanowiących dochód Gminy Łobez. 

§ 4. Ilekroć w uchwale używa się pojęcia: 

1) nowa inwestycja - należy przez to rozumieć poniesienie przez przedsiębiorcę nakładów inwestycyj-

nych, w wyniku których zostanie uruchomiona nowa lub poszerzona dotychczasowa działalność go-

spodarcza, pod warunkiem, że w wyniku poniesienia tych nakładów zostaną utworzone nowe miejsca 

pracy; 

2) nakłady inwestycyjne - należy przez to rozumieć nakłady poniesione przez przedsiębiorcę na nową 

inwestycję, do których zalicza się m.in. cenę nabycia gruntów lub prawa ich użytkowania wieczyste-

go, cenę nabycia lub koszt wytworzenia środków trwałych, takich jak budowle i budynki oraz ich 

wyposażenie związane z nową inwestycją, w szczególności: maszyny, urządzenia, przyrządy, apara-

tura, wyposażenie techniczne dla prac biurowych, infrastruktura techniczna, zakup wartości niemate-

rialnych i prawnych; 

3) utworzenie nowych miejsc pracy - należy przez to rozumieć przyrost netto liczby pracowników 

w danym przedsiębiorstwie w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy, poprzedzających utwo-

rzenie nowych miejsc pracy, w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy, 

przy czym od liczby nowych stanowisk pracy powstałych w związku z realizacją nowej inwestycji na-

leży odjąć liczbę miejsc pracy zlikwidowanych w tym samym okresie. Przy obliczaniu poziomu za-

trudnienia nie bierze się pod uwagę tych miejsc pracy (zatrudnionych pracowników), przy tworzeniu 

których lub ich utrzymaniu, przedsiębiorca korzystał lub korzysta z jakiejkolwiek pomocy państwa, 

jednostek samorządu terytorialnego, państwowych funduszy celowych, w szczególności PFRON, Po-

wiatowego Urzędu Pracy. 

§ 5. Zwolnienie od podatku od nieruchomości nie dotyczy gruntów, budynków, budowli lub ich części: 

1) przeznaczonych pod wynajem lub dzierżawę; 

2) związanych z prowadzeniem działalności handlowej w obiektach handlowych o powierzchni użytko-

wej powyżej 500 m2. 

§ 6. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki, budowle i ich części zajęte na po-

trzeby prowadzenia działalności gospodarczej podjętej po raz pierwszy na terenie gminy Łobez przez oso-

by fizyczne, które bezpośrednio przed podjęciem tej działalności były zarejestrowane w Powiatowym 

Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne oraz przez innych przedsiębiorców, którzy podejmą po raz pierwszy 
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po wejściu w życie niniejszej uchwały, działalność gospodarczą na terenie Gminy Łobez pod warunkiem, 

że poniosą oni nakłady inwestycyjne o wartości nie niższej niż 20.000 zł i że w związku z nową inwesty-

cją utworzą co najmniej 2 nowe miejsca pracy. 

2. Zwolnienie przyznaje się na wniosek podatnika, a okres zwolnienia liczy się, od pierwszego dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto prowadzenie działalności gospodarczej i speł-

niono warunek zwiększenia zatrudnienia. 

3. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomo-

ści, jest istnienie budynków, budowli lub ich części, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje na 

okres 12 miesięcy, licząc od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończo-

na i rozpoczęto prowadzenie działalności gospodarczej albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku 

lub jego części w związku z działalnością gospodarczą przed ich ostatecznym wykończeniem i spełniono 

warunek zwiększenia zatrudnienia. 

4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje jeżeli działalność gospodarcza w ramach zreali-

zowanej nowej inwestycji prowadzona będzie przez okres objęty zwolnieniem oraz co najmniej przez ko-

lejne 24 miesiące i zostanie utrzymany poziom zatrudnienia. 

5. Okres zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, wynosi 12 miesięcy. 

§ 7. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki, budowle lub ich części związane 

bezpośrednio z nowymi inwestycjami prowadzonymi na terenie Gminy Łobez, w wyniku których utworzo-

no nowe miejsca pracy: 

1) na okres 12 miesięcy - od 5 do 15 nowych miejsc pracy; 

2) na okres 24 miesięcy - od 16 do 25 nowych miejsc pracy; 

3) na okres 36 miesięcy - powyżej 25 osób nowych miejsc pracy. 

2. Zwolnienie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podat-

nik złożył wniosek w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości. 

3. Zwolnienie przysługuje, jeżeli nowo utworzone miejsca pracy oraz stan zatrudnienia pozostałych 

pracowników w danym przedsiębiorstwie utrzymane zostaną przez okres objęty zwolnieniem oraz co naj-

mniej przez kolejne 24 miesiące. 

§ 8. 1. Przedsiębiorca uzyskuje pomoc, o której mowa w uchwale, jeżeli wartość tej pomocy brutto 

łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez przedsiębiorcę w różnych formach i z róż-

nych źródeł, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 000 euro, z zastrzeżeniem ust. 2, 

w okresie trzyletnim. 

2. Wartość pomocy przyznana przedsiębiorcy działającemu w sektorze transportu drogowego nie mo-

że przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 100.000 euro w okresie trzyletnim. 

3. Trzyletni okres, o którym mowa w ust. 1 i 2, oblicza się biorąc pod uwagę bieżący rok kalenda-

rzowy oraz dwa poprzedzające lata kalendarzowe. 

4. Pomocy de minimis nie należy łączyć z pomocą państwa w odniesieniu do tych samych kosztów 

kwalifikowanych, w przypadku gdyby taka kumulacja miała skutkować osiągnięciem wyższego poziomu 

intensywności pomocy, ustalonego w rozporządzeniu o zwolnieniu grupowym lub decyzji przyjętej przez 

Komisję. 

5. Równowartość pomocy w euro ustala się według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy 

Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy. 

§ 9. 1. Przedsiębiorca może skorzystać jednocześnie tylko z jednego rodzaju zwolnienia udzielonego 

na podstawie niniejszej uchwały. 

2. Okres korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały nie 

może przekroczyć łącznie 36 miesięcy. 

§ 10. Przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia wniosku o zwolnienie od podatku od nieruchomo-

ści w terminie 30 dni od powstania okoliczności uprawniających do skorzystania ze zwolnienia. 

§ 11. Wniosek należy złożyć wraz z deklaracją podatkową (odpowiednim drukiem DN-1 lub IN-1) oraz 

odpisem z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczeniem z ewidencji działalności gospodarczej. 
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§ 12. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o zwolnienie od podatku od nieruchomości na podstawie § 6 

uchwały zobowiązany jest dołączyć do wniosku dodatkowo: 

1) oświadczenie, że podejmuje po raz pierwszy działalność gospodarczą na terenie Gminy Łobez, na 

druku stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały; 

2) kopię zgłoszenia do Urzędu Skarbowego rozpoczęcia działalności gospodarczej; 

3) deklarację, że działalność gospodarcza w ramach zrealizowanej inwestycji prowadzona będzie przez 

okres objęty zwolnieniem oraz co najmniej przez kolejne 24 miesiące i utrzymane będą miejsca pracy 

przez okres objęty zwolnieniem oraz co najmniej przez kolejne 24 miesiące, na druku stanowiącym 

załącznik nr 3 do uchwały; 

4) udokumentowaną informację o utworzeniu nowych miejsc pracy (tj. umowy o pracę, deklaracje rozli-

czeniowe i zgłoszeniowe ZUS - świadczące o zatrudnieniu oraz utrzymaniu miejsc pracy); 

5) dokumenty świadczące o wielkości poniesionych nakładów inwestycyjnych (faktury, rachunki); 

6) oświadczenie, że nieruchomość nie jest i nie będzie wynajmowana ani dzierżawiona w okresie obję-

tym zwolnieniem oraz przez kolejne 24 miesiące. 

2. Przedsiębiorca ubiegający się o zwolnienie od podatku od nieruchomości na podstawie § 7 uchwa-

ły zobowiązany jest dołączyć do wniosku dodatkowo: 

1) oświadczenie o stanie średniego zatrudnienia w przedsiębiorstwie w okresie 12 miesięcy poprzedza-

jących miesiąc, w którym nastąpiło zwiększenie zatrudnienia, w przeliczeniu na osoby zatrudnione 

w pełnym wymiarze czasu pracy, na druku stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały; 

2) udokumentowaną informację o utworzeniu nowych miejsc pracy (tj. umowy o pracę, deklaracje rozli-

czeniowe i zgłoszeniowe ZUS - świadczące o zatrudnieniu oraz utrzymaniu miejsc pracy); 

3) deklarację o zachowaniu nowoutworzonych miejsc pracy oraz stanu zatrudnienia pozostałych pra-

cowników w danym przedsiębiorstwie na poziomie nie niższym niż w dniu złożenia wniosku o zwol-

nienie od podatku od nieruchomości przez okres objęty zwolnieniem oraz co najmniej przez kolejne 

24 miesiące, na druku stanowiącym załącznik nr 5 do uchwały; 

4) oświadczenie, że nieruchomość nie jest i nie będzie wynajmowana ani dzierżawiona w okresie obję-

tym zwolnieniem oraz przez kolejne 24 miesiące. 

§ 13. 1. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia od podatku od nieruchomości zobowiązany jest do 

składania najpóźniej do 15 stycznia roku podatkowego w okresie korzystania ze zwolnienia udokumento-

wanych informacji o otrzymanej w roku poprzednim łącznej wysokości pomocy de minimis. 

2. Przedsiębiorca, który otrzymał zwolnienie od podatku od nieruchomości w wyniku utworzenia no-

wych miejsc pracy, zobowiązany jest przedstawić Burmistrzowi Łobza, w terminie do 15 stycznia roku 

podatkowego udokumentowaną informację o wysokości zatrudnienia w przedsiębiorstwie według stanu 

na 31 grudnia roku poprzedniego z zastrzeżeniem, że ostatnią informację należy złożyć w terminie 14 dni 

od dnia, w którym minęły 24 miesiące od ostatniego dnia objętego zwolnieniem. 

§ 14. Organ podatkowy ma prawo do przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania przez 

przedsiębiorcę warunków udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości i obowiązków zawartych 

w uchwale, w tym także sprawdzania zgodności ze stanem faktycznym dokumentów i informacji składa-

nych przez przedsiębiorcę. 

§ 15. 1. Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości w przypadku, gdy nie 

zostaną dotrzymane warunki otrzymania zwolnienia określone w uchwale. 

2. Przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić pisemnie Burmistrza Łobza o utracie warunków do 

zwolnienia najpóźniej w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności powodujących tę utratę. 

3. Przedsiębiorca, który utracił prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości lub wprowadził or-

gan podatkowy w błąd co do spełnienia warunków, od których uzależnione jest zwolnienie, traci prawo 

do tego zwolnienia za cały okres i zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej pomocy de minimis poprzez 

zapłatę podatku od nieruchomości, zgodnie z procedurą określoną w przepisach ustawy - Ordynacja po-

datkowa. 

§ 16. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 

1) budynki i grunty zajęte na potrzeby placówek kultury, kultury fizycznej, administracji samorządowej, 

ochotniczych straży pożarnych finansowanych z budżetu gminy; 

2) budowle lub ich części wykorzystywane bezpośrednio do wytwarzania i przesyłu energii cieplnej, 

których głównym zadaniem jest dostarczanie ciepła do lokali mieszkalnych oraz grunty z tym związane; 
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3) grunty wchodzące w skład terenów komunikacyjnych jako drogi oznaczone w ewidencji gruntów 

i budynków symbolem (d.r.) służące wyłącznie działalności rolniczej, z wyjątkiem zajętych na prowa-

dzenie działalności gospodarczej; 

4) grunty przeznaczone na składowanie i przeładunek odpadów komunalnych stanowiące własność gminy; 

5) budynki i grunty przeznaczone na urządzenie cmentarza komunalnego stanowiące własność gminy. 

§ 17. Do zwolnień wymienionych w § 16 nie ma zastosowania rozporządzenie Komisji Europejskiej 

(WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de 

minimis (Dz. Urz. UE L 379/5 z 28 grudnia 2006 r.). 

§ 18. Do pomocy de minimis udzielonej przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się 

przepisy dotychczasowe. 

§ 19. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XLIX/348/06 Rady Miejskiej 

w Łobzie z dnia 23 października 2006 r. w sprawie ustalenia ulg i zwolnień z podatku od nieruchomości 

(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 109, poz. 2102 oraz z 2008 r. Nr 97, poz. 2125), z wyjątkiem 

§ 1 i § 5 pkt 1 i 6, które tracą moc z dniem 31 grudnia 2010 r. 

§ 20. Pomoc de minimis, określona w niniejszej uchwale, może być udzielana do dnia 31 grudnia 2013 r. 

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobza. 

§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

Przewodnicząca Rady: 

Elżbieta Kobiałka 
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Załącznik nr 1 

do uchwały Nr LI/327/10 

Rady Miejskiej w Łobzie 

z dnia 26 marca 2010 r. 
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Załącznik nr 2 

do uchwały Nr LI/327/10 

Rady Miejskiej w Łobzie 

z dnia 26 marca 2010 r. 
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Załącznik nr 3 

do uchwały Nr LI/327/10 

Rady Miejskiej w Łobzie 

z dnia 26 marca 2010 r. 
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Załącznik nr 4 

do uchwały Nr LI/327/10 

Rady Miejskiej w Łobzie 

z dnia 26 marca 2010 r. 
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Załącznik nr 5 

do uchwały Nr LI/327/10 

Rady Miejskiej w Łobzie 

z dnia 26 marca 2010 r. 
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UCHWAŁA NR XLI/393/10 

 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH 

 z dnia 25 marca 2010 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich 

na terenie Gminy Płoty. 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - 

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

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; 

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

poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i 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) Rada Miejska w Płotach uchwala: 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚWIETLIC WIEJSKICH 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Działalność świetlicy wiejskiej ma na celu integrację środowiska lokalnego, inicjowanie ak-

tywności mieszkańców działających na rzecz wsi oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej 

i sportowej. Świetlica wiejska jest miejscem spotkań integrujących środowisko. 

2. Celem działania świetlicy wiejskiej jest: 

a) popularyzacja amatorskich form artystycznych, 

b) rozwój działalności kulturalnej adresowanej do różnych grup wiekowych społeczności wiejskiej, 

c) promowanie sportu na wsi, podejmowanie działań rekreacyjnych, 

d) organizacja imprez dla mieszkańców wsi (festyny, uroczystości), 

e) organizacja spotkań sołtysa i rady sołeckiej z organizacjami i środowiskami lokalnymi, 

f) organizacja spotkań organizacji lokalnych działających na terenie wsi np. Koła Gospodyń Wiejskich, 

Ochotnicze Straże Pożarne. Ludowe Zespoły Sportowe, 

g) promocja wsi i gminy. 

Rozdział II 

Zarządzanie majątkiem świetlic wiejskich 

§ 2. 1. Świetlice wiejskie stanowią własność Gminy Płoty. 

2. Świetlice mogą być: 

a) odpłatnie wynajmowane, 

b) nieodpłatnie udostępniane na zebrania wiejskie organizowane przez Gminę Płoty, zebrania i spo-

tkania organizowane przez sołtysów, rady sołeckie, szkoły, organizacje społeczne działające 

w środowisku wiejskim (Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, Ludowe Zespoły 

Sportowe). 

3. Gospodarzem - opiekunem świetlicy wiejskiej jest osoba działająca na podstawie pełnomocnictwa 

Burmistrza Płotów. 

4. Ze świetlicy można korzystać po wcześniejszym uzgodnieniu z gospodarzem-opiekunem obiektu. 

5. Godziny otwarcia świetlicy są ustalane z gospodarzem-opiekunem obiektu zgodnie ze zgłoszonym 

zapotrzebowaniem. 

6. Do obowiązków gospodarza świetlicy należy: 

a) utrzymywania stałego kontaktu z Urzędem Miejskim w zakresie funkcjonowania świetlicy, 
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b) dbanie o czystość obiektu i przyległego terenu, 

c) dbanie o urządzenia i sprzęt znajdujący się w świetlicy oraz na przyległym terenie, 

d) udostępnianie świetlicy zgodnie z zapotrzebowaniem, 

e) zawieranie umów na wynajem świetlicy. Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu lub na r-k bankowy 

przed zawarciem umowy, 

f) zgłaszanie usterek, awarii, a także szkód wyrządzonych przez wynajmujących. 

7. Gospodarz świetlicy ponosi odpowiedzialność za powierzony sprzęt i urządzenia stanowiące wypo-

sażenie świetlicy. 

8. Gospodarz świetlicy może otrzymywać wynagrodzenie na podstawie odrębnej umowy zawartej 

z Burmistrzem Płotów. W umowie określa się szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków oraz zasady 

odpowiedzialności. 

Rozdział III 

WYNAJEM ŚWIETLIC 

§ 3. 1. Wynajęcie świetlicy odbywa się odpłatnie zgodnie ze stawkami uchwalonymi przez Radę 

Miejską w Płotach. Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy przed zawarciem umowy. 

2. Środki uzyskane z wynajęcia świetlic stanowią dochód Gminy. 

3. Podstawą wynajęcia świetlicy wiejskiej jest pisemna umowa zawarta przez gospodarza obiektu 

z osobą ubiegającą się o wynajęcie. Umowa musi zawierać: 

a) imię, nazwisko i adres osoby wynajmującej, 

b) rodzaj i charakter imprezy, na którą wynajmowana jest świetlica, 

c) datę, planowany czas korzystania ze świetlicy, 

d) wysokość opłaty za korzystanie ze świetlicy oraz termin i sposób zapłaty, 

e) zobowiązanie do pokrycia strat, naprawy uszkodzonych urządzeń, elementów stanowiących wy-

posażenie, powstałych w trakcie wynajęcia świetlicy. 

4. Przy każdorazowym przekazaniu świetlicy (wynajem lub bezpłatnie), gospodarz obiektu wraz z osobą 

na rzecz, której następuje przekazanie (organizator) sprawdzają stan pomieszczeń, urządzeń oraz wyposa-

żenia. Strony podpisują stosowny protokół. Czynność ta zostaje powtórzona przy oddawaniu obiektu. 

5. Za ewentualne uszkodzenia odpowiada organizator korzystający ze świetlicy. Winien on usunąć 

powstałe usterki w terminie wskazanym przez gospodarza. W przypadku niezastosowania się do powyż-

szych wytycznych, szkoda zostanie naprawiona z budżetu Gminy, a osoba korzystająca ze świetlicy zo-

stanie obciążona kosztami naprawy. 

Rozdział IV 

FINANSOWANIE ŚWIETLIC WIEJSKICH 

§ 4. 1. Utrzymanie obiektów świetlic wiejskich finansowane jest bezpośrednio z budżetu gminy. 

2. Gmina ponosi koszty utrzymania świetlic w zakresie: 

a) remontów i modernizacji, 

b) ogrzewania, dostaw energii elektrycznej i wody, 

c) odbioru ścieków i odpadów 

Rozdział V 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego. 

Przewodniczący Rady: 

Piotr Jasina 
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UCHWAŁA NR XLI/394/10 

 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH 

 z dnia 25 marca 2010 r. 

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia na usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, transport nieczystości 

ciekłych, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie gminy Płoty. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity - Dz. U. z 2005 r. Nr 236, 

poz. 2008, zm. Nr 180, poz. 1495; z 2006 r. Nr 144, poz. 1042; z 2008 r. Nr 223, poz. 1464; 

z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664) oraz rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczególnego sposobu określenia wymagań, 

jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r. Nr 5, 

poz. 33), Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje: 

Rozdział I 

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca obiegający się o uzyskanie zezwo-

lenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nierucho-

mości na terenie gminy Płoty: 

1) przedsiębiorca powinien złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia, zawierający dane określone w art. 8 

ust. 1, 1a, 2 i 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i potwierdzający spełnienie 

wymagań zawartych w niniejszej uchwale oraz dokonać opłaty skarbowej od wniosku i załączników; 

2) ponadto wniosek powinien zawierać: 

a) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy obiegającego się 

o zezwolenie oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer REGON, wpis (opis) z ewi-

dencji działalności gospodarczej, aktualne zaświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, 

składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed złożeniem wniosku, aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych, 

b) określenie przedmiotu i obszaru działalności 

c) opis wyposażenia technicznego, uwzględniający wymagania dotyczące pojazdów, pojemników 

lub worków oraz bazy transportowej, 

d) informację o posiadaniu punktu gromadzenia odpadów problemowych (lokalizacja, dni i godziny 

otwarcia oraz wykaz przyjmowanych odpadów problemowych) lub o wykonywaniu takiej usługi 

poprzez innego przedsiębiorcę posiadającego stosowne zezwolenia, 

e) przewidywane zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami, 

f) miejsca odzysku i unieszkodliwienia odpadów, 

g) oświadczenie w gotowości zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z właścicielem 

każdej nieruchomości położonej na obszarze wykonywanej działalności. 

§ 2. Wymagania w zakresie opisu wyposażenia technicznego dotyczące pojazdów, to: 

1) przedłożenie wykazu specjalistycznych pojazdów samochodowych, którymi mają być wykonywane 

usługi, spełniających wymagania określone w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów, 

a także wymagania techniczne określone w innych przepisach szczególnych; w szczególności posia-

dających zabezpieczenia przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz pojazdu transpor-

towanych odpadów, wraz z dowodami potwierdzającymi tytuł prawny przedsiębiorcy do tych pojazdów; 

do wniosku należy załączyć poświadczenie aktualnych badań technicznych (kserokopia dowodu reje-

stracyjnego); 
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2) oświadczenie o sprawności technicznej pojazdów specjalistycznych; 

3) trwałe oznakowanie pojazdów nazwą przedsiębiorcy i jego adresem; 

4) zapewnienie parkowania pojazdów, po zakończeniu pracy, na terenie bazy transportowej, w sposób 

uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich; 

5) wyposażenie pojazdów w narzędzia umożliwiające uprzątnięcie odpadów rozsypanych w trakcie prac 

załadunkowych; 

6) przystosowanie pojazdu do zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (do czasu 

wprowadzenia systemu zbiórki odpadów ulegających biodegradacji na terenie Gminy Płoty; 

7) przedłożenie wykazu pojazdów przeznaczonych do zbierania odpadów selektywnie gromadzonych lub 

w przypadku wykonywania takiej usługi przez innego przedsiębiorcę posiadającego stosowane zezwo-

lenia, oświadczenie tego przedsiębiorcy o dysponowaniu takimi pojazdami, za pomocą których będą 

wykonywane przedmiotowe usługi. 

§ 3. Wymagania w zakresie opisu wyposażenia technicznego, dotyczące bazy transportowej, to: 

1) posiadanie bazy transportowej służącej do garażowania pojazdów, magazynowania pojemników i kon-

tenerów i innych urządzeń służących do prowadzenia działalności określonej w § 1, spełniającej wy-

mogi techniczne, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe i ochrony środowiska określone 

w odrębnych przepisach, zwanej dalej „bazą”; 

2) zlokalizowanie bazy na terenie przeznaczonym w dokumentach planistycznych, do prowadzenia dzia-

łalności określonej w § 1, na użytkowanie której przedsiębiorca posiada stosowne zezwolenie; 

3) udokumentowanie prawa władania bazą poprzez przedłożenie w szczególności wyciągu z księgi wie-

czystej lub umowy najmu bądź dzierżawy; 

4) posiadanie biura obsługi klientów wyposażonego w środki łączności oraz przedłożenie informacji o loka-

lizacji tego biura, godzinach urzędowania i numerze telefonu. 

§ 4. Wymagania w zakresie opisu wyposażenia technicznego dotyczące pojemników lub worków, to: 

1) posiadanie znormalizowanych pojemników, kontenerów lub worków do zbierania odpadów zmiesza-

nych oznaczonych nazwą przedsiębiorcy i jego adresem; 

2) posiadanie pojemników, kontenerów lub worków do odpadów opakowaniowych zbieranych selek-

tywnie, oznaczonych nazwą przedsiębiorcy i jego adresem; 

3) zapewnienie usługobiorcy możliwości zakupu lub dzierżawy pojemników lub worków do gromadzenia 

odpadów zmieszanych jak również odpadów selektywnie zebranych na terenie nieruchomości; 

4) posiadanie pojemników do odbioru wyselekcjonowanych odpadów z terenu budów lub remontów; 

5) posiadanie umowy lub pisemnych zapewnień stwierdzających gotowość odbioru odpadów zbieranych 

w sposób selektywny, w tym odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elek-

tronicznego, zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych oraz odpadów z re-

montów przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania od-

padów komunalnych. 

§ 5. Wymagania obejmujące zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami, to: 

1) oświadczenie o gotowości udokumentowania przez przedsiębiorcę częstotliwości mycia i dezynfekcji 

pojazdów, a w razie wykonywania tych czynności poza własną bazą, dołączenie umowy zawartej 

z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie mycia i dezynfekcji pojazdów oraz przedstawienie 

faktur; 

2) oświadczenie o gotowości prowadzenia rejestru mycia i dezynfekcji pojazdów; 

3) oświadczenie o gotowości wykonania usługi mycia i dezynfekcji pojemników służących do gromadze-

nia odpadów komunalnych na dodatkowe, indywidualne zlecenia właścicieli obsługiwanych nieru-

chomości; 

4) oświadczenie o gotowości zapewnienia pracownikom świadczącym usługi odbierania odpadów czy-

stego i estetycznego ubioru oznaczonego nazwą przedsiębiorcy, umożliwiającego w sposób jedno-

znaczny wizualną identyfikację przedsiębiorcy. 

§ 6. Wymagania obejmujące miejsce odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, to: 

1) udokumentowanie - poprzez przedłożenie umów lub oświadczenie - o gotowości do odbioru - odpa-

dów zebranych selektywnie przez przedsiębiorców, którzy posiadają odpowiednie zezwolenie zgodnie 

z odrębnymi przepisami; 

2) udokumentowanie - poprzez przedłożenie umów lub oświadczeń - o gotowości odbioru odpadów ko-

munalnych zmieszanych; 
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3) odpady zebrane na terenie Gminy Płoty powinny być kierowane do instytucji znajdujących się w jej obrębie; 

4) przedsiębiorca zobowiązany jest w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca sporządzić 

i przekazać Burmistrzowi wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł 

umowy na odbieranie odpadów komunalnych oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w po-

przednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły; 

5) przedsiębiorca zobowiązany jest do składania (do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalen-

darzowy) Burmistrzowi Gminy Płoty informacji dotyczącej: 

a) masy poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Płoty, 

b) sposobu zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych, 

c) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowiskach odpadów, 

d) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (wykaz kart przekazania odpadów). 

Rozdział II 

Wymagania jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie 

zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 

§ 7. Określa się wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwo-

lenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczy-

stości ciekłych na terenie Gminy Płoty, obejmujące: 

1) opis wyposażenia technicznego zawierający wymagania odnośnie bazy transportowej; 

2) zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami. 

§ 8. Wymagania w zakresie opisu wyposażenia technicznego dotyczące bazy transportowej, to: 

1) posiadanie tytułu prawnego do dysponowania specjalistycznymi pojazdami, którymi mają być wyko-

nywane usługi, spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach regulujących warunki 

techniczne pojazdów oraz dodatkowo wymagania techniczne określone w: 

a) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla po-

jazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617 - ze zmianami), 

b) ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 ze zmianami); 

2) pojazdy asenizacyjne muszą być: 

a) trwale oznakowane nazwą przedsiębiorcy i jego adresem, 

b) parkowane po zakończeniu pracy na terenie bazy transportowej w sposób uniemożliwiający do-

stęp do nich osób trzecich, 

c) wyposażone w narzędzia umożliwiające uprzątnięcie nieczystości ciekłych rozlanych w trakcie 

prac załadunkowych; 

3) posiadanie bazy transportowej służącej do garażowania pojazdów i innych urządzeń służących do 

prowadzenia działalności określonej w § 7 Rozdziału II, spełniającej wymogi techniczne, bezpieczeń-

stwa i higieny pracy, przeciwpożarowe i ochrony środowiska określone w odrębnych przepisach, 

zwanej dalej „bazą”; 

4) zlokalizowanie bazy na terenie przeznaczonym w dokumentacji planistycznej, do prowadzenia działalności 

określonej w § 7 Rozdziału II, na użytkowanie której przedsiębiorca posiada stosowne zezwolenie; 

5) udokumentowanie prawa władania bazą poprzez przedłożenie w szczególności wyciągu z księgi wie-

czystej lub umowy najmu bądź dzierżawy; 

6) posiadanie biura obsługi klientów, wyposażonego w środki łączności oraz przedłożenie informacji 

o lokalizacji tego biura, godzinach i numerze telefonu. 

§ 9. Wymagania obejmujące zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami, to: 

1) udokumentowanie przez przedsiębiorcę częstotliwości mycia i dezynfekcji pojazdów, a w razie wyko-

nywania tych czynności poza własną bazą, dołączenie umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi 

w zakresie mycia i dezynfekcji pojazdów oraz przedstawienie faktury; 

2) prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji pojazdów: 

3) zapewnienie pracownikom świadczącym usługi odbierania nieczystości ciekłych, czystego i estetycz-

nego ubioru oznaczonego nazwą przedsiębiorcy, umożliwiającego w sposób jednoznaczny wizualną 

identyfikację przedsiębiorcy; 

4) udokumentowanie gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną; 

5) zaproponowanie zabiegów z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowanych po za-

kończeniu działalności 

6) określenie terminu podjęcia działalności oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia. 
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§ 10. Przedsiębiorca zobowiązany jest w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca sporządzić 

i przekazać burmistrzowi wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł 

umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim 

miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły. 

Rozdział III 

Postanowienia końcowe 

§ 11. Niewypełnienie któregokolwiek z wymagań zawartych w uchwale, stanowić będzie podstawę 

do odmowy udzielenia zezwolenia, o którym mowa w Rozdziale I i II. 

§ 12. W sprawach nie uregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się przepisy ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, akty wykonawcze oraz inne obowiązujące przepisy. 

§ 13. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 

w Urzędzie Miejskim w Płotach, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

§ 14. Wykonywanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów. 

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Zachodniopomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady: 

Piotr Jasina 
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UCHWAŁA NR V/sXL/323/10 

 RADY MIASTA WAŁCZ 

 z dnia 23 marca 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz 

dla terenu położonego w rejonie Osiedla Piastowskiego. 

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

przestrzennym (Dz. U. 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 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) Rada Miasta Wałcz 

uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 

Zakres regulacji 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr V/sXVI/148/08 Rady Miasta w Wałczu z dnia 19 lutego 2008 r. o przy-

stąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcza dla terenu 

położonego w rejonie Osiedla Piastowskiego, po stwierdzeniu zgodności ustaleń niniejszej uchwały ze 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcza, uchwalonego 

uchwałą Nr II/sXXXVIII/291/98 Rady Miasta Wałcza z dnia 15 czerwca 1998 r., uchwala się miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcza dla terenu położonego w rejonie Osiedla Piastow-

skiego w granicach określonych na rysunku planu. 
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2. Plan miejscowy obejmuje obszar o łącznej powierzchni - 4,3 ha, zlokalizowany w zachodniej części 

miasta Wałcz pomiędzy: linią kolejową od strony północnej, ulicą Chopina od strony wschodniej, obsza-

rem zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej w rejonie Osiedla Piastowskiego od strony południowej 

i terenami nie zainwestowanymi od strony zachodniej. Granice planu obejmują działki: nr ewid. 2381 

o powierzchni 0,2606 ha, nr ewid. 2382 o powierzchni 0,0049 ha, nr ewid. 2383 o powierzchni 

0,1233 ha, nr ewid. 2384 o powierzchni 3,8873 ha, położone w obrębie 0001-m. Wałcz. 

3. Przedmiotem planu jest zmiana sposobu zagospodarowania terenu, stanowiącego dotychczas ob-

szar nie zainwestowany na: tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej z uzupełniającą funkcją usłu-

gową, tereny zieleni krajobrazowej z możliwością realizacji funkcji sportu i rekreacji i zamiennie zabudowy 

mieszkaniowej, jednorodzinnej z usługami oraz tereny komunikacji i infrastruktury technicznej. 

4. Integralnymi częściami planu są: 

1) załącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000; 

2) załącznik nr 2 - wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego mia-

sta Wałcz; 

3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania 

§ 2. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) dachu stromym - należy przez to rozumieć dach o dwóch lub więcej płaszczyznach spadku o parame-

trach określonych w ustaleniach szczegółowych niniejszej uchwały; 

2) działce - należy przez to rozumieć zarówno działkę gruntu, jak również działkę budowlaną; 

3) linii rozgraniczającej - należy przez rozumieć ściśle określoną linię rozdzielającą tereny o różnym prze-

znaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania ustalonych w planie; 

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, przy której może być umieszczona 

ściana zewnętrzna budynku, bez możliwości jej przekraczania w kierunku najbliżej położnej linii roz-

graniczającej teren zabudowy z innym terenem, z wyjątkiem takich elementów architektonicznych, 

jak balkon, wykusz, gzyms, okap dachu, schody, pochylnia, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz 

inne detale wystroju architektonicznego, które mogą być usytuowane poza linią zabudowy zgodnie 

z przepisami odrębnymi; 

5) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, przy której musi być umieszczona naj-

bardziej wysunięta w stronę tej linii ściana zewnętrzna budynku, bez możliwości jej przekraczania 

w kierunku najbliżej położonej linii rozgraniczającej teren zabudowy z innym terenem, z wyjątkiem ta-

kich elementów architektonicznych, jak balkon, wykusz, gzyms, okap dachu, schody, pochylnia, ryn-

na, rura spustowa, podokienniki oraz inne detale wystroju architektonicznego, które mogą być usytu-

owane poza linią zabudowy zgodnie z przepisami odrębnymi; 

6) planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcza, 

o którym mowa w § 1 ust. 1; 

7) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz 

ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych; 

8) podstawowym przeznaczeniu terenu - należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu określone na 

podstawie ustaleń planu, które musi występować w granicach terenu lub działki w przeważającym 

udziale procentowym dotyczącym powierzchni użytkowej budynków i powierzchni zagospodarowania 

każdej działki, jednakże nie musi stanowić jedynego przeznaczenia terenu lub działki, na każdej działce 

możliwe jest wprowadzenie przeznaczenia uzupełniającego na zasadach określonych w ustaleniach 

szczegółowych, alternatywnie dla przeznaczenia podstawowego może występować w granicach te-

renu lub działki przeznaczenie zamienne, po wypełnieniu ustaleń określonych w planie; 

9) uzupełniającym przeznaczeniu terenu - należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu, które może 

występować łącznie z przeznaczeniem podstawowym, na zasadach określonych w ustaleniach 

szczegółowych planu dla każdego terenu; 

10) zamiennym przeznaczeniu terenu - należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu, które występuje 

zamiennie w stosunku do podstawowego przeznaczenia terenu w granicach całego terenu lub po-

szczególnych działek przy spełnieniu wymagań określonych w ustaleniach szczegółowych planu dla 

terenu oznaczonego w planie symbolem ZN/MN/U; 

11) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu miejscowego wykonany na mapie w skali 

1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, na którym przedstawiono ustalenia planu 

w formie graficznej; 
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12) stawce procentowej - należy przez to rozumieć wskaźnik służący naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu 

wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

13) terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu (podstawowym, zamiennym, 

uzupełniającym) i zasadach zagospodarowania opisanych w tekście planu, który został wyznaczony 

na rysunku planu za pomocą linii rozgraniczających oraz posiada oznaczenie - symbol literowy wska-

zujący podstawowe (i zamienne w przypadku terenu oznaczonego w planie symbolem ZN/MN/U) 

przeznaczenie terenu; 

14) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta Wałcz, stanowiącą ustalenia planu. 

2. Pojęcia i określenia użyte w ustaleniach planu, a niezdefiniowane powyżej, należy rozumieć zgodnie 

z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 3. 1. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne zastosowane na ry-

sunku planu: 

1) granica obszaru objętego planem; 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

3) obowiązujące linie zabudowy; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

5) linie podziału na działki; 

6) fragmenty granic działek, bezpośrednio przy których dopuszcza się lokalizację budynków garażowych 

i gospodarczych; 

7) symbole literowe identyfikujące tereny o różnym przeznaczeniu. 

2. Następujące oznaczenia graficzne zawarte na rysunku planu nie są obowiązującymi ustaleniami 

planu, stanowią elementy informacyjne planu: 

1) granica opracowania mapy; 

2) orientacyjna lokalizacja budynków; 

3) wymiarowanie. 

§ 4. Ustalenie przeznaczenia oraz zasad zabudowy, obsługi i zagospodarowania terenu następuje 

w oparciu o: 

1) oznaczenia graficzne planu, zastosowane na rysunku planu i wymienione w niniejszej uchwale; 

2) ogólne ustalenia planu, określone w rozdziale 2 niniejszej uchwały, które obowiązują dla wszystkich 

terenów objętych granicami planu; 

3) szczegółowe ustalenia planu, określone w rozdziale 3 niniejszej uchwały, które obowiązują dla po-

szczególnych terenów wydzielonych na rysunku planu za pomocą linii rozgraniczających, łącznie z usta-

leniami ogólnymi planu. 

Rozdział 2 

Ogólne ustalenia planu obowiązujące w granicach całego terenu objętego planem 

§ 5. 1. Ustala się przeznaczenie terenów, wydzielonych za pomocą linii rozgraniczających (symbol li-

terowy określa podstawowe i uzupełniające przeznaczenie terenu oraz w przypadku terenu ZN/MN/U 

również przeznaczenie zamienne): 

1) MN/U - zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna z uzupełniającą zabudową usługową; 

2) ZN - zieleń krajobrazowa; 

3) ZN/MN/U - zieleń krajobrazowa, zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna z uzupełniającą zabudową 

usługową; 

4) K - infrastruktura techniczna - kanalizacja sanitarna; 

5) KDX - publiczne ciągi piesze; 

6) KDD - drogi publiczne, rezerwa pod poszerzenie drogi dojazdowej; 

7) KDW - wewnętrzna droga dojazdowa. 

2. Obowiązuje zakaz lokalizacji funkcji nie wymienionych w ustaleniach dotyczących przeznaczenia 

dla poszczególnych terenów. 

3. Obowiązuje zakaz lokalizacji funkcji usługowych z zakresu handlu hurtowego, skupu składowania 

surowców wtórnych, obsługi pojazdów (w tym warsztatów samochodowych, myjni, lakierni, itp.), uciąż-

liwych obiektów rozrywkowych, obiektów produkcyjnych i wytwórczych. 
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4. Dopuszcza się wprowadzenie usług nieuciążliwych jako towarzyszących zabudowie mieszkaniowej, 

jednorodzinnej takich jak: gabinety lekarskie, biura, pracownie projektowe, kancelarie, itp. oraz dopuszcza 

się wprowadzenie usług nieuciążliwych stanowiących uzupełnienie funkcji sportu i rekreacji dopuszczonej 

na terenie oznaczonym w planie symbolem ZN/MN/U, takich jak restauracja, kawiarnia, punkt gastrono-

miczny, wypożyczalnia sprzętu, itp. Uciążliwość funkcji usługowych nie może zakłócać funkcjonowania 

zabudowy mieszkaniowej. 

§ 6. Ustala się następujące zasady dotyczące ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) obowiązuje lokalizacja zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu obowiązującymi i nie-

przekraczalnymi liniami zabudowy; 

2) obowiązuje zakaz lokalizacji stacji bazowych i masztów telefonii komórkowej. 

§ 7. Ustala się następujące zasady dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) ustala się ochronę istniejącego w granicach planu drzewostanu, w przypadkach koniecznych dopusz-

cza się wycinkę drzew i krzewów na terenach zadrzewionych zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) dopuszcza się przeprowadzenie makroniwelacji i osuszenia terenu podmokłego, oznaczonego w planie 

symbolem ZN/MN/U, w celu: 

a) zabezpieczenia istniejącej zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej poza granicami planu wzdłuż 

ulicy dojazdowej oznaczonej nr ewid. 2401, 5639/9, 2423/1, przed przesiąkaniem wody do bu-

dynków, 

b) wprowadzenia przeznaczenia terenu i zagospodarowania zgodnie z ustaleniami szczegółowymi 

planu; 

3) projekty zagospodarowania działek przeznaczonych pod zabudowę muszą uwzględniać zagospodaro-

wanie zielenią. 

§ 8. Nie ustala się w planie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej, w granicach planu nie występują obszary i obiekty wymagające określenia powyższych 

zasad. 

§ 9. Nie ustala się w planie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, 

w granicach planu nie występują obszary przestrzeni publicznej, które spełniają wymagania ustawy o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 10. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowa-

nia terenu zawarte są w ustaleniach szczegółowych niniejszej uchwały określonych w Rozdziale 3. 

§ 11. Nie ustala się w planie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegają-

cych ochronie ze względu na nie występowania tego typu obszarów. 

§ 12. Ustala się szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości: 

1) dopuszcza się podział terenów na działki budowlane zgodnie z zasadami podziału określonymi na ry-

sunku planu; 

2) dopuszcza się łączenie działek w celu realizacji jednej inwestycji lub wspólnego użytkowania działek; 

3) ustala się granice działek budowlanych, które stanowią wyznaczone na rysunku planu linie rozgrani-

czające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania oraz linie podziału na 

działki; 

4) nie ustala się w planie zasad scalenia nieruchomości z powodu nie występowania terenów przezna-

czonych do scalenia. 

§ 13. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

1) obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko nie wy-

mienionych w planie a określonych w przepisach odrębnych; 

2) budynki i zagospodarowanie terenu muszą uwzględniać wymagania obrony cywilnej w zakresie bez-

pieczeństwa ludności zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 14. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i in-

frastruktury technicznej: 

1) ustala się obsługę komunikacyjną obszaru: 

a) z istniejącej poza granicami planu drogi dojazdowej oznaczonej nr ewid. 2401, 5639/9, 2423/1, 

powiązanej z ul. Chłodną w kierunku ul. Chopina, 
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b) z terenów oznaczonych w planie symbolami: KDW i KDX, powiązanych bezpośrednio z w/wym. 

drogą; 

2) tereny w liniach rozgraniczających dróg przeznaczone są do ruchu i postoju pojazdów, ruchu pieszych 

i realizacji bądź przebudowy i modernizacji urządzeń i sieci infrastruktury technicznej; 

3) w liniach rozgraniczających układu komunikacyjnego obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy oraz 

urządzeń nie związanych z utrzymaniem i obsługą komunikacji; 

4) szczegółowe rozwiązania geometrii ulic i skrzyżowań należy opracować w projektach budowlanych 

inwestycji; 

5) w pasach komunikacyjnych dopuszcza się lokalizację ścieżki rowerowej o ile przekrój drogi lub ciągu 

pieszego umożliwi poprowadzenie takiej ścieżki; 

6) obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych w granicach działek: w garażach, pod zadaszeniem lub 

w terenie, zgodnie z zasadami określonymi w planie; 

7) w granicach działek dopuszcza się realizację wewnętrznych dróg obsługujących; 

8) dopuszcza się budowę, przebudowę i modernizację istniejących sieci infrastruktury technicznej 

w liniach rozgraniczających tereny komunikacji na warunkach gestorów sieci i w uzgodnieniu z za-

rządcą drogi; 

9) dla całego terenu w granicach planu należy zapewnić wykonanie pełnego uzbrojenia w podstawową 

sieć infrastruktury technicznej powiązaną z istniejącymi systemami oraz możliwość podłączenia do 

niej terenów wymagających uzbrojenia technicznego w zakresie sieci i urządzeń wodociągowych, ka-

nalizacji sanitarnej, deszczowej, energetycznych, telefonicznej i gazowej; 

10) w zakresie zaopatrzenia terenów w granicach planu w wodę ustala się obsługę z istniejącej sieci wo-

dociągowej usytuowanej poza granicami planu i rozbudowę sieci o niezbędne odcinki, na warunkach 

określonych przez gestora sieci; 

11) w zakresie obsługi przeciwpożarowej, tj. zapewnienia odpowiedniej ilości wody do celów przeciwpo-

żarowych oraz wykonania na sieci wodociągowej hydrantów zewnętrznych, ustala się wykorzystanie 

istniejącej sieci wodociągowej w150 usytuowanej poza granicami planu; lokalizacja hydrantu ze-

wnętrznego odbywać się powinna w granicach terenu istniejącej poza granicami planu drogi dojaz-

dowej oznaczonej nr ewid. 2401, 5639/9, 2423/1; 

12) w zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych ustala się podłączenie wszystkich działek do zbiorczej 

sieci kanalizacji sanitarnej po jej realizacji w liniach rozgraniczających przylegającej do obszaru planu 

drogi dojazdowej oznaczonej nr ewid. 2401, 5639/9, 2423/1, do czasu realizacji sieci dopuszcza się 

odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych, opróżnianych cyklicznie, zbior-

niki należy zlikwidować po przyłączeniu budynków do sieci kanalizacji sanitarnej; 

13) w zakresie odprowadzenia wód opadowych: 

a) dopuszcza się bezpośrednie odprowadzenie do gruntu, 

b) wskazane wykorzystanie wód opadowych do celów użytkowych, 

c) po realizacji kanalizacji deszczowej w liniach rozgraniczających przylegającej do obszaru planu 

drogi dojazdowej oznaczonej nr ewid. 2401, 5639/9, 2423/1, należy wykonać podłączenie dzia-

łek zgodnie z warunkami określonymi przez operatora sieci, 

d) dla terenów podmokłych przeznaczonych pod zabudowę należy wykonać kanalizację deszczowo-

drenażową z odprowadzeniem wód drenażowych do gminnej sieci kanalizacji deszczowej na wa-

runkach określonych przez gestora sieci, 

e) zakaz wprowadzania ścieków deszczowych z powierzchni zanieczyszczonych do gruntu, cieków 

wodnych i zbiorników wodnych; 

14) zasilanie w energię elektryczną na warunkach gestora sieci wyłącznie za pomocą linii kablowych nn. 

0,4 kV prowadzonych w pasie drogowym ulicy dojazdowej oznaczonej nr ewid. 2401, 5639/9, 

2423/1, przylegającej do terenu opracowania planu oraz w granicach terenów oznaczonych w planie 

symbolami KDD, KDX, KDW, ze złączami kablowo-pomiarowymi usytuowanymi w pasie drogowym; 

15) obowiązuje przebudowa istniejącej, napowietrznej linii energetycznej SN 15 kV przebiegającej przez 

tereny zabudowy mieszkaniowej oznaczone na rysunku planu symbolem MN/U oraz przez teren ko-

munikacji pieszej oznaczony symbolem KDX (na wysokości budynków zlokalizowanych poza grani-

cami planu i oznaczonych numerami 23-33) jako linii kablowej podziemnej zlokalizowanej w granicach 

terenu KDX; 

16) w zakresie sieci telefonicznej wskazana jest przebudowa istniejącej w granicach planu napowietrznej 

linii telefonicznej jako podziemnej usytuowanej w liniach rozgraniczających drogi dojazdowej ozna-

czonej nr ewid. 2401, 5639/9, 2423/1, przylegającej do obszaru planu; 
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17) w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się: 

a) ogrzewanie budynków z indywidualnych i lokalnych kotłowni opalanych paliwem stałym, olejo-

wym lub gazowym po ewentualnym wybudowaniu gazociągu i podłączeniu terenu w granicach 

planu do sieci gazowej, 

b) dopuszcza się zastosowanie systemów wykorzystujących alternatywne źródła energii, takich jak: 

pompy cieplne, kolektory słoneczne, energię elektryczną, itp., 

c) dopuszcza się wykorzystywanie jako źródło ciepła kominków i pieców kominkowych, zgodnie 

z wymogami przepisów odrębnych; 

18) obowiązuje gromadzenie odpadów w pojemnikach zlokalizowanych w granicach działek i odprowa-

dzanie ich zgodnie z lokalnymi zasadami dotyczącymi postępowania z odpadami określonymi przez 

władze miasta. 

§ 15. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów 

ustala się do czasu realizacji ustaleń planu (tj. wprowadzenia zabudowy i zagospodarowania terenu zgod-

nie z przeznaczeniem podstawowym określonym w planie w Rozdziale 3), utrzymanie dotychczasowego 

sposobu zagospodarowania terenu jako terenu zieleni. 

§ 16. Nie wyznacza się w planie obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicz-

nej z powodu nie występowania w granicach planu tego typu obszarów. 

§ 17. Ustala się w planie tereny rekreacyjno-wypoczynkowe oznaczone na rysunku planu symbolami 

ZN i ZN/MN/U i dopuszcza się ich wykorzystanie na cele organizacji imprez okolicznościowych o charakte-

rze rekreacyjno-wypoczynkowym. Szczegółowe zasady wyposażenia tych terenów w urządzenia tech-

niczne i budowlane oraz zakazy i nakazy dotyczące dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu 

terenów określone zostały w ustaleniach szczegółowych niniejszej uchwały w Rozdziale 3. 

§ 18. Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości dla każdego terenu odrębnie w Rozdziale 4 niniejszej uchwały - Przepisy końcowe. 

Rozdział 3 

Szczegółowe ustalenia planu obowiązujące w granicach poszczególnych terenów 

wyodrębnionych na podstawie rysunku planu za pomocą linii rozgraniczających tereny o różnym 

przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania 

§ 19. 1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN/U: 

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna; 

2) przeznaczenie uzupełniające - zabudowa usługowa o nieuciążliwym charakterze. 

2. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) ustala się lokalizację zabudowy w formie wolno stojących budynków z zachowaniem określonych na 

rysunku planu obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy; 

2) dopuszcza się lokalizację budynków garażowych i gospodarczych bezpośrednio przy granicy z dział-

kami sąsiednimi jednocześnie po dwóch stronach fragmentów działek wskazanych na rysunku planu; 

zabudowę należy sytuować przy zachowaniu minimalnej odległości 3 m mierzonych od obowiązującej 

linii zabudowy w głąb nieruchomości; 

3) dopuszcza się lokalizację funkcji usługowych wyłącznie w formie wbudowanej w bryłę budynku 

mieszkalnego, udział powierzchni usługowej nie może przekroczyć 40% powierzchni użytkowej zabu-

dowy i jednocześnie 40% powierzchni zagospodarowania działki; 

4) dopuszcza się grodzenie działek; 

5) wymagana realizacja budynków z dachami stromymi; 

6) ustala się usytuowanie przynajmniej jednej z kalenic budynku równolegle do osi drogi dojazdowej; 

7) ustala się kolorystykę pokrycia dachów w odcieniach koloru brązowego, dostosowanego do kolory-

styki dachów istniejących budynków mieszkalnych, jednorodzinnych, znajdujących się poza granicami 

planu w rejonie Osiedla Piastowskiego. 

3. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) wymagany udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki - nie mniejszy 

niż 30%; 

2) wymagana realizacja zabudowy do dwóch kondygnacji i jednocześnie nie przekraczającej wysokości 

10 m; 
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3) wymagane nachylenie połaci dachowych od 30 do 45 stopni; 

4) ustala się minimalny poziom posadowienia posadzki w budynkach mieszkalno-usługowych – 35 cm 

ponad rzędną utwardzonej drogi dojazdowej do działki. 

4. Ustala się następujące zasady w zakresie obsługi komunikacyjnej terenów i infrastruktury technicznej: 

1) obowiązuje obsługa komunikacyjna terenów bezpośrednio z istniejącej poza granicami obszaru obję-

tego planem drogi dojazdowej, oznaczonej nr ewid. 2401, 5639/9, 2423/1 oraz z wyznaczonej na 

rysunku planu drogi wewnętrznej, oznaczonej symbolem KDW; 

2) przeznacza się do skablowania istniejącą w granicach planu na wysokości budynków oznaczonych 

nr 23-33 położonych poza terenem opracowania planu, napowietrzną linię energetyczną SN 15 kV, 

skablowanie odbywać się będzie w granicach terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDX. 

§ 20. 1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZN/MN/U: 

1) przeznaczenie podstawowe - zieleń krajobrazowa; 

2) przeznaczenie zamienne - zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna; 

3) przeznaczenie uzupełniające, które może występować z przeznaczeniem podstawowym i zamiennym - 

zabudowa usługowa o nieuciążliwym charakterze, sport i rekreacja. 

2. Wprowadzenie przeznaczenia zamiennego w granicach terenu wymaga przeprowadzenia szczegó-

łowych badań geotechnicznych gruntu i na ich podstawie realizacji niżej wymienionych działań: 

1) osuszenia terenu - wykonania systemu odwodnień stałych i drenażu w celu odprowadzenia wód dre-

nażowych z terenu do sieci kanalizacji deszczowej po jej realizacji w liniach rozgraniczających drogi 

dojazdowej oznaczonej nr ewid. 2401, 5639/9, 2423/1, przylegającej bezpośrednio do terenu opra-

cowania planu; 

2) przygotowania podłoża gruntowego odpowiednio dla specyfiki zabudowy: 

a) wykonania prac makroniwelacyjnych zmierzających do podniesienia poziomu terenu do rzędnej 

minimum 112,0 m npm, w celu zabezpieczenia istniejącej poza granicami planu zabudowy oraz 

budynków planowanych do realizacji w granicach planu, przed skutkami istniejących w terenie 

warunków gruntowo-wodnych, 

b) przeprowadzenia wymiany gruntu do poziomu podłoża nośnego lub zastosowania niezbędnych 

dla niekorzystnych warunków gruntowo-wodnych zasad fundamentowania indywidualnie dla 

każdego z budynków za pomocą odpowiedniego dla istniejących warunków gruntowo-wodnych 

posadowienia (np. na studniach, na palach, itp.). 

3. Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) ustala się lokalizację zabudowy w formie wolno stojących budynków z zachowaniem określonych na 

rysunku planu obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy; 

2) lokalizacja zabudowy w granicach terenu wymaga wykonania systemu odwodnień stałych i drenażu; 

3) na działkach przeznaczonych pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej (z funkcją uzupełniającą) do-

puszcza się lokalizację funkcji usługowych wyłącznie w formie wbudowanej w bryłę budynku miesz-

kalnego, udział powierzchni usługowej nie może przekroczyć 40% powierzchni użytkowej zabudowy 

i jednocześnie 40% powierzchni zagospodarowania działki; 

4) dopuszcza się lokalizację budynków garażowych i gospodarczych bezpośrednio przy granicy z dział-

kami sąsiednimi jednocześnie po dwóch stronach fragmentów działek wskazanych na rysunku planu; 

zabudowę należy sytuować przy zachowaniu minimalnej odległości 3 m mierzonych od obowiązującej 

linii zabudowy w głąb nieruchomości; 

5) dopuszcza się grodzenie działek; 

6) wymagana realizacja budynków z dachami stromymi; 

7) ustala się usytuowanie przynajmniej jednej z kalenic budynku równolegle do osi drogi dojazdowej; 

8) ustala się kolorystykę pokrycia dachów w odcieniach koloru brązowego, dostosowanego do kolory-

styki dachów budynków mieszkalnych znajdujących się poza granicami planu w rejonie Osiedla Pia-

stowskiego. 

4. Dopuszcza się zagospodarowanie działek w granicach terenu zieleni krajobrazowej na potrzeby 

wypoczynku i rekreacji według następujących ustaleń: 

1) dopuszcza się zagospodarowanie terenu w formie naturalnego oczka wodnego i realizację budowli 

terenowych, takich jak: pomosty, kładki piesze i nabrzeża, urządzenia sportowe i rekreacyjne, itp.; 
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2) wymagane utrzymanie zagospodarowania terenu w możliwie najbardziej naturalnej formie poprzez 

zachowanie naturalnej szaty roślinnej oraz wykorzystanie naturalnych materiałów budowlanych w ce-

lu realizacji urządzeń terenowych; 

3) dopuszcza się lokalizację wolno stojących budynków przeznaczonych w całości pod funkcje usługowe 

i gospodarcze, służących wyłącznie prowadzonej działalności rekreacyjno-wypoczynkowej, realizacja 

budynków usługowych wymaga zapewnienia minimalnej ilości miejsc postojowych - minimum 2 miej-

sca postojowe przypadające na 100 m2 powierzchni użytkowej zabudowy, pozostałą ilość miejsc po-

stojowych należy zabezpieczyć według zapotrzebowania wynikającego ze specyfiki zagospodarowa-

nia i zabudowy terenu; 

4) dopuszcza się realizację parkingu terenowego wyłącznie dla obsługi funkcji zlokalizowanych w grani-

cach terenu, nawierzchnię parkingu należy wykonać z materiałów uniemożliwiających wnikanie sub-

stancji ropopochodnych do gruntu. 

5. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) ustala się udział powierzchni biologicznie czynnej: 

a) dla działek zagospodarowanych na cele zieleni krajobrazowej (z funkcją uzupełniającą) - nie mniejszy 

niż 50% powierzchni działki, 

b) dla działek zagospodarowanych na cele mieszkaniowe (z funkcją uzupełniającą) - nie mniejszy niż 

30% powierzchni działki; 

2) wymagana realizacja zabudowy do dwóch kondygnacji i jednocześnie nie przekraczającej wysokości 

10 m; 

3) wymagane nachylenie połaci dachowych od 30 do 45 stopni; 

4) ustala się minimalny poziom posadowienia posadzki w budynkach mieszkalno-usługowych – 35 cm 

ponad rzędną utwardzonej drogi dojazdowej do działki. 

6. Ustala się następujące zasady w zakresie obsługi komunikacyjnej terenów i infrastruktury technicznej: 

1) obowiązuje obsługa komunikacyjna terenów bezpośrednio z istniejącej poza granicami planu drogi 

dojazdowej oznaczonej nr ewid. 2401, 5639/9, 2423/1; 

2) odprowadzenie wód drenażowych do projektowanej kanalizacji deszczowej w przylegającej drodze 

dojazdowej oznaczonej nr ewid. 2401, 5639/9, 2423/1; obowiązuje udostępnienie terenu w celu 

konserwacji, czyszczenia i dokonywania napraw systemu kanalizacji deszczowo-drenażowej. 

§ 21. 1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZN: 

1) przeznaczenie podstawowe - zieleń krajobrazowa; 

2) przeznaczenie uzupełniające - sport i rekreacja. 

2. Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) obowiązuje zakaz zabudowy terenu, 

b) ustala się przyłączenie wydzielonych działek do działek przeznaczonych pod lokalizację zabudowy 

mieszkaniowej usytuowanych w granicach terenu oznaczonego w planie symbolem MN/U; do-

puszcza się zagospodarowanie przyłączonych działek na cele rekreacji przydomowej i zieleni na 

potrzeby funkcji mieszkaniowych, 

c) dopuszcza się grodzenie działek, 

d) realizacja nawierzchni i utwardzonych placów służyć może wyłącznie rekreacji i wypoczynkowi. 

3. Dopuszcza się zagospodarowanie terenu zieleni krajobrazowej na potrzeby wypoczynku i rekreacji 

według następujących ustaleń: 

1) dopuszcza się zagospodarowanie terenu w formie naturalnego oczka wodnego i realizację budowli 

terenowych, takich jak: pomosty, kładki piesze i nabrzeża oraz urządzenie sportowe i rekreacyjne, 

itp.; 

2) wymagane utrzymanie zagospodarowania terenu w możliwie najbardziej naturalnej formie poprzez 

zachowanie naturalnej szaty roślinnej oraz wykorzystanie naturalnych materiałów budowlanych w celu 

realizacji urządzeń terenowych. 

4. Ustala się następujące zasady w zakresie obsługi komunikacyjnej terenu - obowiązuje obsługa ko-

munikacyjna działek z terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDW, tj. z projektowanej drogi 

wewnętrznej, poprzez działki znajdujące się w granicach terenu oznaczonego symbolem MN/U. 
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§ 22. 1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KDD - droga pu-

bliczna - rezerwa pod poszerzenie drogi dojazdowej. 

2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów: 

1) obowiązuje zagospodarowanie terenów łącznie z istniejącą poza granicami planu drogą dojazdową 

oznaczoną nr ewid. 2401, 5639/9, 2423/1, teren KDD stanowi rezerwę pod poszerzenie tej drogi; 

2) dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, 

zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzeń związanych z potrzebami zarządzania ruchem; 

3) dopuszcza się budowę, przebudowę i modernizację sieci infrastruktury technicznej na warunkach 

gestorów sieci. 

§ 23. 1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDW - wewnętrz-

na droga dojazdowa: 

2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu: 

1) dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z prowadze-

niem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzeń związanych z potrzebami zarządzania ru-

chem; 

2) dopuszcza się realizację drogi w formie jednoprzestrzennego ciągu pieszo-jezdnego; 

3) dopuszcza się budowę, przebudowę i modernizację sieci infrastruktury technicznej na warunkach 

gestorów sieci. 

§ 24. 1. Przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KDX - publiczne ciągi pie-

sze (istniejące i realizowane sieci infrastruktury technicznej). 

2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów: 

1) dopuszcza się wykorzystanie ciągu pieszego zlokalizowanego bezpośrednio przy terenie przeznaczonym 

pod przepompownię ścieków sanitarnych (oznaczonym na rysunku planu symbolem K) jako dostęp 

komunikacyjny do przepompowni; 

2) dopuszcza się budowę, przebudowę i modernizację sieci infrastruktury technicznej na warunkach 

gestora sieci; w granicach terenu położonego na wysokości budynków oznaczonych nr 31-33, poło-

żonych poza granicami planu przy drodze dojazdowej, odbywać się będzie realizacja linii kablowej SN 

15 kV (pod poziomem terenu) przeniesionej z trenu oznaczonego w planie symbolem MN/U. 

§ 25. 1. Przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem K - infrastruktura techniczna 

- kanalizacja sanitarna. 

2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu: 

1) ustala się budowę przepompowni ścieków sanitarnych, niezbędnej dla realizacji inwestycji określo-

nych na podstawie planu; 

2) dopuszcza się grodzenie terenu; 

3) ustala się obsługę komunikacyjną terenu z istniejącej poza granicami planu drogi dojazdowej oznaczo-

nej nr ewid. 2401, 5639/9, 2423/1 lub z wyznaczonego w planie ciągu pieszego oznaczonego sym-

bolem KDX. 

Rozdział 4 

Przepisy końcowe 

§ 26. Ustala się stawkę procentową z tytułu wzrostu wartości nieruchomości dla każdego z terenów 

odrębnie: 

1) dla terenu oznaczonego w planie symbolem MN/U - 30%; 

2) dla terenu oznaczonego w planie symbolem ZN/MN/U - 10%; 

3) dla terenu oznaczonego w planie symbolem ZN - 5%; 

4) dla terenu oznaczonego w planie symbolem KDW - 5%; 

5) ustalenie stawki procentowej dla terenów lokalizacji celu publicznego oznaczonych w planie symbo-

lami: KDD, KDX, K, nie dotyczy. 
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§ 27. Grunty rolne objęte niniejszą uchwałą były przeznaczone na cele nierolnicze na podstawie: 

1) zgody wydanej przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej GZU.pg.0602/z-57641/90 z dnia 

28 czerwca 1990 r.; 

2) zgody wydanej przez Urząd Wojewódzki nr G III-4410/8/90 z dnia 6 sierpnia 1990 r. 

§ 28. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wałcz. 

§ 29. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Zachodniopomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady: 

Andrzej Wiśniewski 
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Załącznik nr 1 

do uchwały Nr V/sXL/323/10 

Rady Miasta Wałcz 

z dnia 23 marca 2010 r. 

Rysunek planu 

 

Dodatkowo oryginalna wielkość załącznika nr 1 planu miejscowego, znajduje się pod adresem URL: 

http://umwalcz.pl/os_piastowskie.JPG 

  

http://umwalcz.pl/os_piastowskie.JPG
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Załącznik nr 2 

do uchwały Nr V/sXL/323/10 

Rady Miasta Wałcz 

z dnia 23 marca 2010 r. 

Wyrys ze studium miasta Wałcz 

 

Dodatkowo oryginalna wielkość załącznika nr 2 wyrys ze studium miasta Wałcz, znajduje się pod adresem URL: 

http://umwalcz.pl/wyrys_ze_studium_miasta_Walcz.jpg 

  

http://umwalcz.pl/wyrys_ze_studium_miasta_Walcz.jpg
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Załącznik nr 3 

do uchwały Nr V/sXL/323/10 

Rady Miasta Wałcz 

z dnia 23 marca 2010 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach 

Na podstawie z art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 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 oraz z 2008 r. Nr 199, 

poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413), Rada Miasta Wałcz określa następujący sposób re-

alizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady 

ich finansowania: 

§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb miesz-

kańców stanowiące zadania własne gminy, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-

morządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), przewidziane do wykonania na 

podstawie planu stanowią: 

1) realizacja ciągów komunikacji publicznej: budowa drogi publicznej dojazdowej w pasie terenu prze-

znaczonym w planie jako rezerwa pod poszerzenie istniejącej poza granicami planu drogi, oznaczone-

go w planie symbolem KDD, budowa ciągów pieszych oznaczonych w planie symbolami KDX, wraz 

z uzbrojeniem podziemnym, urządzeniami infrastruktury technicznej, oświetleniem, zielenią towarzyszącą; 

prace związane z utrzymaniem i modernizacją wymienionych terenów publicznych; 

2) budowa sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych - budowa przepompowni na terenie oznaczonym 

w planie symbolem K i utrzymanie terenu przeznaczonego pod zagospodarowanie na cele przepompowni. 

§ 2. 1. Opis sposobu realizacji inwestycji wymienionych w § 1 - realizacja inwestycji odbywać się 

będzie zgodnie z założeniami określonymi w następujących dokumentach: 

a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcza - uchwała 

Nr II/sXXXVIII/291/98 Rady Miasta Wałcza z dnia 15 czerwca 1998 r. i późniejszymi jego zmianami, 

b) założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Wałcza 

do 2020 r. - uchwała Nr IV/sVII/63/03 Rady Miasta w Wałczu z dnia 13 maja 2003 r., 

c) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne - załącznik nr 4 do uchwały Nr V/sXV/131/07 

Rady Miasta w Wałczu z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Wałcz 

na rok. 2008, 

d) strategia rozwoju miasta Wałcz - uchwała Nr III/sXXIII/170/00 Rady Miejskiej w Wałczu z dnia 11 

lipca 2000 r. 

2. Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej przebiegać będzie zgodnie z obowiązują-

cymi przepisami i normami, w tym m.in. ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 

ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Inwestycje w zakresie przesyłania i dys-

trybucji paliw i energii elektrycznej realizowane będą w sposób określony w ustawie z dnia 10 kwietnia 

1997 r. Prawo energetyczne. Sposób realizacji inwestycji wynikał będzie z wykorzystania możliwych do 

zastosowania rozwiązań techniczno-technologicznych gwarantujących wysoką jakość wykonania inwestycji. 

§ 3. Zasady finansowania inwestycji wymienionych w § 1: 

1) realizacja inwestycji drogowych będzie finansowana z budżetu Miasta Wałcz, z dopuszczeniem poro-

zumień finansowych zawartych z innymi podmiotami, zgodnie z obowiązującymi przepisami, m.in. 

z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) 

oraz z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. 

z 2005 r. Nr 267, poz. 2251, z późn. zm.); 

2) finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, związanych z zaopatrzeniem terenu ob-

jętego planem w energię elektryczną, paliwa gazowe oraz ciepło będzie realizowane ze środków fi-

nansowych poszczególnych przedsiębiorstw posiadających wymaganą koncesję, z dopuszczeniem po-

rozumień finansowych zawartych z innymi podmiotami; 
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3) inwestycje z zakresu budowy sieci wodociągowej i kanalizacji będą finansowane na podstawie 

art. 15 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowa-

dzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.), ze środków własnych przedsiębior-

stwa wodno-kanalizacyjnego, z dopuszczeniem porozumień finansowych zawartych z innymi podmio-

tami. Wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu Miasta zostaną zapisane w uchwale budżetowej 
739 
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POROZUMIENIE NR 6/2010 

 z dnia 1 lutego 2010 r. 

w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych. 

W dniu 1 lutego 2010 r. w Drawsku Pom., zostało zawarte pomiędzy: 

Starostą Drawskim, Panem Stanisławem Cybulą, 

adres: 78-500 Drawsko Pom., Pl. E. Orzeszkowej 3 

a 

Gminą Kalisz Pom., 

adres: 78-540 Kalisz Pom. ul. Wolności 25, którą reprezentuje: 

Pan Michał Hypki - Burmistrz 

porozumienie, w ramach którego uwzględniając: 

a) gminny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na okres od 1 marca 

2010. r. do 30 listopada 2010 r.*, 

b) możliwość aktywizacji osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń 

pomocy społecznej, określonej na podstawie przepisu art. 73a ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

c) tryb organizacji prac społecznie użytecznych określony Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 

i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecz-

nych (Dz. U. Nr 210, poz. 1745) 

postanowiono: 

§ 1. Gmina organizuje prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzy-

stających ze świadczeń z pomocy społecznej w okresie od 1 marca 2010 r. do 30 listopada 2010 r. 

zgodnie z poniższym zestawieniem: 

Ogółem liczba kierowanych osób bezrobotnych 150 

Średnia liczba osób wykonująca pracę w miesiącu 150 

Ogółem liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych 54.000 

Liczba godzin w miesiącu do przepracowania przez 1 osobę bezrobotną 40 

Rodzaj prac: 

 a)  sukcesywne porządkowanie miasta i terenu gminy 

 b)  wykonywanie i pielęgnacja nasadzeń, 

 c)  utrzymanie w porządku i czystości stadionu miejskiego i parków, 

 d)  utrzymanie w porządku i czystości cmentarza komunalnego i plaży. 

 

 

                                             
* Czas obowiązywania porozumienia w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych powinien być nie dłuższy niż 12 miesięcy na 

jakie opracowany został gminny plan potrzeb oraz nie krótszy niż 1 miesiąc 
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Podmioty, w których organizowane są prace społecznie użyteczne: 

a) Urząd Miejski w Kaliszu Pom. Pani Henryka Gawecka Inspektor ds. administracyjnych i 

organizacji prac interwencyjnych 

(nazwa podmiotu, siedziba i adres korespondencyjny, osoba odpowiedzialna, kontakt) 

Miejsce wykonywania prac społecznie użytecznych: - (wskazać) 

Teren Miasta i Gminy - miasto Kalisz Pomorski i 14 sołectw 

Wysokość świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu wykonywania prac społecznie 

użytecznych (nie niższa niż 6,50 złotych za godzinę, uwzględniająca rewaloryzację, zgodnie z 

podaną na wstępie ustawą): 

a) sukcesywne porządkowanie miasta i terenu gminy wysokość: 91.800,00 zł 

b) wykonywanie i pielęgnacja nasadzeń wysokość: 91.800,00 zł 

c) utrzymanie w porządku i czystości stadionu miejskiego i parków wysokość: 91.800,00 zł 

d) utrzymanie w porządku i czystości cmentarza komunalnego i plaży wysokość: 91.800,00 

Łączna kwota świadczeń pieniężnych w okresie objętym porozumieniem przewidziana do wypłaty 

osobom bezrobotnym. 367.200,00 zł. 

Wysokość refundacji z Funduszu Pracy w okresie objętym porozumieniem (zgodnie z zapisem § 3 

lit. c niniejszego porozumienia: 220.320,00 zł. 

§ 2. Gmina lub podmiot, w którym są organizowane prace społecznie użyteczne zobowiązuje się do: 

a) przyjęcia oraz zaznajomienia osób bezrobotnych, skierowanych przez Starostę z rodzajem przy-

dzielonych prac, miejscem ich wykonywania oraz zaznajomienie z warunkami BHP, 

b) zagwarantowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów 

prawa pracy dotyczących wykonywania przez kobiety prac szczególnie uciążliwych lub szkodli-

wych dla zdrowia, w tym: zapewnienia odzieży i obuwia roboczego, napojów i posiłków profilak-

tycznych w tych rodzajach prac, które są identyczne do wykonywanych przez pracowników 

gminy lub podmiotu, w którym są organizowane prace społecznie użyteczne, 

c) prowadzenia ewidencji wykonanych prac społecznie użytecznych przez osoby bezrobotne bez 

prawa do zasiłku oraz naliczania wysokości świadczenia przy uwzględnieniu rodzaju i efektów 

wykonywanej pracy i faktycznego czasu (z korektą o godziny nieobecności udokumentowanej), 

d) wypłacania świadczenia pieniężnego za wykonywane prace społecznie użyteczne w okresie mie-

sięcznych z dołu, 

e) powiadamiania Starosty (Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy) oraz Kierownika Ośrodka Pomo-

cy Społecznej o: - nie zgłoszeniu się osób bezrobotnych do wykonywania prac społecznie uży-

tecznych, - nie podjęciu przez osoby bezrobotne przydzielonych im prac społecznie użytecznych, 

- opuszczeniu przez osoby bezrobotne miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych, - na-

ruszeniu przez osoby bezrobotne porządku i dyscypliny w miejscu wykonywania prac społecznie 

użytecznych. W przypadkach, o których mowa w § 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki 

Pracy w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych, 

f) złożenia wniosku o refundację z Funduszu Pracy kwoty wypłaconych bezrobotnym świadczeń za 

wykonane prace społecznie użyteczne wraz z kopią imiennej listy wypłat oraz wysokością wypła-

conych świadczeń, 

g) przestrzegania tygodniowej normy 10 godzin czasu pracy dla wykonujących prace społecznie 

użyteczne. 

§ 3. Starosta zobowiązuje się do: 

a) skierowania osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, z listy sporządzonej przez Kierownika Ośrodka 

Pomocy Społecznej, 

b) przekazywania wykazu osób, o których mowa w § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki 

i Pracy w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych, Kierownikowi Ośrodka Po-

mocy Społecznej w terminie do 10-ego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, 

c) refundacji ze środków Funduszu Pracy kwot wypłaconych świadczeń pieniężnych za wykonane 

prace społecznie użyteczne w wysokości 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującej bez-

robotnemu w następujących terminach: miesięcznie z dołu. 

§ 4. 1. Strony uwzględniają, że porozumienie obowiązuje w okresie od dnia 1 marca 2010 r. do dnia 

30 listopada 2010 r. 
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2. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

3. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każ-

dej ze stron. 

§ 5. Wszelkie zmiany porozumienia mogą nastąpić jedynie za zgodą stron wyrażoną w formie pisem-

nej pod rygorem nieważności. 

§ 6. w sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

Burmistrz: 

Michał Hypki 

Starosta Drawski: 

Stanisław Cybula 
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OBWIESZCZENIE 

 KOMISARZA WYBORCZEGO W KOSZALINIE 

 z dnia 19 kwietnia 2010 r. 

o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Czaplinku 

przeprowadzonych w dniu 18 kwietnia 2010 r. 

Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad 

gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.1) Komi-

sarz Wyborczy w Koszalinie podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady 

Miejskiej w Czaplinku przeprowadzonych w dniu 18 kwietnia 2010 r. 

CZĘŚĆ I 

Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym. 

2. Wybierano 1 radnego spośród 2 kandydatów zgłoszonych na 2 listach kandydatów. 

3. Liczba wybranych radnych wyniosła 1. 

4. Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 1 960. 

5. Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach) wyniosła 138, czyli frekwencja wy-

borcza wyniosła 7,04%. 

6. Liczba obwodów głosowania, w których przeprowadzono głosowanie wyniosła 1. 

CZĘŚĆ II 

Wyniki wyborów 

1. Liczba wybieranych radnych wyniosła 1. 

2. Wybory odbyły się. 

3. Głosowanie przeprowadzono. 

4. Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 1 960. 

5. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła 138. 
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6. Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach) wyniosła 138, czyli frekwencja wy-

borcza wyniosła 7,04%. 

7. Liczba głosów nieważnych wyniosła 2, co stanowi 1,45% ogólnej liczby głosów. 

8. Liczba głosów ważnych wyniosła 136, co stanowi 98,55% ogólnej liczby głosów. 

9. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów: 

1) lista nr 1 KWW RAZEM DLA CZAPLINKA 57: 

a) BERNAT Maciej Piotr 57; 

2) lista nr 2 KWW ADAMA KOŚMIDERA 79: 

a) KOŚMIDER Adam Sylwester 79. 

10. Radnym został wybrany: 

1) z listy nr 2 KWW ADAMA KOŚMIDERA: 

a) KOŚMIDER Adam Sylwester. 

11. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

 

Komisarz Wyborczy 

w Koszalinie: 

Marek Mazur 
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OBWIESZCZENIE 

 KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE 

 z dnia 26 kwietnia 2010 r. 

o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stare Czarnowo. 

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 8 oraz art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordy-

nacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547; 

z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760; z 2005 r. Nr 175, poz. 1457; 

z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592; 

z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766; z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111 oraz 

z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i 1652) Komisarz Wyborczy w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości 

wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stare Czarnowo, przeprowadzonych w dniu 25 kwietnia 

2010 r. 

I. 

A. Wybory przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym. 

B. Wybierano 1 radnego spośród 1 kandydata zgłoszonego na 1 liście kandydatów. 

C. Wybrano 1 radnego. 

II. 

Wyniki wyborów 

RADA GMINY STARE CZARNOWO 

Okręg wyborczy nr 8, w którym wybierano 1 radnego. 

A. Wybory odbyły się. 
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B. W okręgu wyborczym nr 8 liczba zarejestrowanych kandydatów była równa liczbie mandatów 

w okręgu, w związku z czym głosowania nie przeprowadzono. 

C. W związku z tym, iż w okręgu wyborczym liczba zarejestrowanych kandydatów jest równa 

liczbie mandatów, mandat radnego bez głosowania uzyskał kandydat: 

z listy nr 1 KWW MARCINA KRAWCZYKA — Marcin KRAWCZYK 

D. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

 

KOMISARZ WYBORCZY 

W SZCZECINIE: 

Jacek Szreder 
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ZARZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 1 

OKRĘGOWEGO INSPEKTORA RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO W SZCZECINIE 

 z dnia 7 maja 2010 r. 

w sprawie czasowego zakazu połowów w celach sportowo-rekreacyjnych. 

 Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574 z 

późn. zm.), w związku z prowadzonym zarybianiem wód morskich, zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zabrania się prowadzenia połowów w celach sportowo-rekreacyjnych: 

1) na obszarze rzeki Rega w granicach portu w Mrzeżynie w okresie od 11 maja 2010 r. do 10 czerwca 

2010 r. 

§ 2. Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia wywieszonego w porcie 

w Mrzeżynie i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 maja 2010 r. 

 

p.o. OKRĘGOWY INSPEKTOR 

RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO 

W SZCZECINIE: 

Stanisław Kasperek 
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