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Poz. 1874 
 

ROZPORZĄDZENIE NR 36/2005 
Wojewody Zachodniopomorskiego 

z dnia 10 listopada 2005 r. 
 

w sprawie planu ochrony Ińskiego Parku Krajobrazowego. 

 Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 880) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się plan ochrony dla Ińskiego Parku Krajobrazowego, zwanego dalej „Parkiem”. 

§ 2. 1. Celem ochrony Parku jest zachowanie, popularyzacja i upowszechnianie jego wartości przyrodni-
czych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych w warunkach zrównoważonego rozwoju, 
a w szczególności: 

1) utrzymanie i odtwarzanie krajobrazu zbliżonego do naturalnego oraz harmonijnych krajobrazów kulturowych; 
2) zachowanie różnorodności biologicznej ekosystemów; 
3) zachowanie populacji rzadkich i chronionych gatunków grzybów, roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, zwłasz-

cza dzikich ptaków i ich siedlisk na obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Ostoja Ińska PLB 
320008; 

4) zachowanie naturalnej rzeźby terenu; 
5) zachowanie i wprowadzanie powszechnej dostępności walorów przyrodniczych i krajobrazowych; 
6) prowadzenie wszelkiej działalności gospodarczej w sposób minimalizujący negatywne oddziaływania na 

środowisko i krajobraz; 
7) utrzymanie wszelkich powiązań ekologicznych w otulinie Parku. 

2. Cele, o których mowa w ust. 1 realizowane są przez: 

1) zachowanie, a wobec przyrodniczych elementów wymarłych lub zniszczonych odtwarzanie: 
a) biocenoz o charakterze naturalnym i seminaturalnym, 
b) populacji roślin, grzybów i zwierząt gatunków chronionych, zagrożonych wyginięciem, rzadko spotyka-

nych i kluczowych dla funkcjonowania ekosystemów, 
c) zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, oczek wodnych śródpolnych i śródleśnych, 
d) innych elementów środowiska przyrodniczego warunkujących zachowanie różnorodności biologicznej 

i georóżnorodności obszaru Parku, 
e) reliktów osadnictwa prehistorycznego, średniowiecznej i nowożytnej struktury osadniczej, cennych ukła-

dów ruralistycznych, zabytków architektury i budownictwa, techniki, zieleni zabytkowej i nekropolii, nie-
materialnych wartości historycznych i społecznych; 

2) rozwój układów osadniczych w formie dopełniania istniejących struktur przy kontroli i ograniczaniu ich za-
sięgu przestrzennego oraz zapobieganiu rozpraszania zabudowy; 

3) rozwój infrastruktury poprawiającej stan środowiska naturalnego i warunki życia ludności; 
4) na terenie otuliny Parku: 

a) zachowanie korytarzy ekologicznych i innych elementów środowiska przyrodniczego i kulturowego, za-
pewniających skuteczną ochronę walorów Parku, 
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b) rozwój infrastruktury związanej z obsługą ruchu turystycznego na terenie Parku, 
c) rozwój obszarów zabudowanych i prowadzenie działalności gospodarczej w sposób nie zagrażający 

ochronie walorów Parku, 
d) rozwój infrastruktury poprawiającej stan środowiska naturalnego i warunki życia ludności na terenie 

Parku. 

§ 3. 1. Określa się następujące uwarunkowania przyrodnicze realizacji celów ochrony Parku: 

1) zgodnie z podziałem fizyczno - geograficznym Polski przyjętym za Kondrackim (2000) Park położony jest w: 
a) prowincji: Niż Środkowoeuropejski, 
b) podprowincji: Pobrzeże Południowobałtyckie, 
c) makroregionie: Pojezierze Zachodniopomorskie, 
d) mezoregionie: Pojezierze Ińskie (314.43); 

2) klimat panujący w rejonie Parku i otuliny zaliczany jest do typu klimatu pojeziernego z wpływem bałtyckim; 
obszar ten należy do Krainy klimatycznej Gryficko - Nowogardzkiej; klimat tej krainy stanowi przejście od 
cieplejszego klimatu nadmorskiego do bardziej chłodnego i obfitszego w opady klimatu Pojezierza i jest bar-
dziej surowy niż na Nizinie Szczecińskiej; istotną cechą lokalnego klimatu jest bardzo duża zmienność i nie-
regularność, związana ze skomplikowaną rzeźbą terenu i pokryciem roślinnością; 

3) najważniejszą cechą rzeźby terenu jest młodoglacjalny charakter przejawiający się „świeżością” form i ich 
dynamiką, czyli znacznymi wysokościami względnymi oraz dużymi spadkami terenu; strefa wzgórz moreny 
czołowej i kemów na Pojezierzu Ińskim tworzy charakterystyczny łuk o szerokości 6-12 km wygięty w kie-
runku północno-zachodnim; na pozostałym obszarze dominuje wysoczyzna morenowa pagórkowata, prze-
chodząca w tereny faliste; 

4) przez obszar Parku przebiega dział wodny między dorzeczem Regi, a dorzeczem Iny, przy czym niemal cały 
obszar Parku leży w zlewni Iny; 

5) ekosystemy w Parku przedstawia poniższa tabela: 
 

 
 

6) w Parku występują siedliska przyrodnicze wymienione w 14 kategoriach w załączniku I Dyrektywy Rady 
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory; 
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7) we florze Parku i otuliny znajduje się 89 gatunków roślin naczyniowych zagrożonych, w tym 12 gatunków 

zagrożonych w skali kraju (elisma wodna, jezierza giętka, kruszczyk błotny, rosiczka pośrednia, storczyk 
plamisty, storczyk Trausteinera, turzyca bagienna, buławnik wielkokwiatowy, dzwonek szerokolistny, jarząb 
brekinia, fiołek torfowy, rdestnica gęsta), reszta zagrożona jest w skali regionalnej; we florze Parku znajduje 
się 80 gatunków roślin zagrożonych, przy czym 10 gatunków z tej grupy wymarło, a 5 prawdopodobnie 
wymarło; wśród gatunków zagrożonych 36 objętych jest ochroną prawną; w Parku i otulinie występują 73 
gatunki roślin chronionych; 17 gatunków objętych jest ochroną częściową, 56 chronionych jest ściśle; 52 
gatunki występują wciąż w Parku, 8 uznawanych jest za wymarłe z 6 za prawdopodobnie wymarłe; tylko 7 
gatunków chronionych stwierdzono w otulinie; 

8) fauna Parku reprezentowana jest przez: 
a) 202 gatunki zwierząt podlegające ochronie ścisłej, w tym kluczowe gatunki ptaków, dla których wpro-

wadzono obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja Ińska: bąk, bocian biały i czarny, bielik, orlik krzy-
kliwy, kania ruda, derkacz, dzięcioł czarny, muchołówka mała oraz żuraw), 

b) 164 gatunki zwierząt podlegające ochronie częściowej, 
c) 8 gatunków zwierząt podlegających ochronie strefowej, 
d) 44 gatunki zwierząt zagrożonych ujętych w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. 

2. Określa się następujące uwarunkowania społeczne realizacji celów ochrony Parku: 

1) w Parku zamieszkuje na stałe 939 mieszkańców, a gęstość zaludnienia wynosi nieco ponad 5 osób na km2; 
2) w otulinie zamieszkuje na stałe 16 451 mieszkańców, a gęstość zaludnienia wynosi około 63 osoby na km2; 
3) w granicach Parku znajduje się łącznie 20 następujących jednostek osadniczych: 

a) w gminie Chociwel: Kamionka, Sątyrz Pierwszy, Sątyrz Drugi, 
b) w gminie Dobrzany: Dolice, Grabnica, Krzemień, Okolę, 
c) w gminie Ińsko: Dolnik, Górnik, Granica, Kanice, Kleszcze, Miałka, Powalice, Ścienne, Wierzchucice, 
d) w gminie Węgorzyno: Małe Węgorzynko, Nowe Węgorzynko, Sarnikierz, Dłusko; 

4) we wsiach, koloniach i przysiółkach w Parku zamieszkuje średnio 47 osób, ponad 60% osad liczy do 20 
mieszkańców, a największą ze wsi - Ścienne, zamieszkuje 412 osób; 

5) w granicach otuliny znajduje się 39 jednostek osadniczych, z czego 4 stanowią miasta; 
6) obszar Parku i otuliny obsługiwany jest przez cztery gminne ośrodki miejskie: Chociwel, Dobrzany, Ińsko 

i Węgorzyno, należące do najmniejszych miast w województwie; 
7) struktura wiekowa mieszkańców Parku w ciągu ostatniego dziesięciolecia wykazuje niekorzystne tendencje 

zmniejszania się udziału grupy przedprodukcyjnej i zwiększania grupy poprodukcyjnej, co świadczy o postę-
pującym procesie starzenia się społeczeństwa; 

8) najistotniejszą cechą struktury zatrudnienia społeczności lokalnej jest utrzymujące się długotrwałe bezrobo-
cie, niskie dochody mieszkańców Parku, w których znaczny udział stanowi pomoc socjalna. 

3. Określa się następujące uwarunkowania gospodarcze realizacji celów ochrony Parku: 

1) strukturę użytkowania gruntów w Parku przedstawia poniższa tabela: 
 

 
 

2) wśród gospodarstw rolnych zdecydowanie dominują gospodarstwa małe (aż 46% gospodarstw mieści się 
w przedziale od 1 do 5 ha), tylko 11% wszystkich gospodarstw zajmuje powierzchnię powyżej 50 ha; 

3) podstawowym problemem rzutującym na rozwój gospodarczy w Parku i otulinie jest znaczny spadek liczby 
miejsc pracy, jaki dokonał się tu w ostatnich latach; jest to obszar zagrożony szczególnie wysokim bezro-
bociem strukturalnym, wynikającym przede wszystkim ze zmniejszenia się ilości miejsc pracy w rolnictwie; 
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4) do głównych gałęzi gospodarki generujących dochód w regionie należą: leśnictwo i przemysł drzewny, rol-

nictwo i przemysł przetwórczy, przemysł wydobywczy, handel i usługi. 

§ 4. Identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagro-
żeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków przedstawia poniższa tabela: 

 

(rodzaje zagrożenia: w - wewnętrzne, z - zewnętrzne) 
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§ 5. 1. Wyznacza się następujące obszary realizacji działań ochronnych: 

1) istniejące obszary chronione: 
 

 
 

2) istniejące pomniki przyrody na terenie Parku: 
a) sosna zwyczajna w gminie Chociwel, w oddz. 125b Leśnictwa Lublino Nadleśnictwa Dobrzany, 
b) dąb szypułkowy w gminie Dobrzany, w oddz. 576f Leśnictwa Kielno Nadleśnictwa Dobrzany, 
c) dąb szypułkowy w gminie Ińsko, w oddz. 450g Leśnictwa Kielno Nadleśnictwa Dobrzany, 
d) buk zwyczajny w gminie Ińsko w oddz. 325Ad Leśnictwa Storkowo Nadleśnictwa Łobez, oznaczonego 

jako działka geodezyjna nr 325/2 Obrębu Storkowo; 
3) projektowane i proponowane obszary chronione: 
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2. Lokalizację obszarów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3 przedstawia mapa, stanowiąca załącznik nr 1 
do rozporządzenia. 

3. Działania ochronne realizowane są poprzez: 

1) dostosowanie (bądź zaniechanie) wszelkich działań ochronnych i gospodarczych do utrzymania celu ochro-
ny bez pogarszania stanu chronionych gatunków i ekosystemów na terenie istniejących obszarów chronio-
nych (rezerwatów przyrody, zespołów przyrodniczo - krajobrazowych, użytków ekologicznych, obszaru 
chronionego krajobrazu oraz w Ostoi Ińskiej); w tym zakresie obowiązują zakazy określone w ustawie 
o ochronie przyrody; 
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2) jak najszybsze opracowanie i wdrożenie planów ochrony rezerwatów oraz obszaru specjalnej ochrony pta-

ków Ostoja Ińska PLB320008. 

4. Dopuszcza się możliwość: 

1) objęcia ochroną obiektów proponowanych do ochrony w innych formach niż zaproponowane; 
2) wyznaczenia innych obiektów do objęcia ochroną niż wymienione, jeśli wystąpią okoliczności wskazujące 

na potrzebę dodatkowej ochrony, jak np.: konieczność ochrony zagrożonych siedlisk przyrodniczych lub 
siedlisk zagrożonych roślin i zwierząt; 

3) rezygnacji z obejmowania ochroną obiektów proponowanych w przypadku skutecznego utrzymywania war-
tości przy istniejącym sposobie użytkowania i stanie prawnym, gwarantującym trwałość takiego sposobu 
użytkowania. 

§ 6. 1. Ustala się następujący zakres prac związanych z ochroną gatunków zwierząt dziko występujących 
oraz ich siedlisk: 
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2. Ustala się następujący zakres prac związanych z ochroną gatunków roślin dziko występujących oraz ich 
siedlisk: 

1) zaleca się stworzenie dokumentacji stanowisk gatunków zagrożonych i chronionych, a następnie prowa-
dzenie monitoringu stanu tych stanowisk; 

2) do gatunków priorytetowych ze względu na znaczenie dla ochrony ich zasobów genowych w regionie i kra-
ju, których występowanie na terenie Parku powinno zostać zweryfikowane pilnie, a ich stanowiska udoku-
mentowane, należą kolejno: 
a) elisma wodna i jezierza giętka, 
b) fiołek torfowy, paprotnik kolczysty, rdestnica gęsta, storczyk Trausteinera, 
c) buławnik wielkokwiatowy, brzeżyca jednokwiatowa, jarząb brekinia, rosiczka pośrednia, skrzyp pstry, 

widłak wroniec; 
3) gatunkami, które wymagają udokumentowania stanowisk, ze względu na konieczność realizacji ochrony 

czynnej w celu ich ochrony, w związku z rozporządzeniem w sprawie gatunków dziko występujących roślin 
objętych ochroną, są: 
a) rośliny muraw kserotermicznych: dzwonek boloński i syberyjski, goryczka krzyżowa, ożota zwyczajna, 

sasanka łąkowa, 
b) rośliny łąkowe: nasięźrzał pospolity, pełnik europejski, storczyk krwisty, plamisty, szerokolistny i Trau-

steinera, zimowit jesienny, 
c) rośliny wodne: jezierza giętka, rdestnica gęsta; 

4) w odniesieniu do grupy gatunków wymagających ochrony czynnej wymienionych w pkt 3 lit. a ochrona po-
legać powinna na: 
a) zakazie zalesiania stanowisk, 
b) regulowaniu liczebności roślin krzewiastych i drzewiastych wkraczających na murawy kserotermiczne, 
c) utrzymywaniu właściwych stosunków świetlnych poprzez niedopuszczanie do zacieniania stanowiska 

przez rozwój roślinności drzewiastej od strony południowej i południowo-zachodniej, 
d) koszeniu murawy nie częściej niż raz w roku, 
e) monitoringu stanu populacji, 
f) w przypadku stałego zmniejszania się liczebności populacji zabezpieczaniu reprezentatywnej części po-

pulacji przez ochronę ex situ; 
5) w odniesieniu do grupy gatunków wymagających ochrony czynnej wymienionych w pkt 3 lit. b ochrona po-

legać powinna na: 
a) regulowaniu liczebności roślin krzewiastych i drzewiastych wkraczających na łąki, 
b) koszeniu łąki raz w roku lub rzadziej, nie rzadziej niż raz na dwa-trzy lata, na przełomie czerwca i lipca, 

nigdy poniżej 10 cm od powierzchni gruntu, 
c) ekstensywnym wypasie zwierząt gospodarskich na obszarze siedliska, 
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d) monitoringu stanu populacji, 
e) w przypadku stałego zmniejszania się liczebności populacji zabezpieczaniu reprezentatywnej części po-

pulacji przez ochronę ex situ; 
6) w odniesieniu do grupy gatunków wymagających ochrony czynnej wymienionych w pkt 3 lit. c ochrona po-

legać powinna na: 
a) utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwego dla gatunków stanu wód, w szczególności ochrona przed 

użyźnianiem wód, 
b) monitoringu stanu populacji, 
c) w przypadku stałego zmniejszania się liczebności populacji zabezpieczaniu reprezentatywnej części po-

pulacji przez ochronę ex situ; 
7) w przypadku jednoznacznego stwierdzenia wymarcia elismy wodnej i jezierzy giętkiej na ich stanowiskach 

w Parku, zweryfikować należy możliwość ich restytucji w aspekcie obecnie występujących warunków sie-
dliskowych; 

8) w przypadku potwierdzenia występowania elismy wodnej w Parku zgodnie z rozporządzeniem w sprawie 
gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną ustalić należy strefę ochronną obejmującą cały 
zbiornik, w którym elisma występuje; 

9) w celu ochrony bioróżnorodności lasów, łąk, pastwisk i pól promować technologie prac związane z prowa-
dzeniem racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej, umożliwiające zachowanie ostoi i stanowisk gatun-
ków chronionych; działania te w szczególności powinny polegać na: 
a) stałej współpracy służb Parku ze służbami leśnymi tak, by podczas prac leśnych zachowywać w mak-

symalnym stopniu stanowiska gatunków roślin zagrożonych i chronionych (poprzez omijanie ich przez 
drogi zrywkowe, pozostawianie grup drzew w miejscu stanowisk podczas prac zrębowych itp.), 

b) promocji rolnictwa ekologicznego, 
c) promocji Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej; 

10) chronić stanowiska roślin chronionych i zagrożonych przed zmianą sposobu użytkowania gruntów poprzez 
wskazywanie ich miejsc występowania i ochronę w dokumentach planistycznych. 

3. Ustala się następujący zakres prac związanych z ochroną, zachowaniem i przywracaniem utraconych 
wartości kulturowych: 

1) sporządzenie przez gminy Chociwel, Dobrzany, Ińsko i Węgorzyno programów opieki nad zabytkami na 
podstawie gminnych ewidencji zabytków; 

2) wypełnianie ubytków w tradycyjnej niwie siedliskowej; 
3) finansowanie prac konserwatorskich na obiektach zabytkowych pozostających we władaniu gminy i pomoc 

prawno - finansowa dla innych właścicieli zabytków nieruchomych, w tym pomoc w odtwarzaniu ważnych 
zabytków pozostających w ruinie (kościół w Dłusku); 

4) stworzenie systemu zachęt ekonomicznych dla właścicieli remontujących obiekty pofolwarczne i adaptują-
cych je dla nowych potrzeb pod nadzorem konserwatorskim; 

5) przeciwdziałanie deformacjom historycznej zabudowy podczas remontów; 
6) utrzymanie historycznych dróg, ich przekroju, nawierzchni i obsadzeń, z odtworzeniem zniszczonych ele-

mentów; 
7) rewaloryzacja cmentarzy z uwzględnieniem wykonania ogrodzeń, usunięcia samosiewów, uporządkowania 

zachowanych mogił lub w przypadku ich braku wykonania mogiły symbolicznej; 
8) rewaloryzacja i rekompozycja założeń parkowych z wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych i zagospodaro-

waniem parków na cele rekreacyjne z preferencją dostępu publicznego (z wyłączeniem terenów przekaza-
nych LP); 

9) promocja i popularyzacja wartości kulturowych poprzez opracowanie poradnika, mającego na celu: 
a) uwrażliwienie na zasoby kulturowe wyrażające tożsamość lokalną przy jednoczesnym podkreśleniu ich 

wartości rynkowej, 
b) popularyzację tradycyjnej wytwórczości wiejskiej i technik rzemieślniczych, 
c) popularyzację lokalnych obyczajów, rękodzieła, kuchni, strojów, folkloru, 
d) kreację poczucia wspólnoty; 

10) popularyzacja wiedzy historycznej, historycznego nazewnictwa miejscowości i obiektów topograficznych. 
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4. Ustala się następujący zakres prac związanych z ochroną walorów krajobrazowych, w szczególności wi-
dokowych i przyrodniczo-krajobrazowych: 

1) utrzymanie podstawowych funkcji terenów determinujących fizjonomię krajobrazu Parku i jej kluczowy wa-
lor - mozaikowatość krajobrazu poprzez: 
a) rewizję studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin Chociwel, Dobrza-

ny, Ińsko i Węgorzyno pod kątem proponowanych zalesień - wykluczenie zalesień w obrębie Parku z wy-
jątkiem działań związanych z ochroną przyrody (wzmacnianie powiązań ekologicznych między komplek-
sami leśnymi) i ochroną przed erozją (nie dotyczy lasów Państwowych), 

b) rewizję studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ińsko pod kątem 
redukcji proponowanych terenów pod zabudowę rekreacyjną, 

c) przeciwdziałanie podziałom nieruchomości i w następstwie zabudowie otwartego krajobrazu rolniczego 
oraz stref nadbrzeżnych jezior - wyznaczenie w studiach uwarunkowań gmin Chociwel, Dobrzany, Iń-
sko i Węgorzyno oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego obszarów z zakazem 
zabudowy, obejmujących atrakcyjne krajobrazowe tereny i wnętrza, w oparciu o ustalenia planu ochrony, 

d) przeciwdziałanie podziałom nieruchomości w obrębie wsi prowadzących do rozlewania się struktur rura-
listycznych w sposób chaotyczny i niekontrolowany - wyznaczenie w studiach uwarunkowań gmin 
Chociwel, Dobrzany, Ińsko i Węgorzyno maksymalnego zasięgu rozwoju jednostek osadniczych oraz 
opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla całych miejscowości, 
w oparciu o ustalenia planu ochrony; 

2) opracowanie katalogu wzorów architektury mieszkaniowej, rekreacyjne - turystycznej, obiektów gospodar-
czych, szkół i sklepów, uwzględniających walory regionalne i tradycyjne materiały oraz techniki budowlane, 
a także opracowanie katalogu wzorów przystanków autobusowych, ogrodzeń, szyldów i reklam dla obszaru 
Parku; 

3) ograniczanie wycinek zadrzewień przydrożnych do niezbędnych przy modernizacji dróg krajowych, woje-
wódzkich i powiatowych oraz wprowadzanie nowych nasadzeń w odpowiedniej odległości od jezdni z za-
stosowaniem rodzimych gatunków, charakterystycznych dla obszaru Parku; 

4) rehabilitacja blokowej zabudowy po PGR i estetyzacja otoczenia oraz budowa pasów zieleni wokół dużych 
obiektów gospodarczych, inwentarskich i produkcyjnych; 

5) przeciwdziałanie powstawaniu tymczasowej substandardowej zabudowy (pawilony, baraki, kontenery, domki 
kempingowe, kioski); 

6) prowadzanie akcji edukacyjnej mającej na celu promocję tradycyjnych, rodzimych roślin w wiejskich przed-
ogródkach; 

7) w przypadku dużych budynków (zwłaszcza użyteczności publicznej) stosowanie projektów indywidualnych, 
uwzględniających tradycje regionalne w budownictwie. 

5. Ustala się następujący zakres prac związanych z kształtowaniem bilansu wodnego i gospodarki wodno--
ściekowej: 

1) ustala się obowiązek budowy na terenie Parku systemów kanalizacji sanitarnej obejmującej wszystkie miej-
scowości z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni; 

2) zaleca się lokalizację zbiorczych i przydomowych oczyszczalni ścieków; 
3) dopuszcza się budowę nowych stawów rybnych do ekstensywnej hodowli ryb i innych zbiorników wod-

nych jedynie w miejscach o niskiej wartości przyrodniczej; 
4) zaleca się odtwarzanie dawniej odwodnionych torfowisk, mokradeł i zbiorników wodnych z warunkiem 

ochrony mszarów przed zatopieniem; 
5) dopuszcza się zmianę stosunków wodnych w przypadkach działań czynnej ochrony przyrody, a także reali-

zowania zadań małej retencji i lokalizacji ekstensywnych niewielkich stawów rybnych, na terenach, których 
zalanie nie spowoduje degradacji cennych siedlisk faunistycznych i florystycznych; 

6) wyklucza się wykonywanie nowych urządzeń melioracji odwadniających poza obszarami zabudowanymi 
z wyjątkiem sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób lub mienia; 

7) wyklucza się regulację naturalnych cieków wodnych; 
8) wyklucza się przekształcanie (osuszanie, niszczenie roślinności, rozkopywanie, zasypywanie ziemią, kamie-

niami, odpadami, zaorywanie przy niskich stanach wody) oczek wodnych oraz mokradeł; 
9) zaleca się odtworzenie osuszonych zbiorników wodnych oraz mokradeł, zwiększenie retencji; 
10) zaleca się wyłączenie z użytkowania gospodarczego drzewostanów na siedliskach bagiennych oraz położo-

nych na źródliskach; 
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11) zaleca się spowalnianie odpływu wód za pomocą progów ograniczających odpływ, zaniechanie odtwarzania 

urządzeń melioracyjnych odwadniających, jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne ze względów gospodar-
czych, blokowanie odpływu wód urządzeniami drenarskimi na śródpolnych nieużytkach (oczkach wodnych, 
torfowiskach i mokradłach); 

12) zaleca się stosowanie regulowanego odpływu systemów drenarskich przy renowacji urządzeń melioracyj-
nych i rowów, z możliwością całkowitego zablokowania odpływu wody w okresach suszy; 

13) zaleca się ochronę zbiorników wodnych i torfowisk śródpolnych przed eutrofizacją, w szczególności two-
rzenie nowych barier biogeochemicznych ukształtowanych z roślinności krzewiastej, szuwarowej lub łąko-
wej wokół mokradeł i zbiorników śródpolnych; 

14) zaleca się pozostawienie pasa gruntu wokół mokradeł i zbiorników wodnych do naturalnej sukcesji, tam 
gdzie możliwa jest regeneracja roślinności seminaturalnej w sposób spontaniczny (dotyczy to także gruntów 
leśnych podczas wykonywania odnowień oraz zalesień). 

§ 7. 1. Określa się sposoby udostępniania i korzystania z obszarów Parku obowiązujące na całym terenie 
w odniesieniu do zabudowy i infrastruktury: 

1) dopuszcza się rozwój miejscowości w granicach określonych w § 8 ust. 1 i nie stanowiących zagrożenia 
dla środowiska przyrodniczego i krajobrazu; 

2) dopuszcza się lokalizowanie nowej zabudowy w już ukształtowanych ciągach, szczególnie historycznych, 
mając na względzie maksymalne zachowanie lub odtworzenie dawnego układu ruralistycznego, a w przy-
padku wyczerpania się możliwości dopełniania i odtwarzania zabudowy, wskazywanie w miejscowym pla-
nie zagospodarowania przestrzennego obejmującym obszar całej wsi nowych terenów pod zabudowę z dą-
żeniem do zwartości układu i ochrony krajobrazu, w tym atrakcyjnych panoram wsi; 

3) dopuszcza się uzupełnianie zabudowy w granicach pojedynczych zagród oraz adaptację istniejących obiek-
tów na nieuciążliwe usługi i produkcję; 

4) dopuszcza się rozwój agroturystyki we wszystkich miejscowościach i pojedynczych zagrodach oraz adapta-
cję istniejących budynków na cele letniskowe; 

5) dopuszcza się na terenach otwartych lokalizację nowej zabudowy w obrębie dawnych zabudowań znisz-
czonych siedlisk z wyjątkiem jednostki OT 35; 

6) na terenach dopuszczonych do zabudowy wznoszenie budynków uzależnia się od spełnienia łącznie nastę-
pujących warunków: 
a) wysokość nie większa niż 2 kondygnacje i 9 m od poziomu terenu do najwyższej kalenicy dachu; po-

wyższy rygor nie dotyczy odtwarzanych obiektów dworskich, gdzie obowiązuje historyczny gabaryt 
budynku oraz nie obowiązuje w przypadku dominant związanych z obiektami kultu religijnego, 

b) uwzględnianie w rozwiązaniach architektonicznych tradycji regionalnych w odniesieniu do formy i uży-
tego materiału, w szczególności stromych symetrycznych dachów; 

7) dopuszcza się modernizację istniejącej infrastruktury technicznej niezbędnej do obsługi obszarów Parku oraz 
budowę nowej, z wyjątkiem: 
a) wież telefonii komórkowej, 
b) elektrowni wiatrowych, 
c) napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia; 

8) dopuszcza się lokalizację obiektów produkcyjnych, usługowych i innych na terenach zabudowanych, które 
nie będą negatywnie oddziaływać na walory przyrodnicze i krajobrazowe; 

9) wyklucza się realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporzą-
dzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest obowiązkowe oraz inwestycji, dla których sporządzenie 
raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane a wykonany raport wykazał możliwe nega-
tywne oddziaływanie na przyrodę lub krajobraz Parku; 

10) wyklucza się wprowadzanie nowej zabudowy kubaturowej w pasie 100 m od brzegów jezior, z wyjątkiem 
obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej oraz miejsc wskazanych w § 8 
ust. 1; 

11) wyklucza się lokalizację wolnostojących paneli reklamowych poza terenami zabudowanymi; 
12) wyklucza się stosowanie na terenach wiejskich wielkowymiarowych technologii uprzemysłowionych bu-

downictwa; 
13) zaleca się stosowanie projektów indywidualnych z dopuszczeniem indywidualnie opracowanych projektów 

powtarzalnych; 
14) zaleca się zainicjowanie przez służby Parku opracowania katalogu projektów architektury mieszkaniowej, 

gospodarczej, rekreacyjnej i małej architektury, dostosowanych do warunków lokalnych. 
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2. Określa się sposoby udostępniania i korzystania z obszarów Parku obowiązujące na całym terenie w od-
niesieniu do gospodarki rolnej: 

1) dopuszcza się rolnicze użytkowanie terenów z preferencją metod ekstensywnych i wdrażania pakietów rolno-
środowiskowych, przy czym najbardziej zalecaną formą użytkowania są trwałe i przemienne użytki zielone; 

2) dopuszcza się lokalizowanie obiektów hodowlanych ściołowych z obsadą nie większą niż 350 DJP 
w odniesieniu do bydła i owiec oraz 240 DJP dla pozostałych gatunków zwierząt hodowlanych w jednym 
kompleksie budynków inwentarskich; 

3) dopuszcza się lokalizowanie sadów towarowych poza strefami przybrzeżnymi wód powierzchniowych i bez-
pośrednio przyległymi do lasów; 

4) dopuszcza się likwidację samosiewów drzew i krzewów do wieku 15 lat na gruntach rolnych; 
5) wyklucza się zabudowę otwartych terenów rolniczych, z wyjątkiem zabudowy w obrębie dawnych siedlisk 

do czasu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 
6) wyklucza się zalesianie łąk i pastwisk oraz terenów, na których zalesienie może spowodować degradację 

siedlisk rzadkich gatunków flory i fauny; 
7) wyklucza się likwidację zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych; 
8) wyklucza się tworzenie plantacji wieloletnich roślin energetycznych, zajmujących powierzchnię powyżej 

10 ha; 
9) wyklucza się wykonywanie nowych urządzeń melioracyjnych służących wyłącznie do odwodnień. 

3. Określa się sposoby udostępniania i korzystania z obszarów Parku obowiązujące na całym terenie w od-
niesieniu do wód, gospodarki rybackiej i wędkarstwa: 

1) dopuszcza się prowadzenie na wszystkich jeziorach gospodarki rybackiej (w ramach ustalonych obwodów 
rybackich) i wędkarstwa amatorskiego na zasadach określonych przez dzierżawców tych obwodów lub in-
nych właścicieli i użytkowników wód (w odniesieniu do jezior Błotno, Dolice, Wolnowo, które nie wchodzą 
w skład obwodów rybackich); 

2) dopuszcza się odtwarzanie dawniej odwodnionych torfowisk, mokradeł i zbiorników wodnych; 
3) dopuszcza się zmianę stosunków wodnych w przypadkach działań czynnej ochrony przyrody, a także reali-

zowania zadań małej retencji i lokalizacji ekstensywnych stawów rybnych, na terenach, których zalanie nie 
spowoduje degradacji cennych siedlisk faunistycznych i florystycznych; 

4) wyklucza się używanie spalinowego sprzętu pływającego za wyjątkiem uprawnionych służb i rybaków na 
terenie obwodów rybackich oraz jednostek asekurujących grupy sportowe po uzyskaniu odpowiedniego ze-
zwolenia; 

5) wyklucza się usuwanie, niszczenie, penetrowanie w okresie lęgowym nadwodnych szuwarów i trzcinowisk; 
6) wyklucza się lokalizowanie pomostów i plaż poza terenami wskazanymi w § 8 ust. 1; 
7) wyklucza się prowadzenie akcji chemicznego zwalczania muszek i komarów. 

4. Określa się sposoby udostępniania i korzystania z obszarów Parku obowiązujące na całym terenie w od-
niesieniu do gospodarki leśnej: 

1) dopuszcza się prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej z pozostawieniem naturalnych refugiów (oczek 
wodnych, torfowisk, mokradeł, parowów) oraz ochroną siedlisk i drzewostanów cennych faunistycznie i flo-
rystycznie; 

2) zaleca się przebudowę drzewostanów składających się z gatunków obcych i niezgodnych z siedliskiem; 
3) dopuszcza się usuwanie z lasu martwych drzew i pozostałości po nich wyłącznie w sytuacjach, gdy jest to 

niezbędne dla ochrony lasu i bezpieczeństwa ludzi; 
4) dopuszcza się stosowanie środków chemicznych w hodowli i ochronie lasów wyłącznie po wyczerpaniu in-

nych metod (zwłaszcza biologicznych); 
5) zaleca się konsultacje prowadzenia prac zrębowych w okresie od 1 kwietnia do 31 sierpnia ze służbami 

ochrony przyrody; 
6) zaleca się pozostawianie okrajka lasu, to jest ograniczenie do niezbędnych cięć w ramach mniej intensyw-

nych zabiegów hodowlanych w strefie 30 m od zewnętrznej granicy lasu i pozostawianie drzew skrajnych; 
7) zaleca się traktowanie niżej wymienionych gatunków domieszkowych na terenach leśnych jako „gatunków 

specjalnej troski” i oszczędzanie ich przy wszelkich cięciach: czereśnia ptasia Cerasus avium, dereń świdwa 
Cornus sanguinea, jabłoń dzika Malus sylvestris, kalina koralowa Vibumum opulus, porzeczka czarna Ribes 
nigrum, szakłak pospolity Rhamnus catharica, wiąz U/mus sp. - wszystkie gatunki; 
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8) zaleca się przy wykonywaniu zrębów zupełnych oraz wielkopowierzchniowych rębni częściowych w lasach 

liściastych zachowywać drzewostan na 3% dla powierzchni manipulacyjnej powyżej 10 ha i 5% dla po-
wierzchni do 10 ha w formie biogrup, zwłaszcza w miejscach występowania gatunków chronionych, z do-
brze wykształconym runem lub przylegających do miejsc podmokłych; 

9) zaleca się w gospodarce łowieckiej dążyć do utrzymywania optymalnych stanów zwierzyny łownej w li-
czebności nie powodującej istotnych szkód gospodarczych; 

10) zaleca się odtwarzanie i utrzymywanie śródleśnych łąk; 
11) zaleca się utrzymanie istniejącej nieregularnej granicy rolniczo - leśnej; 
12) wyklucza się wprowadzanie do lasów inwazyjnych, obcych gatunków drzew i krzewów (robinia akacjowa 

Robinia pseudoacacia, czeremcha amerykańska Padus serotina, klon jesionolistny Acer negundo, dąb czer-
wony Quercus rubra, świdwośliwa Amelanchiersp., bez koralowy Sambucus racemosa, tawlina jarzębolist-
na Sorbaria sorbifolia, śnieguliczka biała Symphoricarpos albus); 

13) wyklucza się wykonywanie odnowień do skraju torfowisk, oczek wodnych i jezior bez pozostawienia co 
najmniej 5-metrowej strefy bezdrzewnej, umożliwiającej regenerację lub powrót seminaturalnych zbiorowisk 
otwartych, charakterystycznych dla stref ekotonowych; 

14) wyklucza się ścinanie drzew i krzewów stanowiących podpory dla bluszczu i wiciokrzewu pomorskiego oraz 
przecinania pędów bluszczu i wiciokrzewu pomorskiego; 

15) wyklucza się usuwanie na powierzchniach manipulacyjnych (tj. objętych zabiegami hodowlanymi) wszyst-
kich drzew: 
a) stanowiących siedlisko bogatej flory epifitycznej, 
b) o rozmiarach pomnikowych (niezależnie od ich statusu prawnego), tj. osiągających obwód: 320 cm - 

dęby, buki, 300 cm - sosny, lipy, 250 cm - jawory, jesiony, 200 cm - brzozy, graby, 100 cm - głogi, 
czeremcha zwyczajna, grusza, 

c) dziuplastych i z gniazdami przekraczającymi 0,4 m średnicy; 
16) wyklucza się wykonywanie zrębów zupełnych z wyjątkiem: 

a) drzewostanów sosnowych, świerkowych, olchowych, 
b) drzewostanów, w których natychmiastowe wycięcie podyktowane jest względami sanitarnymi; 

17) wyklucza się stosowania rębni zupełnej, a w lasach liściastych także wielkopowierzchniowych rębni czę-
ściowych na zboczach nad jeziorami, mokradłami oraz źródliskami. 

5. Określa się sposoby udostępniania i korzystania z obszarów Parku obowiązujące na całym terenie w od-
niesieniu do turystyki i rekreacji: 

1) dopuszcza się turystyczne i rekreacyjne wykorzystanie akwenów, w szczególności uprawianie sportów 
wodnych i korzystanie z wyznaczonych plaż, pomostów, pól namiotowych i tras spacerowych na obsza-
rach wskazanych w § 8 ust. 1; 

2) dopuszcza się wykorzystywanie publicznych dróg gruntowych jako turystycznych tras pieszych i rowerowych; 
3) dopuszcza się wykorzystanie turystyczne i rekreacyjne lasów po uzgodnieniu z zarządcą terenu oraz służ-

bami ochrony przyrody nowych lokalizacji tras i obiektów: 
a) tras i szlaków pieszych, rowerowych i konnych, 
b) leśnych pól biwakowych, parkingów i plaż; 

4) dopuszcza się uprawianie turystyki pieszej i rowerowej na terenie rezerwatów, użytków ekologicznych i ze-
społów przyrodniczo - krajobrazowych jedynie po wyznaczonych szlakach i drogach publicznych; 

5) wyklucza się organizowanie masowych imprez na terenach leśnych, mogących negatywnie oddziaływać na 
środowisko bez zgody służb ochrony przyrody; 

6) wyklucza się lokalizację pomostów, kładek i plaż poza terenami wskazanymi. 

6. Określa się sposoby udostępniania i korzystania z obszarów Parku obowiązujące na całym terenie w od-
niesieniu do edukacji i badań naukowych: 

1) dopuszcza się prowadzenie badań naukowych na całym obszarze po uzyskaniu zgody Ministra Środowiska 
lub Wojewody w odniesieniu do gatunków, czynności i terenów wskazanych w ustawie o ochronie przyrody; 

2) wyznacza się do prowadzenia edukacji przyrodniczej tereny ścieżek edukacyjnych, dydaktycznych oraz wy-
znaczonych szlaków turystycznych. 
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§ 9. 1. Ustala się obszary realizacji zadań ochronnych w otulinie Parku: 

1) istniejące obszary podlegające ochronie prawnej: 
 

 
 

2) istniejące pomniki przyrody: 
a) cis pospolity w gminie Chociwel, w parku wiejskim w Oświnie, 
b) aleja złożona z 33 lip drobnolistnych z towarzyszeniem innych drzew w rejonie Ciemnika w gminie Ińsko, 
c) aleja złożona z 84 lip drobnolistnych z domieszką innych drzew rosnących w gminie Ińsko, prowadząca 

od drogi Ciemnik - Recz do wsi Czertyń w gminie Ińsko, 
d) aleja jaworowo - osikowa o długości około 1,5 km w gminie Ińsko, nad brzegiem jeziora Ińsko pomię-

dzy szkołą a plażą w Ińsku, 
e) aleja lip drobnolistnych na skrzyżowaniu Ińsko - Recz - Dobrzany w gminie Ińsko, 
f) dwie lipy drobnolistne o obwodzie pni na wysokości 1,30 m od ziemi 412 i 590 cm i wysokości 35 m 

w gminie Ińsko, na działce nr 112/1 w Czertyniu, 
g) trzy lipy drobnolistne o obwodzie pni na wysokości 1,30 cm od ziemi 487 cm do 520 cm i wysokości 

35 m w gminie Ińsko, przy budynku nr 12 w miejscowości Gronowo, 
h) wiąz górski o obwodzie pnia na wysokości 1,30 m od ziemi 300 cm i wysokości 25 m w gminie Ińsko, 

przy ul. Ogrodowej w Ińsku, w pobliżu zabytkowego muru obronnego, 
i) dąb szypułkowy o obwodzie pnia na wysokości 1,30 m od ziemi 450 cm i wysokości 13 m w gminie 

Ińsko, w miejscowości Linówko, 
j) dąb szypułkowy rosnący w gminie Węgorzyno w Cieszynie, 
k) 3 dęby szypułkowe rosnące w gminie Węgorzyno, w parku wiejskim w Winnikach; 

3) projektowane i proponowane obszary chronione: 
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2. Lokalizację obszarów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3 przedstawia mapa, stanowiąca załącznik nr 1 
do rozporządzenia. 

3. Ustala się następujące zasady realizacji działań ochronnych w otulinie Parku: 

1) na terenie istniejących obszarów chronionych (użytków ekologicznych oraz Ostoi Ińskiej) obowiązuje zasada 
dostosowania (bądź zaniechania) wszelkich działań ochronnych i gospodarczych do utrzymania celu ochro-
ny bez pogarszania stanu chronionych gatunków i ekosystemów; 

2) dopuszcza się możliwość: 
a) objęcia ochroną obiektów proponowanych do ochrony w innych formach niż zaproponowane, 
b) wyznaczenia innych obiektów do objęcia ochroną niż wymienione, jeśli wystąpią okoliczności wskazu-

jące na potrzebę dodatkowej ochrony, jak np.: konieczność ochrony zagrożonych siedlisk przyrodni-
czych lub siedlisk zagrożonych roślin i zwierząt, 

c) rezygnacji z obejmowania ochroną obiektów proponowanych w przypadku skutecznego utrzymywania 
wartości przy istniejącym sposobie użytkowania i stanie prawnym, gwarantującym trwałość takiego 
sposobu użytkowania. 

§ 10. 1. Ustala się następujące wytyczne do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dotyczące eliminacji lub ograni-
czenia zagrożeń zewnętrznych: 

1) wyklucza się realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporzą-
dzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest obowiązkowe a wykonany raport wykazał możliwe ne-
gatywne oddziaływanie na przyrodę lub krajobraz Parku; 

2) wyklucza się lokalizowanie składowisk odpadów przemysłowych; 
3) wyklucza się eksploatację torfu i kredy jeziornej oraz złóż kruszyw naturalnych, do tej pory nie eksploato-

wanych, jeśli strefa negatywnego oddziaływania na środowisko obejmuje obszar Parku; 
4) wyklucza się zmianę stosunków wodnych mogących niekorzystnie oddziaływać na przyrodę Parku; 
5) wyklucza się niszczenie, przerywanie i przekształcanie korytarzy ekologicznych, w szczególności dolin 

rzecznych i strumieni oraz zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i przywodnych, warunkujących skuteczną 
ochronę walorów przyrodniczych Parku; 

6) wyklucza się dokonywanie zmian w krajobrazie niekorzystnie wpływających na zachowanie walorów Parku; 
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7) wyklucza się wprowadzanie nowej zabudowy kubaturowej w pasie 100 m od brzegów jezior, z wyjątkiem: 

obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej, miejsc wskazanych w miejsco-
wych planach zagospodarowania przestrzennego oraz w obrębie zwartych układów przestrzennych rurali-
stycznych i urbanistycznych; 

8) wyklucza się lokalizację zabudowy poza istniejącymi, zwartymi układami osiedleńczymi, za wyjątkiem ob-
szarów wskazanych w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego; 

9) wyklucza się wznoszenie budynków o wysokości większej niż 3 kondygnacje w miastach i 2 kondygnacje 
na pozostałym obszarze przy maksymalnym gabarycie odpowiednio 12 i 9 m od poziomu terenu do najwyż-
szej kalenicy dachu; powyższy rygor nie dotyczy odtwarzanych obiektów dworskich, gdzie obowiązuje hi-
storyczny gabaryt budynku oraz nie obowiązuje w przypadku dominant związanych z obiektami kultu reli-
gijnego; 

10) ogranicza się zalesianie łąk i pastwisk oraz terenów stanowiących przedpole wieloplanowych widoków w kie-
runku Parku; 

11) ogranicza się przeznaczanie łąk i pastwisk na grunty orne; 
12) ogranicza się realizację nowych inwestycji i form działalności, generujących duże natężenie wysokotonażo-

wego ruchu drogowego w Parku; 
13) wyklucza się stosowanie bezściołowych technologii hodowli zwierząt oraz tworzenie obiektów o obsadzie 

większej niż 350 DJP w odniesieniu do bydła i owiec oraz 240 DJP w odniesieniu do pozostałych gatunków 
zwierząt hodowlanych; 

14) ogranicza się lokalizowanie upraw roślin energetycznych obcego pochodzenia na gruntach oznaczonych w ewi-
dencji jako łąki i pastwiska oraz nieużytki; 

15) ustala się obowiązek uregulowania gospodarki wodno - ściekowej i gospodarki odpadami we wszystkich miej-
scowościach; 

16) ustala się obowiązek uwzględniania w rozwoju przestrzennym jednostek osadniczych zasady dopełniania 
istniejących struktur przestrzennych z zachowaniem ich historycznych układów urbanistycznych i rurali-
stycznych; 

17) ustala się obowiązek zapobiegania rozpraszaniu zabudowy i urbanizacji krajobrazu otwartego oraz stref nad-
brzeżnych jezior z wyjątkiem zabudowy zagrodowej na starych siedliskach; 

18) ustala się obowiązek stwarzania warunków dla rewaloryzacji krajobrazu zabytkowego; 
19) ustala się obowiązek odtwarzania zniszczonych zadrzewień przydrożnych i śródpolnych. 

2. Ustala się następujące wytyczne do planów zagospodarowania przestrzennego województwa dotyczące 
eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zewnętrznych: 

1) wyklucza się planowanie nowych tras komunikacyjnych o znaczeniu międzynarodowym i krajowym; 
2) wyklucza się planowanie ciągów infrastruktury technicznej o znaczeniu ponadlokalnym kolizyjnych z korytarzami 

ekologicznymi, istotnymi dla powiązań Parku z systemem zewnętrznym obszarów cennych przyrodniczo; 
3) wyklucza się planowanie zmian struktury osadniczej w kierunku jej intensyfikacji; 
4) wyklucza się strefowanie funkcjonalne związane z rozwojem funkcji mogących negatywnie oddziaływać na 

walory Parku. 

§ 11. Kontrolę realizacji niniejszego rozporządzenia powierza się Dyrektorowi Dyrekcji Drawskiego i Ińskiego 
Parku Krajobrazowego. 

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

p.o. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 
 

Jan Sylwestrzak 
WICEWOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI 
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Załączniki do rozporządzenia Nr 36/2005 
Wojewody Zachodniopomorskiego 

z dnia 10 listopada 2005 r. (poz. 1874) 

Załącznik nr 1 
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Załącznik nr 2 
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Poz. 1875 
 

UCHWAŁA NR XXXVII/212/2005 
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim 

z dnia 28 września 2005 r. 
 

w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości. 

 Na podstawie art. 98a ust. 1 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) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej 
w wyniku jej podziału w wysokości 30% różnicy wartości nieruchomości przed podziałem i po podziale. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

Witold Domański 

Poz. 1876 
 

UCHWAŁA NR XXVIII/452/2005 
Rady Miejskiej w Koszalinie 
z dnia 28 września 2005 r. 

 
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Zespole Burs Międzyszkolnych 

przy ul. Jana Pawła II 17a w Koszalinie. 

 Na podstawie art. 5 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 122, poz. 1020, 
Nr 131, poz. 1091), art. 12 pkt 1, art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powia-
towym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055), § 66 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie 
rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych 
placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placów-
kach (Dz. U. z 2005 r. Nr 52, poz. 467) Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje: 

§ 1. Opłata miesięczna za zakwaterowanie w Zespole Burs Międzyszkolnych przy ul. Jana Pawła II 17a 
w Koszalinie wynosi 20,00 złotych (słownie: dwadzieścia złotych). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

Ryszard Wiśniewski 
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Poz. 1877 
 

UCHWAŁA NR XXXIV/267/05 
Rady Miejskiej w Mieszkowicach 

z dnia 29 września 2005 r. 
 

w sprawie uznania za zespół przyrodniczo-krajobrazowy obszar położony na terenie Nadleśnictwa Mieszkowice 
w gminie Mieszkowice. 

 Na podstawie art. 44 ust. 1 i 2 oraz art. 45 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, Dz. U. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087 z 2005 r.) Rada Miejska uchwa-
la, co następuje: 

§ 1. 1. Uznaje się ze względów estetycznych, naukowych, przyrodniczych, dydaktycznych i krajobrazo-
wych za zespół przyrodniczo-krajobrazowy tereny obejmujące rzekę Słubię, jej dolinę z drzewostanami i bagnami 
oraz niektóre jeziora, przez które przepływa o łącznej powierzchni 94,71 ha położone w kompleksach leśnych 
Nadleśnictwa Mieszkowice, obręb Stare Łysogórki na działkach nr 30, 58, 59, 83/1, 84/1, 84/2, 110, 111/1, 
134, 135/1, 135/2, 135/3, 135/4, 135/5, 135/6, 155, 156/1, 175, 176/1, 176/3, 191/2, 191/10, 57, 58, ob-
ręb Gozdowice działka nr 201 zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część uchwały. 

2. Ochrona zespołu przyrodniczo-krajobrazowego polega na wprowadzeniu następujących zakazów: 

a) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru, 
b) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształconych rzeźbą terenu, 
c) uszkadzania i zanieczyszczania gleby, 
d) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej go-

spodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej, 
e) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów 

wodno-błotnych, 
f) zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych, utworzonych w celu 

ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych. 

3. Zakazy, o których mowa w ust. 2 nie dotyczą: 

a) prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę 
ochrony przyrody, 

b) realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody, 
c) zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożeń bezpieczeństwa państwa, 
d) likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieszkowice. 

§ 3. Nadzór i pielęgnację nad obiektem powierza się Nadleśnictwu Mieszkowice, na terenie którego położo-
ny jest zespół przyrodniczo-krajobrazowy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

Henryk Rzepczak 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 92 – 13081 – Poz. 1877
 

Załączniki do uchwały Nr XXXIV/267/05 
Rady Miejskiej w Mieszkowicach 

z dnia 29 września 2005 r. (poz. 1877) 

Załącznik nr 1 
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Dziennik Urzędowy 
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 92 – 13083 – Poz. 1877
 

Załącznik nr 2 

 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 92 – 13084 – Poz. 1878
 

Poz. 1878 
 

UCHWAŁA NR XXIV/268/05 
Rady Miejskiej w Mieszkowicach 

z dnia 29 września 2005 r. 
 

w sprawie uznania za użytki ekologiczne obszarów położonych na terenie Nadleśnictwa Mieszkowice 
w gminie Mieszkowice. 

 Na podstawie 42 art. 44 ust. 1 i 2 oraz art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, Dz. U. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087 z 2005 r.) Rada Miejska uchwa-
la, co następuje: 

§ 1. 1. Uznaje się ze względów estetycznych, naukowych, przyrodniczych, dydaktycznych i krajobrazo-
wych za użytki ekologiczne tereny bagienne, torfowiska, naturalne zbiorniki wodne śródleśne, stanowiska rzad-
kich i chronionych gatunków roślin oraz miejsca bytowania i rozrodu ptactwa wodnego i innych gatunków zwie-
rząt o łącznej powierzchni 13,57 ha położone w kompleksach leśnych Nadleśnictwa Mieszkowice, oddział 135h 
obręb Stary Błeszyn działka nr 135, oddział 136j obręb Stary Błeszyn działka nr 136/10, oddział 33k 61c obręb 
Stare Łysogórki działki nr 33/2 i 61, oddział 150c 169c obręb Stare Łysogórki działki nr 150 i 169/2, oddział 
172g 173b obręb Stare Łysogórki działki nr 172 i 173, oddział 195o obręb Gozdowice działka nr 195/3 zgodnie 
z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część uchwały. 

2. Ochrona użytków ekologicznych polega na wprowadzeniu następujących zakazów: 

a) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru, 
b) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształconych rzeźbą terenu, 
c) uszkadzania i zanieczyszczania gleby, 
d) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej go-

spodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej, 
e) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów 

wodno-błotnych, 
f) zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych, utworzonych w celu 

ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych. 

3. Zakazy, o których mowa w ust. 2 nie dotyczą: 

a) prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę 
ochrony przyrody, 

b) realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody, 
c) zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożeń bezpieczeństwa państwa, 
d) likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieszkowice. 

§ 3. Nadzór i pielęgnację nad obiektami powierza się Nadleśnictwu Mieszkowice, na terenie którego poło-
żone są użytki ekologiczne. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

Henryk Rzepczak 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 92 – 13085 – Poz. 1878
 

Załączniki do uchwały Nr XXIV/268/05 
Rady Miejskiej w Mieszkowicach 

z dnia 29 września 2005 r. (poz. 1878) 

Załącznik nr 1 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 92 – 13086 – Poz. 1878
 

Załącznik nr 2 

 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 92 – 13087 – Poz. 1879
 

Poz. 1879 
 

UCHWAŁA NR XXXIV/269/05 
Rady Miejskiej w Mieszkowicach 

z dnia 29 września 2005 r. 
 

w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Mieszkowice. 

 Na podstawie art. 44 ust. 1, art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. Nr 92, poz. 880 Dz. U. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087 z 2005 r.) Rada Miejska uchwala, co na-
stępuje: 

§ 1. Ustanawia się za pomniki przyrody pojedyncze drzewa oraz grupę drzew zgodnie z wykazem stano-
wiącym załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2. W stosunku do wyżej wymienionych pomników przyrody wprowadza się następujące zakazy: 

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania; 
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu; 
3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 
4) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia gruntów rolnych; 
5) zmiany sposobu użytkowania ziemi; 
6) umieszczania tablic reklamowych. 

§ 3. Ustanowienie pomników przyrody ma na celu zachowanie szczególnych wartości przyrodniczych, kra-
jobrazowych i historyczno - pamiątkowych obiektów objętych ochrona. 

§ 4. Nadzór i pielęgnację nad obiektami powierza się Nadleśnictwu Mieszkowice, na terenie którego poło-
żone są pomniki przyrody. 

§ 5. Realizację uchwały powierza się Burmistrzowi Mieszkowic. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

Henryk Rzepczak 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 92 – 13088 – Poz. 1879
 

Załączniki do uchwały Nr XXXIV/269/05 
Rady Miejskiej w Mieszkowicach 

z dnia 29 września 2005 r. (poz. 1879) 

Załącznik nr 1 

 



Dziennik Urzędowy 
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Załącznik nr 2 
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Załącznik nr 3 

 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 92 – 13091 – Poz. 1879
 

Załącznik nr 4 

 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 92 – 13092 – Poz. 1880 - 1881
 

Poz. 1880 
 

UCHWAŁA NR XXXIV/270/05 
Rady Miejskiej w Mieszkowicach 

z dnia 29 września 2005 r. 
 

w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Mieszkowice. 

 Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 106, poz. 1002; z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 33, poz. 289), 
w związku z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w spra-
wie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753) Rada Miejska uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych na terenie Gminy Mieszkowice ma charakter stały 
i odbywać się będzie na zgłoszenie interwencyjne. 

2. Wyłapywaniem objęte będą zwierzęta bezdomne, w szczególności psy, które uciekły, zabłąkały się lub 
zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której 
opieką trwale dotąd przebywały. 

§ 2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie przeprowadzane przez przedsiębiorcę posiadającego sto-
sowne zezwolenie lub podmiot prowadzący schronisko, z którym Burmistrz Mieszkowic zawrze stosowną umowę. 

§ 3. Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu zostaną przewiezione do schroniska dla zwierząt spełniającego wy-
magania przewidziane prawem. 

§ 4. W przypadku ustalenia opiekuna zwierzęcia, które zostało złapane, kosztami jego utrzymania oraz za-
pewnienia opieki weterynaryjnej będzie obciążony właściciel zwierzęcia, w wysokości wydatków poniesionych 
przez gminę i schronisko. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieszkowic. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

Henryk Rzepczak 

Poz. 1881 
 

UCHWAŁA NR XXXIII/329/05 
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 

z dnia 26 sierpnia 2005 r. 
 

w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody. 

 Na podstawie art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, 
poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustanawia się pomnikami przyrody ze względów naukowych i krajobrazowych następujące drzewa 
rosnące na terenie Gminy Międzyzdroje, nieruchomości położonej na terenie Leśnictwa Lubiewo w oddziale 
221i, stanowiącej działkę gruntu nr 221/2 w obrębie ewidencyjnym nr 17 - Lasy Państwowe: 

1) dąb szypułkowy (Ouercus robur) o obwodzie pnia 360 cm i nazwie „Trott”; 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 92 – 13093 – Poz. 1881 - 1882
 
2) dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia 333 cm i nazwie „Madejak”; 
3) dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia 330 cm i nazwie „Skrzypecki”. 

2. Szczególnymi celami ochrony powyżej wymienionych pomników przyrody jest ich zachowanie, należyte 
utrzymanie, udostępnianie dla celów naukowych i dydaktycznych. 

3. Sprawującym nadzór nad ustanowionymi pomnikami przyrody jest Nadleśnictwo Międzyzdroje. 

§ 2. W stosunku do ustanowionych pomników przyrody wprowadza się następujące zakazy: 

1) umyślnego niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektów; 
2) wykonywania prac ziemnych zniekształcających rzeźbę terenu w bezpośrednim otoczeniu drzew; 
3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 
4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej go-

spodarce leśnej lub wodnej; 
5) zmiany sposobu użytkowania ziemi; 
6) umieszczania tablic reklamowych i innych znaków nie związanych z ochroną. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyzdrojów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

Jan Magda 

Poz. 1882 
 

UCHWAŁA NR XXXIII/330/05 
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 

z dnia 26 sierpnia 2005 r. 
 

w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych. 

 Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 204, poz. 2086 i Nr 273, poz. 2703) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się przebieg dróg gminnych na terenie miasta Międzyzdroje, według wykazu stanowiącego za-
łącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Ustala się przebieg dróg gminnych zamiejskich na terenie sołectw: Wieko, Wapnica, Lubin, według 
wykazu stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

Jan Magda 



Dziennik Urzędowy 
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Załączniki do uchwały Nr XXXIII/330/05 
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 

z dnia 26 sierpnia 2005 r.(poz. 1882) 

Załącznik nr 1 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 92 – 13095 – Poz. 1882
 

Załącznik nr 2 

 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 92 – 13096 – Poz. 1883
 

Poz. 1883 
 

UCHWAŁA NR XXXIII/331/2005 
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 

z dnia 26 sierpnia 2005 r. 
 

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 

 Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 204, poz. 2086 i Nr 273, poz. 2703) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych, drogi gminne na obszarze miasta Międzyzdroje, według wykazu 
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zalicza się do kategorii dróg gminnych, drogi zamiejskie na terenie sołectw: Wicko, Wapnica, Lubin, 
według wykazu stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

Jan Magda 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 92 – 13097 – Poz. 1883
 

Załączniki do uchwały Nr XXXIII/331/2005 
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 

z dnia 26 sierpnia 2005 r.(poz. 1883) 

Załącznik nr 1 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 92 – 13098 – Poz. 1883 - 1884
 

Załącznik nr 2 

 

 

Poz. 1884 
 

UCHWAŁA NR XXXIII/332/05 
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 

z dnia 26 sierpnia 2005 r. 
 

w sprawie opłaty targowej. 

 Na podstawie art. 19 pkt 1 lit. a pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, 
Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959 
i Nr 123, poz. 1291 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej pobieranej od osób fizycznych, prawnych i jednostek or-
ganizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach. 

2. Stawki opłaty ustala się oddzielnie dla sezonu letniego i pozostałych miesięcy - sezon letni obejmuje 
okres od 1 lipca do 31 sierpnia. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 92 – 13099 – Poz. 1884
 

3. Stawki opłaty targowej ustala się w zależności od strefy: 

a) strefa I - obejmuje ulice: Bohaterów Warszawy, Promenadę Gwiazd, Campingową, Turystyczną, Ludową, 
Pomorską, Kościuszki, Traugutta, ulicę bez nazwy stanowiącą działkę nr 229 położoną przy DW Posejdon, 
Parkową, Morską, Zdrojową, Kopernika, Rybacką, Mickiewicza, Plażową, Poprzeczną, Spokojną, Cichą, 
Wczasową, Wesołą, Światowida i Plac Neptuna, 

b) strefa II - pozostała część miasta. 

§ 2. 1. Stawka opłaty targowej za sprzedaż w strefie I wynosi - 590,00 złotych w okresie sezonu letniego 
i pozostałych miesiącach, bez względu na zajętą powierzchnię z zastrzeżeniem ust. 3 oraz z wyłączeniem sta-
wek za sprzedaż wyrobów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 4 uchwały. 

2. Stawki opłaty targowej za sprzedaż w strefie II: 

 Stawka stała Stawka w okresie letnim 

 w zł w zł 

1) przy sprzedaży ze stoiska, za każdy m2  
zajętej powierzchni 1,50 2,50 

2) przy sprzedaży ze stoiska z pokryciem  
namiotowym, za każdy m2 zajętej powierzchni 3,50 6,00 

3) przy sprzedaży z punktu ruchomego, wózka,  
stojaka - sprzedaż kukurydzy, małej gastronomii,  
napojów chłodzących, popcorn,  
okularów itp. (za minimum 1 m2 powierzchni) 6,00 12,00 

4) przy sprzedaży wyrobów artystycznych wykonywanych  
na miejscu przez twórców, tj. portrety, obrazy, rzeźba  
(za minimum 1 m2 powierzchni) 3,00 12,00 

5) przy sprzedaży, od jednego pojazdu samochodowego,  
przyczepy o ładowności: 
a) do 1t 12,00 25,00 
b) powyżej 1t 15,00 30,00 

3. Teren zajęty do sprzedaży przez jedną osobę lub jednostkę organizacyjną nie może przekroczyć 10 m2. 

4. Opłatę należy uiścić z chwilą rozpoczęcia sprzedaży. 

§ 3. 1. Pobór opłaty targowej dokonywany jest w drodze inkasa przez inkasenta - Panią Annę Karzycką. 

2. Wysokość prowizji od zainkasowanych kwot ustala się w wysokości: 

a) w sezonie letnim - 4%, 
b) po sezonie - 17%. 

3. Inkasent dokonuje poboru opłaty targowej na kwitariusz wydając pokwitowanie na każdą pobraną kwotę. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyzdrojów. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVIII/187/04 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 27 kwietnia 2004 r. 
w sprawie opłaty targowej oraz uchwała Nr XXV/250/04 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 7 grud-
nia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały o opłacie targowej. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

Jan Magda 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 92 – 13100 – Poz. 1885 - 1886
 

Poz. 1885 
 

UCHWAŁA NR XXX/325/05 
Rady Miejskiej w Wolinie 

z dnia 27 września 2005 r. 
 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych i użytko-
wych oraz zasad ich sprzedaży. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 
i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) oraz art. 34 ust. 1 pkt 3 i ust. 6, art. 67 ust. 1 a, art. 68 ust. 1 pkt 7 
i ust. 2, art. 70 ust. 2-4, art. 71 ust. 1 ust. 3 i ust. 4 i art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (jednolity tekst: Dz. U. Nr 261, poz. 2603, Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/379/2002 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 kwietnia 2002 r. w sprawie przy-
znania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz zasad ich sprzedaży (Dziennik Urzę-
dowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 44, poz. 947; z 2004 Nr 5, poz. 80; z 2005 r. Nr 1, 
poz. 25) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

  „2. Bonifikaty mogą być udzielane do końca 2007 r.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

Ewa Halicka 

Poz. 1886 
 

POROZUMIENIE DKOS-1/GP-512-7/05-68 
z dnia 27 lipca 2005 r. 

 Działając na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jed-
nolity w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220) oraz art. 45 ustawy z dnia 13 listo-
pada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) strony: 

Minister Edukacji Narodowej i Sportu, mający siedzibę: 00-918 Warszawa, Al. Szucha 25, zwany dalej Zlece-
niodawcą, reprezentowany przez: 

– Annę Zawiszę - Dyrektora Departamentu Kształcenia Ogólnego i Specjalnego 

oraz 

Miasto Koszalin z siedzibą w Koszalinie ul. Rynek Staromiejski 6-7 posiadające NIP Nr 6692385366, 

zwane dalej Zleceniobiorcą, reprezentowane przez: 

– Mirosława Mikietyńskiego - Prezydenta Miasta Koszalina 

zawierają porozumienie następującej treści: 
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§ 1. 1. Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy wykonanie w 2005 r. zadań edukacyjnych rządowego Pro-
gramu na rzecz społeczności romskiej w Polsce. 

2. W ramach niniejszego porozumienia Zleceniobiorca zobowiązuje się do zakupu, w terminie do 10 wrze-
śnia 2005 r., podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów romskich szkół podstawowych i ponadpodsta-
wowych, według zapotrzebowania określonego przez szkoły. 

3. Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za realizację zadań z ramienia Zleceniobiorcy jest Przemysław Krzy-
żanowski - dyrektor Wydziału Edukacji. 

§ 2. 1. Zleceniodawca na cel wskazany w § 1 ust. 1 i 2 przekaże Zleceniobiorcy dotację w kwocie 3600 zł 
(słownie: trzy tysiące sześćset złotych). 

2. Dotacja zostanie przekazana w terminie 14 dni od daty podpisania niniejszego porozumienia na rachunek 
bankowy Zleceniobiorcy 26102027910000710200598375. 

3. Dotacja zostanie udzielona z części 30 dz. 801 rozdz. 80195, poz. 37.3 budżetu Ministerstwa Edukacji 
Narodowej i Sportu. 

§ 3. 1. Rozliczenie dotacji nastąpi w terminie do 10 grudnia 2005 r. 

2. Podstawą do rozliczenia będzie przyjęcie sprawozdań merytorycznych i sprawozdań finansowych z za-
dań określonych w § 1 ust. 1 i 2. 

§ 4. 1. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrana w nadmiernej wysokości podlega 
zwrotowi na konto Zleceniodawcy na rachunek NBP 0/0 Warszawa nr 12 1010 1010 0031 2822 3000 0000 
wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie do 30 dni od daty ustale-
nia, że dotacja została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrana w nadmiernej wysokości, jednak 
nie później niż do 28 lutego następnego roku. 

2. Na warunkach jak w ust. 1 podlega zwrotowi dotacja, jeżeli nie zostanie wykorzystana w całości lub 
w części. 

3. Odsetki nalicza się odpowiednio od dnia przekazania dotacji lub stwierdzenia nieprawidłowego naliczenia 
dotacji. 

4. W przypadku pobrania dotacji w nadmiernej wysokości zwrotowi do budżetu podlega ta część dotacji, 
która została nadmiernie pobrana. 

§ 5. Zleceniobiorca zobowiązuje się poddać kontroli ze strony Zleceniodawcy, obejmującej wykonywanie 
zadań powierzonych na mocy niniejszego porozumienia. W ramach tej kontroli Zleceniobiorca na każde żądanie 
Zleceniodawcy: 

1) udostępni wszelką dokumentację dotyczącą realizacji zadań, w szczególności finansową; 
2) udzieli pisemnych informacji, co do stanu realizacji zadań. 

§ 6. 1. Zmiana warunków porozumienia bez zgody Zleceniodawcy jest niedopuszczalna. 

2. Wszelkie zmiany treści porozumienia dla swej ważności wymagają formy pisemnej. 

§ 7. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony. 

ZLECENIODAWCA 
 

DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 
i SPECJALNEGO 
p.o. DYREKTORA 

 
Anna Zawisza 

ZLECENIOBIORCA 
 

PREZYDENT MIASTA 
Mirosław Mikietyński 
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INFORMACJA 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

o decyzji Nr OSZ-4210-58(6)/2005/1014/III/JC 
z dnia 16 listopada 2005 r. 

 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki informuje, iż na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 
pkt 2, w związku z art. 30 ust. 1 i art. 44, art. 45 oraz art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 ze zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Gospodarki 
i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń 
w obrocie ciepłem oraz w związku z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania admini-
stracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), odmówił decyzją z dnia 16 listopada 2005 r. Nr OSZ-4210-
58(6)/2005/1014/III/JC zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez przedsiębiorstwo BARLINEK S. A. z siedzibą 
w Barlinku. 

Z upoważnienia 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

 
DYREKTOR 

PÓŁNOCNO-ZACHODNIEGO ODDZIAŁU TERENOWEGO 
Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE 

 
Witold Kępa 
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SPRAWOZDANIE 
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Barwice 

za rok 2004 

Dochody z uwzględnieniem zmian na rok 2004 
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